TRAFIKVERKETS

ARKITEKTURPOLICY

2

God arkitektur
utvecklar staden.

TRAFIKVERKETS
ARKITEKTURPOLICY
Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom
att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande,
hållbara och vackra.
I varje skede, från planering till förvaltning, ska arbetet utgå
från människors behov och insikter om de möjligheter och
begränsningar som finns i såväl landsbygd som stadsbygd.
Anläggningarna ska präglas av god arkitektur, det vill säga
en genomarbetad utformning som samspelar med land
skapet och människorna.
Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur
genom att ansvariga har de kunskaper som behövs när
det gäller teknik, estetik och människors villkor.
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GOD ARKITEKTUR
UTVECKLAR SAMHÄLLET
Väl utformade trafikanläggningar ger förutsättningar för
säkra och behagliga resor. Trafikverkets strävan är att skapa
trivsamma miljöer som också bidrar till utvecklingen av stadsoch landsbygd.
När det svenska järnvägsnätet byggdes upp under 1800-talet och
början av 1900-talet präglade det starkt samhällsutvecklingen.
Stationsmiljöerna med sina pampiga byggnader och vackra
parker blev en viktig och uppskattad del i de framväxande samhällena. Bilismens genombrott innebar nya krav på vägarnas
utformning. Linjeföringen blev mjukare, mer följsam mot
landskapets former och innehåll än den tidigare generationens
vägar. Nu är det Trafikverkets uppgift att föra traditionerna och
kunskapen vidare.
Trafikverkets anläggningar ska svara mot många behov.
De används av människor som väntar, som är i rörelse, som bor
och verkar i närheten. I samverkan med dem, med kommuner
och andra intressenter skapar Trafikverket en gemensam
grund för arbetet, där erfarenheter tas tillvara och nya
lösningar kan prövas.
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God arkitektur för trygga
och trivsamma resor.
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God arkitektur respekterar landskapets
värden och trafikantens anspråk.

GOD ARKITEKTUR
UTGÅR FRÅN MÄNNISKAN
Trafikverkets anläggningar ska utgå från människornas
behov och förväntningar på transportsystemet. Resenärer och
trafikanter ska lätt kunna orientera sig på vägar, i bytespunkter
och stationsmiljöer.
När nya vägar eller spår läggs i landskapet öppnas samtidigt
möjligheter att tillföra mervärden; kompensera för intrång
som gjorts och ge något tillbaka till människor eller natur. Det
kan till exempel vara utsiktspunkter, anläggningar för besöks
näringen, bebyggelse i anslutning till nya stationer eller vägar.
En utvecklingsinriktad analys av landskapet är därför alltid
motiverad.
God arkitektur är en kombination av teoretisk och praktisk
kunskap. Arbetet bygger på en förståelse för sammanhang,
platser och situationer. I alla skeden – planering och byggande
likväl som drift och underhåll – finns möjlighet att tillföra
kvaliteter.
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GOD ARKITEKTUR
BYGGS AV KUNSKAP
OCH KLOKA ARBETSSÄTT
Trafikverket strävar efter att uppnå god arkitektur i alla sina
anläggningar. Det ställer krav på kunskaper om utformning,
både internt i Trafikverket och hos konsulter och entreprenörer.
Även upphandlings- och arbetsrutiner kan behöva utvecklas.
Arkitekturpolicyn är ett resultat av arbetet inom Trafikverkets
handlingsprogram för arkitektur. Handlingsprogrammet
omfattar en lång rad insatser, samlade i tre huvudområden:
ȮȮ Arbetssätt. Hur gör vi för att uppnå den arkitektoniska

kvalitet som Trafikverket vill ha i trafikanläggningarna?

ȮȮ Kunskap och kompetens. Vilken kunskap behövs, var finns

den och hur kan den spridas och utvecklas inom och utanför
Trafikverket?

ȮȮ Produktkvalitet. Blev det som vi tänkt? Blev det som vi

beställt? Verktyg utvecklas för att kontrollera det färdiga
arbetet samt analysera processen som ledde fram till
slutresultatet. Hur kunde det bli så bra – eller varför blev
det inte det?
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God arkitektur kännetecknas av enkelhet,
ordning och hållbara material.
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God arkitektur erbjuder
upplevelser för alla.

Lena Erixon
Generaldirektör

GENERALDIREKTÖREN
HAR ORDET
Trafikverkets styrelse har antagit en ny arkitekturpolicy.
Det är ett viktigt beslut eftersom vägar, järnvägar och miljöerna
runt omkring är vardagsmiljöer som människor vistas i hela
tiden. De ska fungera väl men också vara hållbara och vackra.
Det är lätt att tänka på våra stora investeringsprojekt och hur
man utformar dem. Och visst är arkitekturen viktig när vi
bygger tunnlar, broar och till exempel den nya höghastighetsbanan. Men minst lika viktiga är vardagsprojekten, hur vi
sköter driften och underhåller våra vägar och järnvägar. Det
ska inte bara se snyggt och prydligt ut vid invigning eller året
efter utan de ska fungera under många år.

Lena Erixon
Generaldirektör
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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Trafikverkets arkitekturpolicy omfattar all verksamhet
i Trafikverket: planering, byggande och underhåll av vägoch järnvägsanläggningar. Arkitekturpolicyns tre delar
beskriver Trafikverkets ansvar, ambition och tillvägagångs
sätt. Policyn är en utgångspunkt inför framtida satsningar.
Syftet är att utveckla arkitekturen i Trafikverket och att
stärka arbetet med god gestaltning av vägar och järnvägar.
Beslut om arkitekturpolicyn fattades av Trafikverkets
styrelse i juni 2017.

