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Förord

Trafikverkets kunder, de människor som nyttjar 
eller på annat sätt påverkas av det nationella 
transportsystemet, är i centrum när det kommer 
till Trafikverkets verksamhet. De anläggningar 
och miljöer som Trafikverket planerar, bygger och 
underhåller är i sin tur en central och viktig del av de 
flesta människors vardagslandskap.

Efter nästan 20 års utveckling har Trafikverket en 
statistisk säkerställd metod för att mäta och utvärdera 
gestaltningskvaliteten i våra anläggningar och miljöer. 
En viktig milstolpe eftersom gestaltningskvaliteten 
har en avgörande betydelse för helhetsupplevelsen 
av en plats eller ett stråk. Metoden, Kundupplevd 
kvalitet i trafikmiljön, stärker samhällsnyttan och 
ökar kundnöjdheten genom att gestaltningskvaliteten 
säkerställs tidigt i processen, långt innan projektet är 
byggt.

Utvecklingsarbetet av Kundupplevd kvalitet i 
trafikmiljön har visat att experter redan i tidiga 
skeden kan förutspå människors upplevelser av en 
trafikanläggning. En insikt som säkerställer både 
kostnadseffektivitet och möjligheten att skapa 
välfungerande, hållbara och vackra miljöer. 

För fyra år sedan började Trafikverket utvärdera 
Investeringsprojekt som var särskilt känsliga 
ur gestaltningssynpunkt. Sedan förra året har 
Investerings övriga projekt ingått i utvärderingarna. 
Den här rapporten är framtagen för att presentera 
en sammanfattande bild av projektets historia, 
aktuell status samt en framtidsspaning. Möjligheter 
att introducera en uppnådd gestaltningsnivå som 
en parameter i upphandling av totalentreprenader 
och att genom aggregerad data se vilka områden 
som behöver prioriteras är bara några fördelar 
som projektet kan erbjuda i en vidareutveckling av 
modellen. 

Johan Folkesson 
Chefsarkitekt, Trafikverket 
 
Juni 2019, Göteborg

 

Ekodukten över E6/E20 norr om Kungsbacka 
utvärderades inom Kundupplevd kvalitet i 

trafikmiljön 2016 och invigdes sommaren 2018.



Så inleds Trafikverkets arkitekturpolicy, som även 
lyfter fram att infrastrukturen ska samspela med 
landskapet och utgå från människors behov. Målen 
känns självklara – men hur säkerställer man att de 
uppfylls? Projektet Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön 
har utvecklat ett verktyg som kan ge svar på den 
frågan. 

En forskningsstudie, som gjordes på uppdrag av 
dåvarande Vägverket, kom fram till att det är både 
möjligt och meningsfullt att mäta trafikanters 
upplevelse av en vägmiljö. Det gäller även så kallade 
mjuka parametrar som hur tilltalande den är ur 
estetisk synvinkel. Bedömningen var ganska likartad 
oavsett om man frågade privatbilister, yrkesförare 
eller experter på vägutformning. En kompletterande 
studie visar dessutom att experterna kan förutse 
trafikanternas upplevelse av den byggda vägmiljön 
redan utifrån planhandlingarna. 

Med andra ord går det att mäta det vi kallar 
gestaltningskvalitet, och det mesta kan bedömas 
redan i planskedet. 

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön introduceras nu på 
bred front inom Trafikverket. Metoden* bygger på att 
specialister granskar planhandlingarna i ett projekt 
och därefter betygsätter olika aspekter i ett detaljerat 
frågeformulär. Resultatet blir ett samlat betyg för 
helheten och ett för gestaltningen. Experterna 
har också möjlighet att ge tips och kommentarer i 
fritextfält för varje delområde. Om gestaltningsbetyget 
inte når upp till den målnivå som fastställts för 

projektet ska möjliga förbättringar diskuteras.

Trafikverkets ledning beslutade 2014 att modellen 
ska användas för systematisk kvalitetssäkring av 
gestaltningskvalitet inom verksamhetsområdet 
Investering. Arbetet har pågått i mindre skala 2014–
2017 och under kommande år är det tänkt att de flesta 
infrastrukturprojekt ska utvärderas med hjälp av 
metoden.

Vinsterna och utvecklingsmöjligheterna är många. Till 
exempel:

 ➤ Eventuella brister kan identifieras och åtgärdas 
tidigt i projekt.

 ➤ Det blir lättare att kravställa och kontrollera 
gestaltningskvalitet i upphandlingar.

 ➤ Återkoppling till projektledningen fungerar som 
råd och stöd från experter.

 ➤ Systematisk erfarenhetsåterföring bidrar till 
ständigt lärande i organisationen. Analys av olika 
åtgärders inverkan på gestaltningskvaliteten gör 
det möjligt att höja lägstanivån i projekten med 
minsta möjliga insats.

 ➤ Aggregerad data från utvärderingarna visar hur 
gestaltningskvaliteten i projekten utvecklas över 
tid. Resultatet kan också användas som en av 
flera indikatorer för hur Trafikverket uppfyller 
de transportpolitiska målen. 

Sammanfattning

”Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen 
genom att skapa anläggningar och miljöer som är 

välfungerande, hållbara och vackra.”

* Metoden är en kvalitativ utvärderingsmodell som bygger 
på samma statistiska principer som andra NKI-mätningar 
(nöjd kund index).
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Upplevelsen av en anläggning eller miljö ligger i fokus av 
utvärderingen. Eftersom användarnas perspektiv 

synliggörs redan på planstadiet sparas både tid och 
resurser, samtidigt som gestaltningskvaliteten säkerställs.
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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
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Det är gestaltningskvaliteten på transportinfrastrukturen 
som påverkar upplevelsen hos brukarna allra mest.
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Trafikverkets arkitekturpolicy är tydlig. 
Människans villkor, anspråk och behov betonas 
som en självklar utgångspunkt vid planläggning 
av infrastrukturmiljöer. God arkitektur utgår från 
människan – vilket i Trafikverkets fall definieras 
som trafikanten, resenären, brukaren eller kunden. 
Resenärer och trafikanter ska lätt kunna orientera sig 
samt uppleva en trygg, säker och vacker trafikmiljö. 

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön ger Trafikverket en 
möjlighet att styra verksamheten och kvalitetssäkra 
gestaltningsnivån redan på planstadiet, vilket leder till 
större kundnöjdhet.

År 2014 beslutade Trafikverkets ledning 
att modellen ska tillämpas för systematisk 
kvalitetssäkring av gestaltningskvalitet i projekt inom 
verksamhetsområdet Investering. 

Gestaltningsfrågor tappas bort på vägen

I de krav- och rådsdokument som är kopplade till 
byggandet av väg och järnväg finns många specifice-
rade utformningskrav som ska följas. Kraven borgar 
för goda tekniska lösningar men är ingen garanti för 
att säkerställa gestaltningskvaliteten. Samtidigt 
utvecklas Trafikverket mot att bli en renodlad bestäl-
larorganisation, där totalentreprenad är den vanligas-
te entreprenadformen. 

Erfarenheten visar att krav på arkitektoniska kvalite-
ter tenderar att tonas ner i övergången mellan gestalt-
ningsprogram och förfrågningsunderlag för totalen-
treprenader. Det upplevs svårt att beskriva 
gestaltningskvaliteter kvantitativt och i form av 
funktionskrav. Tydlig kravställning och kontroll av 
mjuka parametrar blir därför allt viktigare. Genom 
Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön skapas nya förut-
sättningar att kravställa gestaltningskvaliteten och 
helhetsupplevelsen av en infrastrukturanläggning

Urvalsprocessen – två målnivåer

I riktlinjen för projektet (2014:0944) slås fast att det 
av projektbeställningen ska framgå vilken målnivå för 
gestaltningen som gäller. Den ena nivån är för projekt 
som bedöms som särskilt känsliga ur gestaltningssyn-
punkt. Dessa projekt benämns Särskilt utpekade 

projekt. Den andra nivån är för övriga investerings-
projekt och benämns Normalprojekt. 

Bedömningen av Normalprojekten genomförs av 
Trafikverkets interna specialister. Målnivån för 
Normalprojekt är satt till ≥45 på en 100-gradig skala. 
Under kommande år är det tänkt att de flesta infra-
strukturprojekt inom Trafikverket ska utvärderas med 
hjälp av metoden.

De särskilt utpekade projekten kan vara av helt olika 
storlek och typ. Gemensamt för dem är att de befinner 
sig i eller riskerar att påverka värdefulla och känsliga 

Syfte och användning

Normalprojekten har en lägre 
målnivå men även här ställs krav på 

kvalitetssäkring av 
gestaltningsaspekterna.

Särskilt utpekade projekt 
kräver ett extra stort 

fokus på 
gestaltningsfrågorna och 

har därför en högre 
målnivå.
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miljöer. Målnivån för dessa projekt är satt till ≥65. 
Projekten utvärderas och bedöms av en nationell 
grupp bestående av interna specialister från Tra-
fikverket samt externa konsulter med motsvarande 
kompetens. Bedömningar av Särskilt utpekade projekt 
har pågått sedan 2015 och bedömning av Normalpro-
jekten startade 2018.

För mer information kring urvalsprocessen av Särskilt 
utpekade projekt, se Kundupplevd kvalitet i trafikmil-
jön – information om urvalsprocessen.

3

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.

TRAFIKVERKETS
ARKITEKTURPOLICY

Trafikverkets arkitekturpolicy omfattar all verksamhet
i Trafikverket: planering, byggande och underhåll av 

väg  och järnvägsanläggningar.  
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Enligt mätmodellen är gestaltningskvalitet en av fem 
parametrar som påverkar den totala upplevelsen av en 
trafikanläggning och dess omgivning, se figur 1. 

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön delar 
sedan in området gestaltningskvalitet i 
ytterligare sju delaspekter. Genom att jämföra 
utvärderingsresultaten från dessa olika delaspekter 
kan man identifiera vilka åtgärder som har störst 
potential att förbättra kvaliteten i Trafikverkets 
anläggningar och miljöer. En samlad bedömning av 
Trafikverkets anläggningar har även kapacitet att visa 
på aktuella tendenser och peka ut områden som bör 
prioriteras. 

Utvärderingsmodellen ger möjlighet att 
säkerställa trafikanternas och resenärernas 
upplevelse av en infrastrukturanläggning i ett 
tidigt skede. Samtidigt ger den andra fördelar som 
både stärker projektorganisationen och skapar 

erfarenhetsåterföring, vilket är till hjälp i framtida 
projekt.

Återkoppling 

Genom återkoppling till projektledningen kan 
utvärderingen uppmärksamma eventuella brister ur 
gestaltningssynpunkt samt ge förslag på åtgärder som 
leder till ett bättre slutresultat. Modellen ger utrymme 
för fria kommentarer där den specialist eller konsult 
som genomför bedömningen kan beskriva varför en 
aspekt har bedömts på ett visst sätt, samt ge tips inför 
fortsatt arbete med projekteringen. Utvärderaren har 
också möjlighet att kommentera vilka aspekter som 
bör lyftas fram eller förtydligas för entreprenören 
för att inte riskera att viktiga aspekter försvinner i 
processen. Resultatet ger slutligen vägledning kring 
hur vissa insatser kan stärka helhetsupplevelsen av 
projektet. 

Mätmodellen

Figur 1. Beskrvining av relationen 
mellan gestaltningskvalitet och 
totalkvaliteten i en 
infrastrukuranläggning, samt de 
sju delaspekterna av 
gestaltningskvaliteten.

VÄG-/JÄRNVÄGSMILJÖNS TOTALKVALITET 
MED ALLA RELEVANTA ASPEKTER BEAKTADE

GESTALTNINGS-
KVALITET

SÄKERHET & 
TRYGGHET

FRAM-
KOMLIGHET

LJUDKVALITET

Anpassning till landskapet

Sidoområden

Korsningspunkter

Byggnadsverk

LUFTKVALITET

Detaljer och utrustning

Trafikant-/resenärsupplevelse 

Framtida drift och underhåll
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Erfarenhetsåterföring 

Via utvärderingarna förbättras och underlättas 
projektets erfarenhetsåterföring. På en aggregerad 
nivå kan bedömningarna utgöra en bred grund för 
erfarenhetsåterföring och bidra till ständigt lärande i 
projekten.

Resultatet fungerar som basdata för uppföljning av 
Trafikverkets arbete med gestaltning och arkitektur. 
Genom att systematiskt bevaka vilka aspekter som 
påverkar upplevelsen av trafikanläggningarna med 
omgivande miljöer ges möjlighet att höja lägstanivån 
på gestaltningskvaliteten med minsta möjliga insats. I 
nästa steg kan utförda insatser eller åtgärder valideras 
mot nästa omgång utvärderade projekt.

Genom att säkerställa 
gestaltningskvaliteten tidigt i 

processen ger modellen projekten 
möjlighet att lyfta viktiga aspekter 

innan projektet är byggt.
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Utvärderingen förutsätter att samtliga inblandade 
i processen förstår och tar sitt ansvar i respektive 
delmoment. Modellen fungerar som en kedja 
av överlämningar, där korrekt överlämnande 
av information måste säkerställas. Som stöd för 
genomförandemomentet finns därför framtaget 
underlagsmaterial:

 ➤ E-learningutbildning för projektledare

 ➤ E-learningutbildning för specialister

 ➤ Underlag för bedömningsenkät

 ➤ Informationsdokument om urvalsprocessen

Bedömningen av ett projekt genomförs vid 
en tidpunkt där det finns tillräckligt med 
underlagsmaterial för att kunna göra en bedömning, 
men samtidigt tid kvar att påverka slutresultatet. 
De interna specialister samt externa konsulter 
som genomför utvärderingen är vägutformare, 
arkitekter/landskapsarkitekter och natur- och 
kulturmiljöspecialister.

Bedömningen 

Utvärderingen görs med hjälp av en enkät med fasta 
frågor och resulterar i ett betyg för helheten och 
ett betyg för gestaltningen. Enkäten är uppdelad i 
frågeområden, som motsvarar gestaltningskvalitetens 
sju delaspekter. Varje frågeområde har ett antal 
företeelser som deltagarna ska ta ställning till. 
Under ”Anpassning till landskapet” finns exempelvis 
punkterna anpassningen till omgivande terräng 
och utformning av restytor/impediment. I slutet av 
varje frågeområde finns det tillfälle att lämna fria 
kommentarer eller motivera bedömningen. 

I alla projekt prövas olika intressen mot varandra, 
och planförslaget innehåller lösningar som ofta 
är kompromisser mellan olika intressen. Om 
argumentationen är tydlig och bakgrunden till olika 
ställningstaganden är väl dokumenterad vägs detta in 
i bedömningen. 

Bedömningen ska ses som en övergripande 
kvalitetskontroll av gestaltningen och är ingen 
detaljerad granskning eller mottagningskontroll.

Resultatet 

Resultaten från varje projekt sammanställs, och 

Praktiskt genomförande

Figur 2. Ett utdrag ur enkätens första 
frågeområde: ”Anpassning till landskapet”
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redovisar ett övergripande helhetsbetyg samt ett 
gestaltningsbetyg. Varje frågeområde får även 
ett separat betyg. Det är dock gestaltningsbetyget 
som jämförs med målnivån för projektet. Om 
utvärderingen resulterar i ett betyg under respektive 
målnivå måste möjliga förbättringar diskuteras. 

I sammanställningen ingår även fritextkommentarer, 
med tips om hur gestaltningskvaliteten i anläggningen 
skulle kunna förbättras. Denna kunskap kan vara 
värdefull både i det specifika projektet och i framtida 
arbete med gestaltningsfrågor.

Projektledningen ansvarar för att resultatet från 
bedömningen tas om hand, vilket sker genom 
spridning, uppföljning och erfarenhetsåterföring till 
hela projektgruppen – inklusive de personer som 
genomfört utvärderingen. Resultaten av samtliga 
bedömningar ackumuleras i en databas och ligger till 
grund för uppföljning och verksamhetsutveckling 
inom gestaltningsområdet hos Trafikverket.

Figur 4 visar hur utvärderingen 
förhåller sig till projektets tidplan.

Figur 3. Resultatet från utvärderingen 
sammanfattas i helhetsbetyg, gestaltningsbetyg 

samt delbetyg för varje frågeområde. 

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling

Framtagning av underlag för 
länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan

Ev. framtagning av 
alternativa 
lösningar

Utformning av 
planförslag samt 

ev. MKB

Kungörande och 
granskning FastställelseEv. tillåtlighets-

prövning

Aktuell tidpunkt för bedömning
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Kravställa entreprenörer

Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön har gett 
Trafikverket ett verktyg för att poängsätta den 
arkitektoniska kvaliteten. Eftersom utvärderingarna 
sker med hjälp av oberoende konsulter finns det i 
framtiden möjlighet att ställa krav på entreprenören i 
totalentreprenader. 

Det går att tänka sig två varianter av kravställning: I 
den ena är målnivån något som måste uppfyllas. Görs 
inte detta måste ett omtag göras och utvärderingen 
göras om. Det andra alternativet är att ge 
entreprenörer möjlighet till incitament i de fall där 
bedömningen når över uppställd målnivå. Detta är ett 
mer positivt laddat förslag där gestaltningsnivån inte 
nödvändigtvis behöver ses som ett krav, utan som ett 
mål att sträva efter. 

Aggregerad data 

Även om Särskilt utpekade projekt har utvärderats ett 
par år har bedömningen av Normalprojekt precis 
startat (2018). När de utvärderingarna 
kommer igång finns det potential 
i projektet att snabbt få 
fram aggregerade data. 
Den kunskapsmassan 
bör användas för att 
exempelvis identifiera 
vilka områden som 
bör prioriteras för att 

höja nivån på gestaltningen. I fritextkommentarerna 
finns även granskarnas förslag på vilka åtgärder som 
gör störst skillnad för de identifierade bristerna.

Efter utförda insatser kan dessa valideras mot 
nästa omgång utvärderade projekt. Trafikverket 
kan då få svar på frågan om åtgärderna påverkat 
gestaltningskvaliteten och därmed den totala 
upplevelsen av infrastrukturanläggningar med 
omgivande miljöer. 

Transportpolitiska mål

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska 
målen nås. I förlängningen innebär detta att 
Trafikverket arbetar med sex leveranskvaliteter som 
har bäring på de transportpolitiska målen. En av dessa 
leveranskvaliteter är Miljö och hälsa som tolkas genom 

”att minimera negativ påverkan på klimat, landskap 
och hälsa samt förmågan att främja den positiva 
utvecklingen av dessa”. I dag mäts den utvecklingen 
med hjälp av Trafikverkets klimatbarometer och 

genomförda bulleråtgärder. 

De kvantitativa resultaten 
från Kundupplevd kvalitet i 

trafikmiljön skulle kunna ge 
möjlighet att komplettera 

Trafikverkets resultat 
med hänseende på 

leveranskvaliteten 
Miljö och hälsa. 

Utveckling av modellen

En utveckling av modellen 
skulle kunna resultera i ett 
helt nytt sätt att kravställa 

gestaltningskvaliteter i 
totalentreprenader.
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Exempelvis nämns i Trafikverkets årsredovisning för 
2016 att den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen 
har en låg grad av anpassning till omgivande landskap. 
Genom aggregerade data från utvärderingarna skulle 
det gå att mäta hur anpassningen till omgivande 
landskap utvecklats över tid. Särskilda åtgärder som 
riktats mot omgivande landskap skulle också kunna 
utvärderas kvalitativt.

Jämförelse med Fokus produktkvalitet 

Som ett delprojekt av Trafikverkets handlingsprogram 
för arkitektur utvärderar Fokus produktkvalitet den 
arkitektoniska kvaliteten i Trafikverkets färdigbyggda 
anläggningar. Projektet delar in bedömningen av 
projekten efter huvudrubrikerna ”Sammanhang/
Övergripande”, ”Utförande/anläggningskvalitet” och 

”Slutsatser”. Projektet levererar också ”Spaningar/
Tendenser” som utvärderarna ser återkommer i 
projekten. En styrka i utvärderingen är att både 
nuläge och ett framtidsscenario bedöms. På detta 
sätt kommer även underhållsaspekter tydligare med i 
bedömningen.

De första projekten som utvärderades 
genom Kundupplevd kvalitet 
i trafikmiljön börjar bli 
färdigbyggda. En 
analyserande jämförelse 
mellan resultatet från 
dessa utvärderingar 

samt nya utvärderingar genom Fokus produktkvalitet 
borde rimligtvis vara nästa steg. För Trafikverket 
är det relevant att få svar på frågorna om brister i 
planskedet fortsätter vara en brist efter att projektet 
är byggt, eller om problem uppdagas och blir lösta 
senare i byggprocessen – eller om nya brister 
uppkommer då intentionerna i planerna inte 
förverkligas? 

Utvecklade målnivåer

Under 2015–2018 är det främst Särskilt utpekade 
projekt som har utvärderats. Projekten har alltså 
från början bedömts vara särskilt känsliga ur 
gestaltningssynpunkt, vilket avspeglas i den högre 
målnivån. 

En genomgång av de utvärderade projekten 
visar att nästan alla har klarat den uppsatta 
målnivån. Samtidigt har arbete inom Trafikverkets 
handlingsprogram för arkitektur visat att dagens 
byggda resultat bär på brister när det kommer till de 
arkitektoniska aspekterna. 

Om projekten fortsätter att klara 
målnivåerna utan att brister 

justeras kan en uppdatering 
av de aktuella målnivåerna 

eller ett förtydligande 
av  utvärderingskraven 

komma att bli aktuellt. 

Erfarenheter och den 
insamlade datan från 

genomförda utvärderingar 
skapar nya möjligheter att 

säkerställa 
gestaltningskvaliteterna hos 

Trafikverkets framtida 
anläggninngar.   
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