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Förord

Handlingsprogrammet för arkitektur initierades 
av dåvarande chefsarkitekt Johnny Hedman 
med syfte att utveckla arkitekturfrågorna inom 
Trafikverket på ett systematiskt sätt. Innehållet 
präglades av strategiska fokusområden och en 
tydlig kunskapsuppbyggnad. Den här rapporten 
sammanfattar handlingsprogrammets första 
fas och fungerar som en språngbräda inför 
handlingsprogrammets kommande fas. Den andra 
fasen kommer kännetecknas av implementering 
av den kunskap och strategiska val som tidigare 
gjorts. Fokus ligger på verksamheten – att alla på 
Trafikverket tillsammans strävar efter inkluderande, 
långsiktigt hållbara och väl gestaltade anläggningar.  

Ett stort tack riktas till alla er som varit inblandade i 
handlingsprogrammets första fas. Arbetet har alltid 
varit framåtsyftande och präglats av en gemensam 
handlingskraft mellan kollegor på Trafikverket och 
konsulter från branschen. 

Ett stort lycka till riktas till alla er som kommer 
att arbeta med handlingsprogrammets andra fas. 
Jag ser fram emot att inte bara föra kunskapen 
vidare utan även den gemensamma tron i att god 
arkitektur är en process som påverkar och driver 
samhällsutvecklingen framåt. 

Johan Folkesson

Chefsarkitekt Trafikverket

September 2020
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Att staten ska vara en förebild i byggande 
och förvaltning av offentliga miljöer slås 
fast i Politik för gestaltad livsmiljö, som 
antogs av riksdagen 2018. För Trafikverket 
som är landets i särklass största byggherre 
och landskapsomvandlare är detta inget 
nytt. 

Både dåvarande Vägverket och Banver-
ket hade konkreta mål för arkitektur, form 
och design att förhålla sig till. Detta ledde 
i sin tur till ett ökat intresse för arkitekturf-
rågor i de båda myndigheterna.

I Trafikverket, som bildades 2010, var 
arkitekturens plats till en början inte 
självklar. Att låta god arkitektur prägla 
projekten som skapades i den nya orga-
nisationen blev en utmaning och en viktig 
fråga att lösa.

Trafikverkets chefsarkitekt tog sig an arbe-
tet genom att dra igång ett antal förstudier 
– bland dem skriften Vacker & hållbar, 
som beskrev ett antal uppmärksammade 
projekt och hur de hållit för tidens tand. 

Bakgrund

Det blev tydligt att god arkitektur är en 
kvalitet som också håller i längden – och 
att Trafikverket måste finna former för att 
arbeta med detta. 

2014 startade så arbetet med Trafikver-
kets handlingsprogram för arkitektur. En 
uttalad ambition var att förekomma den 
statliga utredningen Gestaltad livsmiljö; 
visa omvärlden att Trafikverket redan ar-
betar strukturerat med arkitekturfrågorna 
och står väl rustat att bidra som en före-
bildlig samhällsbyggare.

Projektgruppen har letts av Trafikverkets 
chefsarkitekt Johnny Hedman med olika 
projektledare vid sin sida, och de konkre-
ta arbetena – studier, rapporter, utveck-
lingsprojekt – har i huvudsak utförts av 
upphandlade konsulter. Några av arbetena 
beskrivs i denna rapport.

Första punkten i handlingsprogrammet 
har en särskild tyngd:  
Trafikverkets arkitekturpolicy, som an-
togs av verkets styrelse i juni 2017.
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1. Trafikverkets  
arkitekturpolicy

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom 
att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, 
håll bara 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 landskapet och människorna. 

Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur 
 genom att ansvariga har de kunskaper som behövs när 
det gäller  teknik, estetik och människors villkor.

Trafikverkets arkitekturpolicy    9  
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Så. Tre år efter att handlingsprogrammet 
satts i sjön kunde den översta punkten 
äntligen prickas av: Trafikverkets styrelse 
antog en arkitekturpolicy.

Vad betyder det – egentligen? Hur vik-
tig är den i praktiken?

– Det är inte bara ett dokument. Det i 
sin tur ska ju prägla alla andra dokument i 
en kedja nedåt i organisationen. Samtidigt 
är policyn en markering av att vi betyder 
mycket, vi som arbetar med infrastruktur. 
Vi utformar en väldigt viktig del av männ-
iskors vardag, säger Trafikverkets general-
direktör Lena Erixon.

Hon understryker att policyn måste 
ta sig mycket mer konkreta uttryck inn-
an man ser resultat. Den ska komma in 
i handlingsplaner, utbildnings insatser, 
förändringar i VGU. 

– Vi ska också bli bättre på att följa upp 
det vi gör och lära oss av det. Här måste 
projektledarna få stöd och hjälp, de kan 
inte förväntas hålla koll på allting själva.

Går inte peka på allt
Per Anders Örtendahl, som var gene-
raldirektör på Vägverket 1982–1995, har 
fortfarande ikon status bland lite äldre 
trafikverkare för att han pekade med hela 
handen i arkitekturfrågorna. Lena Erixon 
ler glatt när hon möter det kravet:

– Det gick kanske förr. I moderna orga-
nisationer måste man förstå varför saker 

och ting är viktiga. Och förresten, det är 
många som tycker att jag ska prioritera 
just deras område – man kan inte peka på 
allt. Men Per Anders gjorde väldigt myck-
et bra, och det bygger vi nu vidare på.

Om Lena Erixon själv får prioritera, 
inom området arkitektur, är det underhåll 
och mindre projekt hon tycker man ska 
titta mer på. En annan fråga som ligger 
henne varmt om hjärtat är livscykelana-
lyser – att det man bygger är hållbart i 
längden och går att sköta på ett effektivt 
sätt.

– Det ska inte bara vara snyggt när det 
är nytt. Vi ska ha råd att ta hand om det 
sedan också, så att det är vackert och 
funktionellt även efter fem eller tio år.

Inom gap-analysen (se nästa kapitel) 
lyftes tanken att arkitekturfrågorna bör 
behandlas mer strategiskt och målinrik-
tat, ungefär som man gjort med Nollvisio-
nen.

– Jag tror arkitektur är en svårare fråga 
att behandla exakt på det viset. Att Noll-
visionen varit så framgångsrik beror dels 
på att vi systematiskt byggde upp massor 
av kunskap på området, dels kunde samla 
en rad olika aktörer och komma överens 
om vem som gör vad för att nå målet. Det 
vi kan applicera på arkitekturfrågorna är 
nog i så fall att samlas i branschen – be-
rätta att så här tänker vi, det här vet vi har 
fungerat bra eller mindre bra, hur kan ni 
bidra i detta? 

Hallå där, Lena Erixon –  
vad är väl en policy? 



Kompetenshöjning behövs
Lena Erixon hoppas på en allmän kompe-
tenshöjning i verket när det gäller arki-
tekturfrågorna, att fler får utbildning och 
att fler kan lockas in utifrån. Ett problem 
är att de nya arkitekter som utbildas inte 
verkar särskilt sugna på att arbeta med 
infrastruktur.

– Trafikverkets arkitekturpris har ju varit 
ett sätt att sprida intresset för infrastruk-
tur. Men jag tror vi också behöver vara 
mer aktiva ute på arkitekt utbildningarna. 
Tala om att vi finns och vad vi gör, vad 
vårt arbete betyder i människors vardag 
och för hela samhällets utveckling.

Trafikverkets projekt ska följa samma 
process oavsett storlek eller geografiskt 
läge. Samtidigt visar det sig att det som 
blir riktigt bra nästan alltid drivits fram 

av en extra engagerad projektledare, som 
hittat sin egen väg att nå resultat, kanske 
inte exakt inom mallen. Vad drar Lena 
Erixon för slutsatser av det?

– Så är det säkert. Vi har ju också sagt 
att vi ska verksamhetsanpassa styrningen 
lite mer, allt kan inte beskrivas och göras 
efter samma mall. Samtidigt tror jag inte 
vi ska ha en organisation som bygger på 
att bara de allra duktigaste projektledarna 
lyckas, då blir det väldigt olika.

Å andra sidan går det alldeles utmärkt 
att göra bra saker inom de regelverk som 
finns idag, påpekar Lena Erixon. Ibland är 
det ganska små saker som gör skillnad. 

TRAFIKVERKETS
ARKITEKTURPOLICY

Trafikverkets arkitekturpolicy antogs av verkets 
styrelse 19 juni 2017. I broschyren utvecklas 
resonemangen om vad god arkitektur innebär.

Trafikverkets arkitekturpolicy    11  

Mer fokus på hur vi tar hand om det som redan är byggt. Så ser 
Lena Erixons egen arkitektur-prioritering ut.

Fo
to

: E
lin

 G
år

de
st

ig



12     Från ord till handling



2. Arbetssätt

Arkitekturpolicyn, som formulerats och antagits 
som punkt 1 i handlingsprogrammet, uttrycker vad 
Trafikverket vill och ska åstadkomma. Men för att nå 
målen måste regelverk och arbetssätt stödja en sådan 
inriktning. 

Ett viktigt delområde inom ramen för 
handlingsprogrammet var därför att försöka kartlägga 
hur det ser ut idag: 

• Är organisationen uppbyggd så att de arkitektoniska 
frågorna behandlas och kommer in på rätt ställe i 
processen? 

• Är regelverken skrivna så att de stöder – eller 
åtminstone inte hindrar – en god arkitektonisk 
utformning? 

• Hur styrs gestaltningsfrågorna i en totalentreprenad? 
Hur handlar man upp arkitektonisk kompetens?

Stora och svåra frågor, alla. I den första fasen av 
handlingsprogrammet har en av dessa utredningar 
genomförts. Det är den så kallade gap-analysen.

Arbetssätt    13  
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En gap-analys ska ge svar på frågan hur 
stor skillnad det är mellan det önskvärda 
läget – i det här fallet möjligheten att ska-
pa anläggningar som lever upp till policyns 
definition av god arkitektur – och verkliga 
förhållanden. Resultatet blev ganska ned-
slående.

I kort sammanfattning: Gapet är stort. 
Om detta vittnade såväl verkets egna arki-
tekter som projektledare och andra som i 
sitt arbete hanterar gestaltningsfrågor. De 
känner svagt stöd uppifrån, och tycker att 
det är otydligt vem i projektledet som har 
ansvar för arkitekturfrågorna. Kommuni-
kationen och överlämningen mellan olika 
skeden i processen är dålig, och uppfölj-
ning sällsynt. God arkitektonisk utformning 
belönas inte.

Arkitekterna efterlyser 
bättre stöd från ledningen
Analysen har gjorts i flera steg. Först, i 
augusti 2015, samlades alla Trafik verkets 
medarbetare med arkitekturbakgrund för 
att diskutera hur deras kompetens tas till-
vara idag och hur den kan utvecklas.

Det de hade lättast att enas om var att 
ledningen måste prioritera arkitekturfrå-
gorna och att arkitekturkompetens behövs 
i samtliga projektskeden. Samtidigt kon-
staterade de att det bevisligen går att göra 
god arkitektur redan idag – men att resul-
tatet oftast blir något annat.

Begreppsförvirring 
försvårar dialogen
I steg två, våren 2016, gjordes djupinter-
vjuer med 35 personer som i sitt arbete 
hanterar gestaltningsfrågor. Det är plane-
rare, projektledare, ansvariga för underhåll, 
arkitekter, landskapsarkitekter och vägut-
formare. Det intervjuarna ville ha svar på 
var till exempel Hur kommer utformning/
arkitektur/gestaltning in i ditt arbete? och 
Hur skulle du beskriva Trafikverkets arbete 
med arkitektur?

Redan där fastnar man i en diskussion 
om vad orden står för. Det visar sig att 
nästan alla använder begreppen på sitt 
eget sätt. Arkitektur, gestaltning, utform-
ning, estetik, hållbarhet betyder olika saker 
för olika personer.

– Egentligen är det inte så konstigt. 
Även vi som förberedde intervjuerna hade 
svårt att välja vilka begrepp som passade 
situationen bäst, berättar landskapsarki-
tekten Johan Folkesson som ansvarade för 
gap-analysen. 
Anm: Från februari 2019 är Johan Folkesson Trafikverkets chefs-
arkitekt. Arbetet med gap-analysen liksom den här intervjun 
gjordes medan han fortfarande var konsult.

En slutsats Johan Folkesson drog var att 
Trafikverket snarast måste definiera be-
greppen och se till att de får genomslag i 
hela myndigheten.

– Det är grundläggande för att vi ska 
kunna gå vidare i en gemensam dialog, 
säger han.

Stort gap mellan vision 
och verkstad



Otydligt ansvar, fokus på 
funktion
Men när man satt sig över den språkli-
ga barriären framkommer stora brister 
i styrning, samordning, kommunikation, 
överlämning och uppföljning. De intervjua-
de är osäkra på vem i organisationen som 
har ansvar för arkitekturfrågorna – både 
i projekten och i Trafikverket i stort – och 
även de, liksom tidigare arkitekterna/land-
skapsarkitekterna, efterlyser större enga-
gemang från ledningen. 

– Det är framför allt de lite äldre tra-
fikverkarna, de som har en bakgrund i Väg-
verket, som vill att gd ska peka med hela 
handen, säger Johan Folkesson. De yngre 
tycker oftare att förändringen och engage-
manget måste komma underifrån.

Flera som arbetar med gestaltningsfrå-
gor säger att man får kämpa för att göra 
sig hörd. Av arkitekturens tre ben – funk-
tion, hållbarhet och skönhet – är det i 
praktiken bara funktion som räknas inom 
Trafikverket, säger de. 

Livscykelperspektiv kräver 
samarbete
Ett stort problem är att arkitekturkom-
petens saknas i verksamhetsområdena 
Planering och Underhåll. Det beskrivs 
bland annat som att Planering låser ut-
formningsfrågor som Investering sedan 
inte kan påverka, och att kompetenser 
från Underhåll sällan är inbjudna tidigare i 
processen. Över huvud taget är det svårt 
att överblicka livscykelperspektivet i en 
organisation som har så täta skott mellan 
projektets olika steg.

En annan brist uppges vara att helhets-
syn saknas i nuvarande version av VGU, 
och att det inte ens finns något motsva-
rande regelverk för järnvägssektorn.

Individuellt engagemang 
kontra fastlåst regelverk
Trafikverkets regelverk syftar till att alla pro-
jekt ska behandlas lika, oavsett skala och 
geografisk hemvist. Flera av de intervjuade 
efterlyser dessutom än mer standardise-
rade arbetssätt. Samtidigt visar det sig att 
resultatet påverkas tydligt av varje projekt-
ledares individuella engagemang i gestalt-
ningsfrågor och inställning till dialog.

– Det här är en intressant paradox, säger 
Johan Folkesson. De projekt som blir riktigt 
bra har nästan alltid drivits av en projekt-
ledare som förstår vikten av arkitektur och 
har tagit kontakter och initiativ vid sidan 
av regelverket. 

Uppföljning och respons
Många av de intervjuade påtalar bristen 
på uppföljning, att Trafikverket inte är en 
lärande organisation. Saknas rutiner för att 
kolla hur det blev kan man inte heller lära 
sig av misstag eller uppmärksamma dem 
som nått goda resultat. 

Här ställer många stora förhoppningar 
till verktyget Kundupplevd kvalitet i trafik-
miljön (beskrivs på sid 19). Om gestaltning 
kan mätas blir det lättare både att ställa 
krav och följa upp projekten. 

Spretiga förslag från en 
komplex organisation
Tredje steget i gap-analysen var en 
workshop hösten 2017. Deltagarna kom 
från stora delar av Trafikverket, några hade 
tidigare deltagit som intervjupersoner i 
studien, andra hade tillkommit senare. 
Syftet med workshopen var att utveckla 
mer konkreta förslag till hur gapet mellan 
policy och praktiskt arbete skulle kunna 
minskas.
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Båda de tidigare etapperna i gap-analy-
sen har resulterat i långa listor med syn-
punkter och önskemål, svåra att samman-
fatta på ett strukturerat sätt. Även nu blev 
resultatet ganska spretigt.

– Kanske överskattade vi människors 
förmåga att komma med tydliga, ge-
nomförbara förslag till åtgärder, funderar 
Johan Folkesson. Det är en oerhört stor 
och komplex verksamhet, och vi har haft 
medarbetare involverade från alla delar av 
organisationen. Det är inga enkla frågor vi 
jobbar med, säger han.

Utbildning, målbilder, un-
derhållskrav
Utifrån den långa lista med förslag som 
workshopen resulterade i har Johan Folkes-
son i sin rapport vaskat fram de åtgärder 
som han bedömer kan göra störst skillnad 
och/eller är relativt enkla att genomföra:

• Arkitekturkursen utvecklas till ett ut-
bildningspaket, med – förutom grundkur-
sen som finns idag – temakurser, fördju-
pade kurser för projektledare, teknikstöd, 
beställare, åtgärdsplanerare, underhåll etc. 
En enklare introduktion till arkitektur bör 
ges till samtliga nyanställda.

• Utveckla målbildsseminariet, använd 
det även i uppstarten av ett byggskede. Ta 
fram ett material som projektledarna kan 
presentera för konsulter och entreprenörer.

• Formulera generella krav från Under-
håll så att man kan ta hänsyn till dem tidigt 
i projekten.

• Ta in arkitekturkompetens redan i 
åtgärdsvalsstudien. 

• Utveckla konkreta målstrategier. Precis 
som miljö- eller trafiksäkerhetsfrågor mås-
te gestaltningsfrågorna formuleras genom 
uttryckta ambitioner.

• Utvärdera projekten mot det behov som 
låg till grund för att man gjorde åtgärden – 
inte bara mot TKI (tid–kostnad–innehåll)

• Ge mervärde för kompetens och kvali-
tet i upphandling. Låt också bristande leve-
ranser påverka framtida upphandlingar.

Fortsättning följer?
Gap-analysen har greppat över hela orga-
nisationen. Var tuggan för stor? Hade det 
varit enklare att få fram konkreta förslag 
om man behandlat ett problem i taget?

– Det kan vara nästa steg, säger Jo-
han Folkesson. Men jag tror inte vi skulle 
vunnit något på att göra så från början. 
En genomgående beskrivning är ju att de 
jobbar i stuprör, och då har det varit viktigt 
att de inte fastnat där.

Nu hoppas Johan Folkesson att arbetet 
får fortsätta – kanske med mer specifika 
workshops där man försöker undanröja 
konkreta hinder. Engagerade medarbetare 
har redan hittat smarta lösningar på till 
synes små men viktiga problem.

– Det hade inte hänt om vi inte hade 
samlat människor på det här sättet, så de 
fick prata med varandra. Det kan tyckas 
vara en rörig process men hela verksam-
heten är ju så komplex, och jag tror man 
måste acceptera och lära sig hantera den 
komplexiteten, säger han.

Citat ur gap-analysen
”Trafikverket behöver leva upp till arkitek-
turpolicyn för att resultatet ska märkas.”

”Öka förståelsen för vad arkitektur kan 
åstadkomma.”

”Utveckla knapphetens arkitektur, att göra 
något bra med det lilla.”

 ”Var går gränsen för helhet och vem har 
mandat att arbeta med allt?”
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3. Kunskap och 
kompetens

Kompetensfrågan är central i hela verksamheten, och 
en självklar del i handlingsprogrammet för arkitektur. 
Det gäller dels att ta vara på – och sprida – den kunskap 
som redan finns inom Trafikverket, dels att identifiera 
vilken typ av kompetens som saknas och kan komma att 
behövas i framtiden.

Längre fram i kapitlet ska vi kort redovisa några 
av de kunskapssammanställningar, analyser och 
framtidsspaningar som gjorts inom detta delområde. 
Men först: På kurs mot en bättre infrastruktur. 

Kunskap och kompetens    19  
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Uppdraget att skapa en intern pilotutbild-
ning inom ämnet infrastrukturens arkitektur 
gick till Hanne Weiss Lindencrona, arkitekt 
med mångårig erfarenhet av att anordna 
utbildningar inom vägarkitektur. Bland 
annat skapade hon upplägget för en serie 
uppskattade kurser i vägarkitektur inom 
dåvarande Vägverket kring millennieskiftet.

Deltagarna har andra 
förutsättningar nu
I förstudien konstaterar hon att förutsätt-
ningarna nu jämfört med då är delvis an-
norlunda. Självklart påverkas kursinnehål-
let av att det nu är ett sammanhållet verk 
för både väg och järnväg, och att åtgärds-
valsstudier ersatt den gamla planerings-
processen – men Hanne Weiss Lindencro-
na identifierar fler viktiga skillnader: 

• Arkitekturfrågorna hade en mer fram-
skjuten position inom dåvarande Vägver-
ket än vad som nu verkar vara fallet inom 
Trafikverket.

• Trafikverkets inriktning mot att vara 
renodlad beställare, och ambitionen att 
öka inslaget av totalentreprenader, ställer 
andra krav på projektledarnas kunskaper 
än tidigare.

• Tidigare hade de flesta projektledare 
en bakgrund som tekniker. I dag kan de ha 
de mest skiftande erfarenheter – ofta inom 
sälj eller management.

• Kursdeltagarnas arbetssituation är 
mer pressad i dag, vilket betyder att tiden 

som kan avsättas till utbildning är begrän-
sad. Tidigare har de fått hemuppgifter att 
göra mellan kurstillfällena – nu är det inte 
realistiskt att planera för det.

Kursledare från Trafik- 
verket uttalat – men ej 
uppnått – mål
Våren 2015 genomfördes pilotkursen, 2 x 
2 dagar med ett par månaders mellanrum. 
Efter grundlig utvärdering fick den en ef-
terföljare 2016, med upplägget 1,25 dagar 
x 2 tillfällen. Hösten 2017 genomfördes 
kurs nummer tre, som bestod av 2+1 dagar 
kompletterat med ett uppföljande samtal 
ett halvår senare. Samtliga utbildningar 
har haft rubriken På kurs mot en bättre 
infrastruktur.

Interna kurser med klass

Egen regi ökar trovärdigheten, anser Hanne Weiss Lindencrona.
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När Hanne Weiss Lindencrona skapa-
de, och ledde, pilotkursen var det hennes 
uttalade målsättning att de kommande 
kurserna skulle ledas av personer som ar-
betar i Trafikverket. Tre avhopp senare blev 
det ändå konsulten Anders Dahlin som fick 
ta hand om kurs nummer två, och för kurs 
nummer tre var likaledes externa Emma 
Engström och Johan Folkesson kursledare. 
Som det ser ut nu (2018) kommer Johan 
Folkesson även att fortsätta i den rollen. 

 
Anm: I februari 2019 tillträdde Johan Folkesson tjänsten som 
Trafikverkets chefsarkitekt. Läs mer om hans tankar i avsnittet 
Fortsättningen, sid 21.

Dålig förankring i verket
Att Hanne Weiss Lindencrona var – och 
fortfarande är – övertygad om att det bästa 
vore om kursledarna kom inifrån Trafikver-
ket baserar hon på sina erfarenheter från 
utbildningarna i vägarkitektur kring millen-
nieskiftet.

– Framgången med dem berodde i hög 
grad på det. Två unga, engagerade och 

proffsiga landskapsarkitekter klev in och 
tog hand om administration och kursled-
ning. Egen regi skapar hög trovärdighet, 
och borgar för att aktuella frågor tas upp. 
Dessutom stärks de interna nätverken 
både för kursledare och deltagare. Det har 
vi fått verifierat från flera håll, säger hon.

Även Anders Dahlin, landskapsarkitekt 
på ÅF samt ledare för kurs nummer två, 
anser att kursernas bristande förankring i 
Trafikverket är ett stort problem.

– De marknadsförs dåligt – och när se-
dan kursdeltagarna kommer hem finns det 
inga mottagare, säger han. Kurserna måste 
förankras bättre i chefsleden, och det 
behövs fler arkitekter/landskapsarkitekter 
inom Trafikverket. Annars är det svårt att 
skapa den kontinuitet som krävs för att 
kurserna ska få någon effekt.

Externa ledare mindre 
pressade av annat
Emma Engström, projektledare för hand-
lingsprogrammet via ÅF, och Johan Fol-
kesson, landskapsarkitekt, har också fått 
kämpa för att göra utbildningen känd och 
viktig inom Trafikverket. Det fanns 25 
platser på kursen de höll hösten 2017, men 
bara 16 personer sökte. 

– Vi kontaktar alla chefer för att få dem 
att uppmana folk att gå, och tidigare kurs-
deltagare tipsar kolleger. Det här kommer 
vi att få fortsätta jobba hårt med, men lite 
uppvärmda börjar de nog ändå bli, säger 
Emma Engström.

Hon och Johan Folkesson tycker att 
det inte bara är nackdelar med att de står 
utanför Trafikverket. De tror att arbetet 
skulle löpa större risk att trängas undan av 
andra uppgifter, om det drevs internt.

– Landskapsarkitekterna i Trafikverket 
är inte så många. Och de som har ett stort 
engagemang i frågorna är redan så flitigt 

Det finns inga mottagare, säger Anders Dahlin.



anlitade på olika håll att det är svårt att se 
hur de också skulle ha kapacitet att driva 
detta, säger Johan Folkesson.

Lite färre prova på-
uppgifter
Innehållet i kurserna har i stort följt det 
tidigare så framgångsrika upplägget, för-
ankrat i tre grundbultar: Inspiration (var-
för), produktion (vad) och process (hur). 
Föreläsningar varvas med övningsuppgifter 
samt en guidad busstur för att se och dis-
kutera relevanta exempel.

Johan Folkesson, som nu alltså är an-
svarig för den senaste varianten av kurs-
program, deltog själv i pilotkursen 2015 
med uppgift att sammanfatta deltagarnas 
intryck och synpunkter. När han jämför 
innehållet från den första kursen med den 
senaste – som ju är en dag kortare – säger 
han att det framför allt är deltagarnas egna 
”prova på-uppgifter” som bantats ned. 

– Där har vi tappat lite. Men i övrigt är 
innehållet relativt intakt. Det var hög stan-
dard då – och det tycker jag vi lyckats hålla 
nu också.

Mjukstart kvällen innan
Båda kursblocken inleds kvällen innan, 
med inspirationsföreläsning och middag. 
Det är ett sätt att landa, att samla kursdel-
tagarna så att man kan köra igång direkt 
morgonen efter utan att förlora tid. 

– Samtidigt ger det en möjlighet att få 
in det där lilla extra, säger Johan Folkes-
son. Helst vill jag få dit någon som står på 
gränsen till framtiden, som kan få oss att 
reflektera över vad som väntar.

Första blocket, om två dagar, är gemen-
samt för hela gruppen. Då introduceras 
begrepp som arkitektur, landskap, stadsut-
veckling av föreläsare med lång och bred 

erfarenhet av sina ämnen och en gedigen 
exempelbank att ösa ur.

Studieresan infaller redan första dagens 
eftermiddag. Ett mycket uppskattat inslag, 
där personer som varit delaktiga i projek-
ten följer med i bussen och berättar hur 
man tänkt, reflekterar över hur det blev 
och varför. Något som man också diskute-
rar vidare nästa dag.

Uppföljningssamtal efter 
ett halvår
Under block två genomförs seminarier 
som var tänkta att delas in i Planering, 
Byggande respektive Underhåll. Men efter-
som ingen från Underhåll deltog i kursen 
fick det seminariet göras om till en gemen-
sam föreläsning.

– Aspekterna kring underhåll behöver ju 
komma in även i andra delar av processen, 
betonar Johan Folkesson.

Kursledare som står utanför Trafikverket blir inte så pressade av 
annat, tror Emma Engström
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Citat från kursdeltagare
”Jag har blivit bättre på att se till helheten, 
att vidga blicken och tänka utanför mitt 
teknikområde.”

”Nu kan jag ställa bättre frågor till projekt-
ledare.”

”Stora coola projekt tog lite för mycket 
plats. Borde varit mer om små åtgärder 
som kan få väldigt stor effekt beroende på 
om man gör rätt eller fel.”

”Otroligt bra kurs! En av de bästa i man-
naminne! En fantastisk uppställning av 
intressanta experter!”

”Man borde följa upp kursen bättre, med 
fördjupningar och seminarier. Det räcker 
inte att gå några dagars kurs en gång för 
att få in arkitekturen på riktigt i vårt tänk.”

Han kontaktade också deltagarna under 
mellantiden för att bättre kunna planera 
innehållet i block två. Ett annat nytt inslag i 
den senaste modellen av kurs är ett uppfölj-
ningssamtal med alla deltagare ett halvår 
efter kursen: Hur har du kunnat ta tillvara de 
nya kunskaperna? Hur tas de emot i organi-
sationen? Vad hade vi kunnat göra bättre?

– Det ska bli väldigt intressant att få 
höra. Den vägen kan vi fortsätta fila lite på 
innehåll och upplägg, men i huvudsak tror 
jag att vi hittat en form som fungerar nu, 
säger Johan Folkesson.

Stilfull inramning  
medvetet val
De som gått de första kurserna är i huvud-
sak mycket nöjda. Skriftliga utvärderingar 
samt intervjuer per telefon och mail för-
medlar en bild av att de känner sig utval-
da, att det känts lyxigt att få lyssna till så 
många kompetenta föreläsare och inte 
heller har det varit oviktigt att kurserna 
förlagts till vackra miljöer. Även det senare 
var ett medvetet drag från pilotkursens 
skapare Hanne Weiss Lindencrona.

– Precis som i livet i övrigt är det lika vik-
tigt vad man gör som vad man säger. Talar 
vi om vad som utmärker god arkitektur ska 
vi ha det vackert omkring oss, säger hon. 
Det ska vara genomfört ända ut till kvalite-
ten på skisspapper och färgpennor.

Ett nytt sätt att tänka
Det kursdeltagarna genomgående berättar 
att de fått med sig, och har kvar även ett 
par år senare, är tankesättet. En ny blick på 
både anläggningar och landskap, en förstå-
else för ”vad som händer i huvudet på en 
arkitekt”, som en av deltagarna uttrycker 
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det. Och kunskapen om att god arkitek-
tur inte behöver bli dyrare, eller är något 
man lägger till på slutet. Flera säger att de 
fått bättre argument och stärkts i att lyfta 
utformningsfrågor i projekten.

Men flera, särskilt de som har en bak-
grund i Vägverket, beskriver också en 
frustration över att de inte har någonstans 
att ta vägen med sina frågor, att de inte har 
tillgång till arkitektkompetens inom Tra-
fikverket. Särskilt de landskapsarkitekter 
som tidigare varit knutna till Vägverkets 
regioner tycks vara saknade i den nuvaran-
de organisationen.

De få kritiska röster som hörs hand-
lar om en alltför tung övervikt mot stora 
projekt i tätortsmiljö, när så stor del av de 
flestas arbete handlar om vardagsprojekt. 
Några efterfrågar också bättre uppföljning, 
med fördjupning, seminarier etc.
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Svårt locka nya arkitekter 
till infrastruktur
Det utbildas planeringsarkitekter, bygg-
nadsarkitekter och landskapsarkitekter. Alla 
dessa kompetenser behövs inom Trafikver-
ket, och alla har också tillgång till kurser och 
projekt inom transportinfrastruktur i sina 
grundutbildningar. Men ytterst få väljer att 
gå vidare inom det området.

– Det enda som brukar få arkitekter att 
söka sig mot infrastrukturprojekt är en rejäl 
lågkonjunktur, säger Bobo Hjort, arkitekt 
som utrett läget när det gäller infrastruktur 
på landets arkitektutbildningar. Han för-
klarar det med att ämnet inte har någon 
tradition inom arkitektskolorna. 

Men infrastruktur är en nisch som kräver 
sin speciella kompetens, med parametrar, 
arbetssätt och processer som man inte stö-
ter på i andra delar av branschen. Ju mindre 
insikter om detta som grundutbildningen 
har gett desto längre blir startsträckan.

Bobo Hjort hyser inga större förhopp-
ningar om att lärosätena av egen kraft ska 
ge infrastrukturen större plats i grundutbild-
ningen, utan menar att det är Trafikverket 
som måste bli mer aktivt i kontakterna. 
Kanske finansiera en gästprofessur, föreslå 
övningsuppgifter, anordna tävlingar för stu-
denter. En annan idé är att arrangera kurser 

för yngre arkitekter, gärna i samarbete med 
konsultföretag i branschen.

Gemensamt intresse att 
visa möjligheterna
Både Bobo Hjort och Erik Bransell, som i 
ett efterföljande PM räknat på förslagen 
i utredningen samt kompletterat med 
ytterligare idéer, betonar att kompetens-
försörjningen är ett gemensamt intresse 
för Trafikverket och konsultföretagen. 
I dag handlar ju Trafikverket i hög grad upp 
arkitektonisk kompetens från utomstående 
konsulter. 

Båda tror också att själva intresset för 
frågorna är nyckeln.

– Vi måste lyfta fram att här får man 
vara med och forma samhället, säger Erik 
Bransell. Att det är ett spännande arbetsfält 
där det också finns ekonomiska muskler i 
projekten. 

Traditionellt har utformning av infra-
struktur setts som en uppgift för ingenjörer, 
och den inställningen hänger fortfarande 
kvar inom arkitektutbildningarna, tror Bobo 
Hjort. Men idag behövs båda. 

Den senast tillkomna arkitektutbildningen, 
som dock inte granskats närmare i utred-
ningen, är ett exempel på det. Chalmers tek-
niska högskola har ett kombinerat program 

Infrastruktur på arkitektutbildningarna.  
 
PM: Idéer till trafikverksexterna insatser. 

Bobo Hjort 2015

Erik Bransell 2017
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som benämns Arkitektur och Teknik. Där går 
man antingen ut som arkitekt med gedigen 
kunskap i teknik, eller som ingenjör med 
goda insikter i arkitektur. Klart intressant för 
Trafikverkets behov, säger Bobo Hjort.

Befintliga kurser kan 
utvecklas
Erik Bransell, senior utredningsledare i 
Trafikverket, lyfter i sin kompletterande 
promemoria fram några möjliga utbild-
ningssatsningar som kan stärka kompe-
tensen och väcka intresset för infrastruktur 
bland arkitekter.

• Trafikverkets interna utbildning På kurs 
för en bättre infrastruktur kan öppnas 
även för externa deltagare. 
• Kursen Studio – Large scale landscape 
project, som ges vid SLU, har gott rykte i 
konsultbranschen. Trafikverket är redan en-
gagerat i kursen genom att medarbetare ger 
föreläsningar. Går det att utveckla denna 
medverkan eller finns det kanske även an-
dra delkurser på arkitektutbildningarna som 
Trafikverket kan engagera sig mer i? Går det 
att i upphandlingar ge mervärden till aktörer 
som kan visa att de erbjuder kompetens 
motsvarande den som kurserna ger? 
• Uppdragsutbildningar i samarbete med 
konsultbranschen och till exempel SLU och/
eller Trafikverksskolan.

Hur kul är det – egentligen?
Mot slutet av sitt PM lyfter Erik Bransell 
kärnfrågan: Varför står inte arkitekterna i 
kö för att få jobba med infrastruktur, hos 
Trafikverket eller hos konsultbyråerna? Är 
arbetsområdet inte känt – eller är det inte 
så intressant som vi säger?

Här behöver insatser inom handlings-
programmet för arkitektur samspela med 
vad som sker inom HR och Kommunikation 
på Trafikverket, tror Erik Bransell. Först och 

främst måste man göra klart vad som menas 
med att transportinfrastruktur är ett spän-
nande arbete för arkitekter. Sedan bör man 
fundera över hur det kopplas ihop med vilka 
mervärden Trafikverket har att erbjuda som 
arbetsgivare.

När den läxan är gjord gäller det att sprida 
budskapet – i många kanaler och även i soci-
ala medier som till exempel Linkedin.

– Attraktiviteten som arbetsgivare och 
uppdraget som samhällsutvecklare måste 
fram. Och det ska finnas substans bakom 
orden, säger Erik Bransell.

Arkitektur vid introduktion 
av nyanställda
Ett extra förslag, som faller lite utanför upp-
draget eftersom det gäller en intern insats, 
handlar om information till nyanställda. Erik 
Bransell föreslår ett pass i introduktionsutbild-
ningen där adjungerad professor (förutsatt att 
den tjänsten inrättats), alternativt Trafikver-
kets chefsarkitekt, ger en översikt över hur 
verket arbetar med arkitektoniska frågor. Bil-
der och exempel – både bra och dåliga – kan 
skapa förståelse för utformningens betydelse; 
insikter som sedan kommer till användning i 
både interna och externa kontakter.  

Det enda som brukar få arkitekter att söka sig mot infrastruktur-
projekt är en rejäl lågkonjunktur, säger Bobo Hjort



28     Från ord till handling

7  |  Gestaltningsförslag

60

Vy

Infarten till verksamhetsområdet får genom cirkulationen en tydlig anslutningspunkt.  
(Denna illustration återfinns sist i skriften i större format.)
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Samordnad planering med  
två alternativ
Miljön de arbetar med är densamma – så 
varför inte planera gemensamt? Den till sy-
nes självklara tanken har nu blivit verklighet 
i Åsarna, byn som genomkorsas av både 
E45 och Inlandsbanan men som också har 
ett eget liv att ta hand om.

Arbetet har gjorts som ett pilotprojekt 
i samarbete mellan Bergs kommun, Tra-
fikverket samt lokalt näringsliv och ortsbor 
i Åsarna. Avsikten är att både processen 
och arbetet med utformningen ska tjäna 
som förebild för andra liknande situationer.

Kommunen hade redan kommit långt i 
arbetet med en ny fördjupad översiktsplan 
när Trafikverket skulle inleda sin åtgärds-
valsstudie. Området kring och mellan 
Europaväg och järnväg präglades av stö-
kighet, bristande trafiksäkerhet och dåligt 
samband med handel och service. 

I processen deltog ett stort antal ortsbor 
samt lokala intressegrupper, bland annat 
i workshops och gemensamma sam-
rådsmöten. Resultatet blev två förslag till 
utformning, det ena benämnt Bygatan, det 
andra Genomfarten. Vilket man slutligen 
väljer beror på vilket perspektiv som prio-
riteras. Klart är dock att båda alternativen 
kommer att ge en väsentligt bättre tra-
fikmiljö – och ett mer sammanhängande, 
välfungerande och vackert samhälle – än 
den situation som rådde i utgångsläget.

Idéskrift: Åsarnas bygata  
– form och funktion
Ansvarig: Johan Folkesson
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Övriga arbeten inom  
åtgärdsgrupp 3
Inom ramen för handlingsprogrammets 
åtgärdsgrupp 3 har en rad kunskapssam-
manställningar och andra arbeten public-
erats. Några exempel:

Kvalitetsprogram Arkitektur – Höghas-
tighetsjärnväg är ett första steg i arbetet 
med att utforma den nya generationens 
järnvägar. 

Handböckerna Stationsmiljö – utform-
ning av stationen med resenären i fokus 
och Stationens profilprogram ska båda 
ses som en uppföljning och fördjupning av 
Trafikverkets Stationshandbok från 2012.

Både väg- och järnvägsmiljöer behand-
las i den lilla skriften Trafiksäkerhetens 
arkitektur. Här beskrivs och kommente-
ras olika typer av fysiska åtgärder för att 
höja trafiksäkerheten, allt ifrån så kallade 
bygdevägar till nätstängsel som ska hindra 
obehöriga att ta sig in på järnvägsspår. 

Gestaltningsprocessen i projektet E 45 
Lilla Bommen/Marieholmsförbindelsen 
närstuderas i en rapport, i syfte att sprida 
erfarenheter till andra projekt inom Tra-
fikverket.
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4. Kvalitet  
i projekten

Det övergripande målet med såväl handlingsprogrammet 
för arkitektur som för Trafikverkets verksamhet är att det 
som byggs ska vara av god kvalitet, även arkitektoniskt. 
Men så är inte alltid fallet, konstateras bland annat i den 
så kallade gap-analysen (sid 14 i denna rapport).

I delområde 4 i handlingsprogrammet ingår två 
projekt som båda syftar till att kartlägga, följa upp och 
utveckla den arkitektoniska kvaliteten i Trafikverkets 
anläggningar. 
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Färdigbyggt – hur bra blev 
det?
Har Trafikverket fått det man beställt? I så 
fall – duger det?

Den frågan, förenklat uttryckt, fick 
Sweco i uppdrag att besvara. Beställningen 
gjordes 2015 inom ramen för Trafikver-
kets handlingsprogram för arkitektur. Vid 
utgången av 2017 hade Sweco utvecklat 
ett verktyg samt låtit expertgrupper gran-
ska, bedöma och analysera 35 olika objekt 
över hela landet, samtliga färdigställda de 
senaste tio åren. 

Svaret på utgångsfrågan är – också i 
stark förenkling: Sådär.

Så gott som alla de bedömda objek-
ten har ett totalbetyg mellan 5 och 7 på 
en 9-gradig skala. I ord uttrycks det som 
”varken bra eller dåligt” (5) respektive 
”bra” (6–7). Endast två får betyget ”mindre 
bra” (3–4). Inget fick betyget ”mycket bra” 
(8–9).

Mönstret och modellen 
viktigast
– Det viktigaste är inte betygen, utan den 
samlade bilden och vilka möjligheter den 
ger att lära och förbättra. Det säger Mathi-
as Ahlgren, som lett Swecos arbete med 
att utveckla modellen och digitalisera verk-
tyget så att det blir möjligt att dra slutsat-
ser ur materialet. 

Slutproduktkvalitet: Sweco,  
Mathias Ahlgren, uppdragsledare

Första uppgiften blev att utarbeta själva 
modellen; bestämma urval samt konstru-
era enkätverktyget som bedömningsgrup-
perna ska fylla i ute på plats. När det gäller 
urvalet var det ganska självklart att foku-
sera på så kallade vardagsprojekt; det är 
där de största möjligheterna till förbättring 
finns. Objekten skulle också vara spridda 
över landet och representera olika typer 
av projekt – allt från långa vägsträckor till 
stationsmiljöer. 

Enkätverktyget var knepigare.
– Vi testade först en mer vetenskaplig 

modell, men den blev för opragmatisk i 
fält. Vi kom också fram till att den inte bör 
vara för arkitekt-teoretisk. Trafikverket är 
en ingenjörsmässig kultur och då ska vi 
använda begrepp och språk som funkar i 
den. Det jobbade vi ganska mycket med, 
berättar Mathias Ahlgren. 

Lösningen blev att snegla på formuläret i 
utvärderingverktyget Kundupplevd kva-
litet (se sid 19), och bygga vidare på det. 
Frågebatteriet är brett och många aspekter 
känns igen från VGU.

Tvärfackliga team 
Efter att själva modellen var skapad, testad 
och finjusterad vidtog arbetet med bedöm-
ningarna. Tvärfackliga team bestående av 
Swecos egna experter, 6–8 personer i varje 
trafikverksregion, sattes samman. Inom 
sig har  teamen specialistkompetens inom 
landskapsarkitektur, arkitektur, anläggning, 
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•

•

•

Överst: En plats där graden av bearbetning och omsorg bör ha varit högre. E22, Rolsberga-Fogdarp
Under: Exempel på en fin mittremsa med en hög ambition. Fortsatt underhåll är avgörande för att 
kvaliteterna ska bestå. Inre kustvägen, Båstad. 
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byggledning, projektering, trafikplanering 
och tillgänglighet. När sedan en gransk-
ning ska göras utses tre personer med 
särskild kunskap om just den typen av ob-
jekt. De åker ut tillsammans och diskuterar 
bedömningarna på plats. 

– Det har varit väldigt givande uppdrag 
även för vårt folk. Det blir ju ett lärande pro-
jekt för oss också, säger Mathias Ahlgren.

Svårt få fram uppgifter om 
lämpliga objekt
Under 2016 och 2017 har teamen sam-
manlagt bedömt 35 olika anläggningar 
inom tio olika kategorier. Under 2018 kom-
mer, enligt planen, ytterligare 36 projekt 
att bedömas; tre projekt per halvår i var 
och en av de sex regionerna. 

En oväntad svårighet har varit att få tag i 
objekten som ska granskas.

– Vi har fått ägna ganska mycket tid 
åt att ringa runt, maila och jaga folk som 
kunde tipsa om lämpliga objekt och ge oss 
bakgrundsfakta om dem. Vi trodde nog att 
Trafikverket skulle ha sådana här data lätt 
åtkomliga, men så är det inte.

Helheten bättre än  
detaljerna
Med 35 bedömda projekt syns ett möns-
ter: Bäst lyckas man med de stora dra-
gen, som linjeföring och anpassning till 
landskapet. Sidoområden, utrustning och 
finish får genomgående lägre betyg. Och i 
genomsnitt bedöms alltså anläggningarna 
vara tämligen medelmåttiga.

– Det här var väl ingen överraskning för 
någon, säger Mathias Ahlgren. Snarare 
bekräftar det den bild som jag själv och 
många andra i branschen hade redan tidi-

•

•

Vegetationstäckningen har anpassats till landskapet där vägen går genom 
grusås vilket påverkar upplevelsen, Östra förbifarten, Katrineholm
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gare. Men vi lever i en mätbarhetskultur 
och då är det bra att ha svart på vitt. Sedan 
är det upp till Trafikverket att ta det vidare.

Bedömningsgrupperna hade stränga 
order att inte ta hänsyn till projektets 
bakgrundshistoria, eller ens fundera över 
varför något blev bra eller dåligt.

– Om budgeten varit låg eller tidsplanen 
pressad hör inte hit. Vårt uppdrag i det här 
projektet är att bedöma slutresultatet, ing-
enting annat. Vi ska vara allmänheten men 
med förstärkt retorik. Orsakssambanden 
får andra analyser ta hand om.

 

Många 
användningsområden
Resultaten från experternas bedömningar 
har digitaliserats och lagts in i en data-
bas. Det gör det möjligt att se inom vilka 
områden – geografiskt, typ av anläggning, 
entreprenadform, komponenter etc – man 
lyckats bäst och sämst. Även utvecklingen 
över tid går att studera och analysera.

– Man skulle till exempel kunna leka 
med tanken att en region inom Trafikverket 
sätter som mål att 80 procent av projekten 
ska ha en betygsnivå i spannet 6–8 i den 
här modellen, säger Mathias Ahlgren. Eller 
att man använder resultaten som läges-
rapport: Var befinner vi oss nu, var vill vi 
befinna oss? Vad behöver vi göra för att 
höja lägstanivån?

Kombination med Kund-
upplevd kvalitet
En annan utvecklingsmöjlighet är att kom-
binera verktyget Slutproduktkvalitet med 
Kundupplevd kvalitet. Kanske kommer 
under 2018 ett första projekt som redan 
utvärderats i planskedet att också gran-
skas av Swecos bedömningsgrupp när det 
är färdigbyggt. 

– Man borde definitivt sätta det i sys-
tem, när nu båda verktygen finns och fung-
erar. Det är inte ovanligt att ambitioner 
som ser bra ut i en arbetsplan sedan går 
förlorade på vägen, säger Mathias Ahlgren.

Just kontinuiteten, överlämningen 
mellan olika skeden, upplever han som en 
akilleshäl inom Trafikverket. 

– Fokuserar man på tid och ekonomi 
som styrmål väger intentioner om upple-
velse och långsiktig kvalitet inte så tungt.

Mätbart väger tyngre
Nu hoppas Mathias Ahlgren att de nya 
verktygen, där den arkitektoniska kvali-
teten också poängsätts och läggs in i en 
mätbar målstyrning, ska leda till att ut-
formningsfrågorna får en mer framskjuten 
plats. 

– Framför allt hoppas jag att man på 
riktigt undersöker orsakssambanden. Själv 
tror jag att det inte handlar så mycket om 
regelverk utan mer om personer, ambitio-
ner, kontinuitet och kompetens.

– Det kommer att bli ett jättejobb för 
Trafikverket att leva som man lär. Men som 
Sveriges största byggherre måste man 
bestämma sig för vad man står för.
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Anm: Sedan intervjuerna gjordes och texten skrevs har  
Johan Folkesson tillträtt tjänsten som Trafikverkets chefsarki-
tekt.

Tidig granskning kan höja 
kvaliteten
Det är möjligt för en expert att redan 
utifrån planförslaget bedöma hur nöjda 
kunderna – trafikanterna – kommer att 
bli med trafikmiljön. Och det är gestalt-
ningen som väger tyngst i trafikanternas 
upplevelse.

Den kunskapen kom fram i ett forsk-
ningsprojekt redan i början av 2000-talet. 
Nu sätts metoden i system, i projektet 
Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön. 

Tanken är att en expertgranskning i 
planskedet ska leda till bättre styrning av 
gestaltningsfrågorna och därmed högre 
kvalitet på det som byggs. I förlängningen 
kan arbetssättet också bli ett viktigt verk-
tyg för lärande – både individuellt och för 
Trafikverket som helhet.

Modellen har sitt ursprung i en studie 
kallad Mål och mått för gestaltnings-
kvaliteter i vägmiljön, som gjordes på 
uppdrag av dåvarande Vägverket. Huvud-
frågan var: Går det att mäta gestaltnings-
kvalitet – och i så fall, bryr sig trafikan-
terna om hur det ser ut? Svaret blev ja på 
båda frågorna. 

Det visade sig, när 900 yrkesförare och 
privatbilister fick svara på frågor om en 

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön. 
Metodutveckling och utbildning
Ansvarig: Helena Niordson/Johan Folkesson

För snart 20 år sedan påbörjades ett arbete med att 
lyfta vägmiljöers arkitektoniska värde inom Vägverket. 
Begrepp som vägarkitektur, Vackra vägars pris och 
gestaltningskvalitet banade väg för en ny syn på 
vägutformning i Sverige. Samtidigt uppstod ett behov 
av att finna en metod för att verifiera och visa på 
gestaltningens betydelse på ett systematiskt sätt. 

För att undersöka gestaltningskvaliteternas påverkan 
på trafikanternas upplevelse initierades studien 
Mål och mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön. 
Syftet var att utreda om det är möjligt att utveckla en 
mätmetod för de mjuka värden som kännetecknar 
gestaltningsfrågor. 

Till en början genomfördes bedömningar av befintliga 
väganläggningar. Bedömningen gjordes dels av 

trafikanter, dels av en expertgrupp från Vägverket. 
Resultatet visade på en god överensstämmelse 
mellan trafikanternas och experternas bedömning av 
gestaltningskvaliteten. Nästa steg var att undersöka 
om man genom en expertbedömning redan i 
planskedet kunde förutsäga trafikanternas upplevelse 
av en anläggning. Detta bekräftades i en uppföljande 
studie – och därmed fanns ett verktyg framtaget för 
att identifiera eventuella brister tidigt i projektet. 

En annan slutsats från de tidigare studierna var att 
trafikantens upplevelse av en anläggning baseras på 
fem identifierade parametrar, där gestaltningen är 
en. Andra viktiga parametrar är exempelvis upplevd 
framkomlighet och säkerhet. Gestaltningskvaliteten 
har i sin tur egna delfaktorer som påverkar 
upplevelsen. 

Av de fem huvudparametrarna som påverkar 
upplevelsen av en vägmiljö visade sig 
gestaltningskvaliteten vara den som påverkar 
helhetsupplevelsen mest. 

Metoden har vidareutvecklats i Trafikverkets regi och 
anpassats till att behandla infrastrukturanläggningar 
ur ett helhetsperspektiv. Projektet, som i dag kallas 
Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön, syftar till att 
styra Trafikverkets verksamhet mot bättre och mer 
välfungerande, hållbara och vackra anläggningar.

De tre viktigaste slutsatserna från pilotprojektet var: 

 ➤ Det går att mäta människors upplevelse av 
gestaltningskvalitet

 ➤ Gestaltningskvalitet är den delaspekt som har 
störst påverkan på den samlade upplevelsen av 
en väganläggning

 ➤ Trafikanter/Resenärer och experter inom 
vägutformning bedömer vägmiljöer likartat 

Bakgrund

Resultatet av metoden sammanställdes i en rapport 
som publicerades 2010. Dagens modell bygger på 

erfarenheterna kring den här studien .

  PUBLIKATIONSNR: 2010:11

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön

Erfarenheter från studier av gestaltningskvalitet i vägmiljö

6
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vägsträcka de nyss hade åkt, att de satte 
stort värde på hur trafikmiljön var utfor-
mad. Det visade sig också att de aspekter 
som tillsammans utgjorde begreppet 
gestaltningskvalitet var de som vägde 
tyngst i hur nöjda trafikanterna totalt sett 
var med trafikmiljön. Tyngre än andra 
viktiga aspekter som framkomlighet och 
trygghet.

Gestaltningskvalitet inte 
tycke och smak
Nästa fråga att undersöka blev om all-
mänheten har samma syn på gestalt-
ningskvalitet som Vägverkets egna exper-
ter på vägutformning. De fick nämligen 
bedöma samma sträckor enligt samma 
formulär. Resultatet blev i stort sett sam-
stämmigt. Miljöer som fick höga betyg av 
vanliga trafikanter fick också högt betyg 
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av experterna, och de som fick lågt betyg 
fick det av båda kategorierna. Slutsats: 
Det går att mäta gestaltningskvalitet, och 
det är inte en fråga om tycke och smak 
eller expertkunskap.

Steg tre blev att undersöka om den här 
bedömningen lika gärna går att göra – av 
experter – från planhandlingarna. Ett antal 
erfarna vägutformare fick betygsätta olika 
sträckor dels utifrån arbetsplanen, dels 
efter att ha kört där. Det visade sig att 
det mesta som är viktigt för trafikanterna 
går att förutse utifrån planen, framför allt 
vägens anpassning till omgivningen och 
orienterbarhet. Dock inte, av förklarliga 
skäl, skötsel och underhåll samt utform-
ning av detaljer.  

Systematisk granskning 
inledd
Sedan 2015 har metoden utvecklats och 
testats i ordinarie verksamhet. Som ett 
led i det arbetet har landskapsarkitekten 
Johan Folkesson tagit fram manualer och 
webbutbildningar till stöd både för pro-
jektledare och för dem som ska granska 
projekt, samt en databas där resultaten 
samlas och kan följas upp. 

Hittills har en grupp experter – både 
Trafikverkets egna och konsulter med 
motsvarande kompetens – granskat och 
betygsatt cirka 15 utpekade projekt. Det 
är projekt som bedömts särskilt känsliga 
ur gestaltningssynpunkt. Med start 2018 
har även några så kallade normalprojekt 
genomgått granskning, men då av 
personer som själva deltagit som 
specialister med arkitektonisk kompetens 
i projekten. På sikt är tanken att samtliga 
projekt inom Investering ska utvärderas 
med hjälp av modellen, och att de som 
inte når upp till nivån för godkänt måste 
göra ett omtag.

Alla godkända hittills
Samtliga projekt som hittills betygsatts 
har blivit godkända. För de utpekade 
projekten betyder det att de nått över 
målnivån 65 på en 100-gradig skala. För 
normalprojekten är målnivån satt till 45.

 – Att alla blivit godkända är lite motsä-
gelsefullt, tycker Johan Folkesson. Om nu 
Trafikverket i andra sammanhang bedö-
mer att den arkitektoniska kvaliteten i det 
som byggs är för låg är det ju något som 
inte stämmer här. Kanske bör man höja 
målnivåerna, eller formulera om bedöm-
ningskraven.

Helena Niordson, landskapsarkitekt 
som varit Trafikverkets projektledare för 
uppdraget, tror att det snarare handlar 
om att de utpekade projekten per defi-
nition hör till en kategori där man ägnar 
mer omsorg åt utformningen.

– Det kanske inte är där de stora bris-
terna finns, utan i enklare projekt.

I de så kallade normalprojekten är det 
projektets egen specialist som ansvarar 
för utvärderingen – hur troligt är det att 
den personen sätter lågt betyg på gestalt-
ningen?

– Det skulle väl vara i ett läge där jag 
som specialist framfört synpunkter som 
jag inte fått gehör för, funderar Helena 
Niordson. 

Hon tror ändå att den här interna 
granskningen av normalprojekt fyller sin 
funktion, som en extra station i projektets 
kontrollprogram. Och som en påminnelse 
om att det är viktigt att ta med specialis-
terna i projekten.
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Fritextrutan som 
experthandledning
När granskningen är gjord är det projekt-
ledarens uppgift att föra vidare resulta-
tet till alla som deltar i projektet – även 
interna specialister och externa konsulter. 
Dessutom förs resultaten in i en databank 
vilket gör det möjligt att följa upp utveck-
lingen över tid.

Bäst av allt är fritextrutan, tycker Johan 
Folkesson. I slutet av vart och ett av de 
sju delområden som tillsammans ger 
helhetsbetyget för gestaltning finns en 
ruta där experten som utvärderar projek-
tet kan ge kommentarer. Det kan vara tips 
om förbättringar, vad man bör tänka på i 
detaljprojekteringen och i förfrågningsun-
derlaget.

– Jag ser det som en experthandled-
ning, en källa till ständigt lärande. Det 
förbättrar också överlämningen mellan 
projektets olika skeden, det är vanligt 
att arkitektoniska frågor tappas bort där 
annars.

Johan Folkesson tror att det skulle vara 
väl använda resurser att en gång per år 
sammanställa och analysera inte bara 
vilka betyg som uppnåtts – utan framför 
allt fritext-kommentarerna.

– Det skulle ge en god bild av inom vilka 
områden det brister mest, var särskilda 
insatser behöver göras.

Stöd i kravställning
I takt med att Trafikverket blivit en ren-
odlad beställarorganisation läggs allt 
mer av arbetet med gestaltningsfrågor 
över på konsulter och entreprenörer. 
Men svårigheten att mäta och utvärdera 

mjuka parametrar gör att beskrivningar 
av arkitektoniska kvaliteter ofta plockas 
bort ur förfrågningsunderlagen. Här skulle 
verktyget Kundupplevd kvalitet kunna 
fylla en viktig funktion, menar Johan Fol-
kesson.

– Man skulle till exempel kunna kräva 
att utformningen ska nå ett visst antal 
poäng, annars måste ett omtag göras. 
En annan variant är att ge entreprenörer 
möjlighet till avdrag på anbudet om de 
överträffar målnivån.

Johan Folkesson ser också framför sig 
hur det samlade resultatet av utvärde-
ringarna, och hur de utvecklas över tid, så 
småningom förs in i Trafikverkets årsredo-
visning.

– Data från utvärderingarna skulle till 
exempel kunna användas för att redovisa 
hur Trafikverket lyckats med att förbättra 
anläggningarnas anpassning till omgi-
vande landskap, eller den arkitektoniska 
kvaliteten över huvud taget, säger han.  

19

Utdrag från enkätens första frågeområden – Anpassning till landskapet. 

Utdrag från enkätens första frågeområden –  
Anpassning till landskapet
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5. Fortsättningen

En avgående och en nytillträdd chefsarkitekt  
reflekterar
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Första etappen av Trafikverkets handlingsprogram för 
arkitektur avslutades 2019. Tidpunkten råkar sammanfalla 
med myndighetens byte av chefsarkitekt: Johnny Hedman, 
som haft tjänsten sedan hösten 2010, slutar – och i februari 
2019 togs stafettpinnen över av Johan Folkesson.

Johan Folkesson är i grunden landskapsarkitekt, och väl 
insatt i handlingsprogrammet efter att som konsult ha 
ansvarat för flera delar i det – varav några också tas upp i den 
här skriften.

Hur ser de på vad som uppnåtts hittills – och hur vill Johan 
Folkesson gå vidare? 

Johnny Hedman: Styrkan med handlingsprogrammet är att vi har skaffat en massa 
kunskap. Vi vet vad vi pratar om när vi lyfter fram arkitekturens betydelse för att 
skapa goda trafikmiljöer. Det har vi vetat länge, men nu har vi också vetenskapliga 
och erfarenhetsbaserade analyser till stöd för våra resonemang. 

Svagheten är att vi inte lyckats förankra denna kunskap ordentligt i Trafikverket. 
Det rätta intresset har inte funnits – framför allt inte i den krets som har makt att 
förändra processer och arbetssätt.

Johan Folkesson: Jag ser det som min uppgift att ta det här resultatet vidare. Att 
synliggöra och förankra kunskapen så att den verkligen leder till förändring. Det kan-
ske krävdes ett Handlingsprogram 1.0 för att vi skulle avmystifiera begreppen och 
beskriva vad som faktiskt behöver göras. 

Det är så många som både vill och kan skapa god arkitektur – och också gör det – 
men ibland vet de inte att det är just det de gör. Teknik står inte i motsats till estetik, 
utan de förenas i god funktion, hållbarhet och skönhet.

En avgående och en nytillträdd 
chefsarkitekt reflekterar



Policy och politik
Johan Folkesson laddar för ett Handlingsprogram 2.0. Nu med Trafikverkets arkitek-
turpolicy i ryggen. Och inte bara den – 2018 antogs Politik för gestaltad livsmiljö av 
riksdagen.

Johnny Hedman: Att styrelsen för Trafikverket antog policyn 2017 var handlingspro-
grammets viktigaste resultat. Ledningen har satt ner foten och sagt att så här ska vi 
arbeta med arkitektur frågorna – det förpliktigar.

Att vi dessutom startade arbetet med handlingsprogrammet så tidigt – innan reger-
ingen ens tillsatt utredningen om Gestaltad livsmiljö – visar att Trafikverket både vill och 
kan göra något av egen kraft. 

Johnny Hedman: En annan sak som faktiskt hänt är att kvalitetsdimensionen har en 
större plats idag, och det gäller inte bara arkitektur. Man är mindre fokuserad på detaljer 
och ser mer till helheten. 

Johan Folkesson: Arkitekturens status i samhället växer, det märks tydligt. Och Trafikverkets 
policy ger en enorm styrka inför fortsättningen. Verkets arkitekter och landskapsarkitekter 
arbetar nu med en plan för hur policyn ska implementeras.

Beroende av konsulter
Bristen på arkitektkompetens inom Trafikverket – framför allt bristen på insikt om vad 
arkitektur kan tillföra – har varit en ständigt återkommande fråga de senaste åren, och 
den är fortfarande lika aktuell. Verkets chefsarkitekt är också något av en solitär i den 
stora organisationen.
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Johnny Hedman: Man blir väldigt konsultberoende. Det gäller både mig och organisa-
tionen som helhet. Visst hade jag kunnat ägna min tid åt att strida för mer resurser, men 
jag har valt att i stället försöka sätta igång saker som leder framåt. Så att det ändå blir 
verkstad.

Johan Folkesson: När jag strukturerar upp det jag vill göra i tydliga fack, riktningar, nivåer 
sneglar jag lite avundsjukt på Riksarkitekten, som sitter på Boverket och har en stab på 
tio personer under sig. Hade jag haft åtminstone en liten stab skulle vi kunna arbeta mer 
strukturerat med arkitekturfrågorna och nå djupare in i verksamheten.

Även jag kommer att vara beroende av kompetenta konsulter – som också kan tillföra 
kunskap och idéer. Jag vill inte bara ha konsulter som lyssnar på mig, det är alltid farligt 
att arbeta helhjärtat med något utan att ifrågasättas. 

Ett annat önskemål från Johan Folkesson inför starten av Handlingsprogram 2.0 är en 
fastare styrgrupp, med förankring i samtliga verksamhetsområden. Samt en projektleda-
re som stannar loppet ut. Det första handlingsprogrammet har haft fem projektledare på 
fyra år, dessutom med flera långa glapp emellan.

Upphandling är nyckeln
I ett läge där Trafikverket ska vara renodlad beställare, och totalentreprenad är den do-
minerande upphandlingsformen, blir formerna för upphandling allt viktigare. Inte minst 
när det gäller delvis svårmätbara faktorer som arkitektonisk kompetens och kvalitet. Ett 
par av arbetena inom handlingsprogrammet har utvecklat metoder för att poängsätta 
bland annat gestaltningskvalitet, men mycket återstår att göra. 

Johan Folkesson: Jag vill höja kvaliteten i upphandlingar, säkerställa att det vi bygger 
blir bra. Framför allt vill jag vässa upphandlingsformerna för arkitekturtjänster, kanske 
utveckla tävlingsformen. 

Jag skulle också vilja samverka mer med kommuner. Vi hanterar ju miljöerna gemen-
samt, då borde vi också kunna planera och ta fram upphand lings underlag tillsammans. 
Det skulle kunna ge stora vinster, både i effektivitet och slutresultat.

Infrastruktur är intressant!
Det är inte bara inom Trafikverket arkitektkompetens är en bristvara – även i branschen 
som helhet är intresset för infrastruktur svagt, eller åtminstone glest. Det sägs att det 
enda som kan få arkitekter att ägna sig åt infrastruktur är en rejäl lågkonjunktur.

Johan Folkesson: Själv har jag har så svårt att förstå det, för mig är det ett privilegium att 
få skapa människors vardagsmiljöer. Infrastruktur har en enorm påverkan på samhälls-
utvecklingen – till och med för människors hälsa. 

Jag vill visa på möjligheterna för landskapsarkitekter och arkitekter när det gäller Tra-
fikverket som arbetsgivare och uppdragsgivare, få branschen att inse vilket viktigt arbets-
fält detta är. Det arbetet måste drivas strategiskt både mot universiteten och branschen. 
Kanske kan vi också öppna upp våra egna arkitekturkurser för konsulterna – det finns 
önskemål om det och jag tror det vore väldigt bra.
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Jag skulle också vilja föra in kunskap om arkitektur i bredare kretsar, till 
exempel skapa någon enkel form av kortkurs för nyanställda, så att de åtmins-
tone ska förstå vad arkitektur är och hur vi arbetar med det.

Social hållbarhet
Johan Folkesson: Om nu Trafikverket ska kalla sig samhällsutvecklare borde vi 
också titta på vad det är vi påverkar när vi bygger en järnväg eller en vägsträcka. 
Var tar vårt ansvar slut? Vilka är våra kunder i det sammanhanget? Där kommer 
frågan om social hållbarhet in, en aspekt som det saknas insikt om och erfaren-
het av att arbeta med i Trafikverket.

Ja, det är ett jättejobb – men jag hoppas åtminstone kunna ta några första 
steg där. Då kanske jag också kan få svar på min fråga om jag är naiv när jag 
tror att det är Trafikverkets uppgift att skapa goda livsmiljöer för medborgarna.

Fånga ingenjörerna!
Johnny Hedman vill inte prata så mycket om vad som behöver göras framåt – 
det tycker han är efterträdarens uppgift. Men en sak vill han flagga för innan 
det är för sent.

Johnny Hedman: När jag började 2010 fanns det fortfarande rester kvar av 
den gamla ingenjörstraditionen inom Trafikverket. Den där generationen som 
hade djup egen kunskap om exempelvis vägutformning och stationsmiljöernas 
funktioner och sammanhang. Nu är det en försvinnande liten del kvar av dem 
internt, det tycker jag är lite läskigt. De ersätts inte heller per automatik av 
yngre medarbetare. Kunskapsöverföringen går förlorad och följden blir onödiga 
och ibland ganska kostsamma misstag.

När nu Trafikverket är renodlad beställare är risken ännu större att man tap-
par den där kontakten med teknisk kompetens. Frågan är hur man ska komma 
åt kärnan i den kunskapen?

Det är nog det enda råd jag vill ge till min efterträdare: Fånga ingenjörerna!

Höj lägstanivån, bygg beständigt
Två punkter till blir det ändå på förre chefsarkitektens önskelista. Även de 
handlar om kvaliteten på det som byggs. 

Johnny Hedman: Lägstanivån måste höjas, både i byggande och förvaltning. 
Det gäller att mäta, visa, förklara vilken kvalitet Trafikverket står för – och vara 
tydlig med att den nivån inte får underskridas. Den som river den ribban ska 
veta om det, och att det inte är OK.

Jag skulle också vilja lyfta det riktigt långsiktiga perspektivet, det som rase-
ras av kortade tidsplaner och pressade budgetar. Trafikverkets anläggningar 
ska andas beständighet, tåla att åldras. Då är det nödvändigt att bygga in 
kvalitet från början.
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