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Förord 
Vägverkets vision ”Vi gör den goda resan möjlig” är ett uttryck för 
inriktningen i Vägverkets arbete. Det vi gör syftar till att utveckla 
och vidmakthålla samhällsekonomisk effektivitet och ett långsiktigt 
hållbart vägtransportsystem för medborgare och näringsliv. Detta 
genom ett öppet, kreativt och trovärdigt arbetssätt som ger möjlig-
heter till delaktighet.

Vägverket arbetar aktivt med att utveckla kundorienteringen. 
Medborgare och näringsliv ska ha en större möjlighet att påverka 
åtgärdsplaneringen och Vägverket ska se till att bästa möjliga hel-
hetslösning för samtliga grupper genomförs.

Denna handbok ersätter Redovisning av vägutredning (Vägverket, 
publikation 1994:71), samt vägutredningsdelarna i Handbok plane-
ring och projektering av vägar (Vägverket, publikation 1996:22) och 
Konsekvensbeskrivning - delen trafiksäkerhet, kollektivtrafik och 
funktionshindrade (Vägverket, publikation 1999:8).

Skälet till en ny version är förändringar i lagstiftning, regering-
ens krav på hantering av transportpolitiska mål samt nya kunskaper 
och erfarenheter i branschen som tillkommit sedan 1994 års version. 
Som exempel kan nämnas fyrstegsprincipens tillkomst och använd-
ning, skärpta krav på kostnadsmedvetande och lönsamhet, arbete 
med miljökonsekvensbeskrivning och gestaltning, samt ökade krav 
på hänsyn till oskyddade trafikanters förutsättningar.

Handboken beskriver vad en vägutredning ska omfatta, stöd för 
hur man kan lägga upp arbetet samt hur resultatet ska redovisas.

Arbetet har bedrivits i projektform med Anders Boström, Vägver-
ket sektion Utformning av vägar och gator – Ssau som projektledare 
samt med en arbetsgrupp och en styrgrupp.

Arbetsgruppen har utgjorts av Inga-Maj Eriksson Ssau, Håkan 
Åberg Vägverket region Mitt, Håkan Tornberg Vägverket region Syd-
öst, Karin Renström Vägverket Konsult och Anders Dahlin A5 Ar-
kitekter och ingenjörer AB. Styrgruppen har bestått av ordförande 
Rolf Svahn Vägverket region Mälardalen, Gunnar Tunkrans Huvud-
kontoret, Lennart Andersson Vägverket region Skåne och Inga-Maj 
Eriksson Ssau. Stora insatser har även gjorts av Irene Lingestål, Anna 
Lindell, Mats Reutherborg, Östen Johansson och Thomas Larsson, 
samtliga Vägverket.

Förankringen har skett löpande i Vägverket och via officiellt semi-
narium och remiss till statliga verk och länsstyrelser. 

Janeric Reyier
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6 Handbok Vägutredning

Inledning
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH MÅLGRUPP

Handbok vägutredning är avsedd som stöd för dem som ska genom-
föra och upprätta vägutredningar. Den primära målgruppen är dels 
beställare av vägprojekt och beställarens projektorganisation, dels 
uppdragstagare som utreder väg- och gatuanläggningar. Även andra 
statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra intressen-
ter och samrådsparter kan ha nytta av handboken.

Handboken gäller för vägprojekt på såväl landsbygd som i tätorter 
och förtydligar och kompletterar de krav som anges i lagtexter och i 
Vägverkets föreskrifter om vägutredning (VVFS 2001:18).

LÄSANVISNING

Handboken är indelad i sex kapitel, samt bilagor.
Kapitel 1, 2 och 3 utgör en grund och beskriver syftet med vägut-

redningen och hur samhället påverkar denna. Kapitel 2 innehåller en 
lista över styrande och stödjande dokument. 

Kapitel 4 och 5 är parallella, där kapitel 4 beskriver processen och 
kapitel 5 hur ett vägutredningsarbete kan läggas upp och genomför-
as för att uppfylla kraven i en vägutredning. 

Kapitel 6 beskriver redovisning av vägutredningar. 
Efter kapitel 6 finns även ett sökindex.

Till många ämnesområden och delar i denna handbok finns webbsi-
dor med ytterligare information på Vägverkets webbplats www.vv.se. 
På vissa ställen i handboken ges information om att webbinformation 
är tillgänglig. Direktlänkar anges inte. De kan ändras och därmed bli 
inaktuella.

På Vägverkets hemsida (startsidan) finns även en särskild avdel-
ning för publikationer, som är ämnesindelade.

Vägverkets webblösning ”Formell vägplanering”, samlar och åter-
ger formella krav på vägutredningar, samt ger stöd för aktiviteter och 
detaljer som t.ex. lämpliga tider vid annonsering, Vägverkets bered-
ning vid regeringens tillåtlighetprövning och  annat. Handbok väg-
utredning beskriver utifrån detta metodik- och redovisningsstöd.

Inledning
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1 Om vägutredning 
En vägutredning ska enligt väglagen göras då mer än ett alternativ 
till lokalisering av en vägsträcka konstaterats. Handbok vägutred-
ning ger stöd för genomförande och upprättande av vägutredningar.

Ibland kan det finnas behov av andra informella utredningar på 
motsvarande planeringsnivå. I dessa fall genomförs en teknisk ut-
redning, se avsnitt 1.2. Handboken kan vara ett stöd även för en tek-
nisk utredning.

1.1  VAD ÄR EN VÄGUTREDNING?

En vägutredning är en process där man utreder och redovisar för-
utsättningarna för alternativa lösningar, med bedömning av deras 
konsekvenser och måluppfyllelse.

Vägutredningen ska resultera i ett underlag för val av vägkorri-
dor och normalt även för val av trafikteknisk standard. Även detta 
beslutsunderlag, dokumentet, kallas för vägutredning. I processen 
kan versioner av vägutredningen benämnas med tilläggen samråds-
handling, utställningshandling eller likande. Vägutredningen ska 
behandla och ge svar på frågor av betydelse vad gäller valet av korr-
idor, samt  behandla de aspekter som påverkar valet. 

Riksintresse och miljöfrågor samt andra allmänna intressen ska 
klarläggas och värderas i vägutredningen. Den ska innehålla sam-
hällsekonomiska kalkyler och konsekvensbeskrivningar, bl.a. en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Dessa utgör underlag för väg-
hållningsmyndighetens ställningstagande om projektet ska drivas 
vidare eller ej. Vägutredningen utgör även underlag för regeringens 
tillåtlighetsprövning i de fall en sådan behövs.

Figuren visar de skeden som finns i pla-
nerings- och projekteringsprocessen.

           Bilden illustrerar vägutredningens process och de aktiviteter som ingår. Illustration: Karl Jilg

1 Om Vägutredning
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1.2  VAD ÄR EN TEKNISK UTREDNING?

En teknisk utredning kan utföras när det inte är aktuellt med en lag-
stadgad vägutredning. 

Exempel på när en teknisk utredning kan vara aktuell är när man 
behöver underlag för  val av trafikteknisk standard och typlösningar, 
då en arbetsplan eller bygghandling ska upprättas.

Den tekniska utredningen kan ligga i slutskedet av förstudien eller 
i början av detaljprojekteringen.

Den tekniska utredningen, som kan kräva viss kommunikation 
med parter utanför Vägverket, resulterar vanligtvis i en kortfattad 
beskrivning av problemen, förutsättningar, alternativa lösningar 
och konsekvenserna av dessa, samt eventuellt förslag till beslut.

1.3  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR START AV VÄGUTRED-
       NING

Valet av åtgärdstyp eller kombination av åtgärdstyper ska vara väl-
grundat. Exempel på åtgärdstyper är vägåtgärd med eller utan att 
ny mark tas i anspråk, trafikåtgärder m.m. Valet baseras på en studie 
där fyrstegsprincipen tillämpats fullt ut, gärna för ett längre stråk 
eller ett större nät. (Fyrstegsprincipen, se avsnitt 3.2.)

I förstudie- och vägutredningsdokument ska hänvisning göras till 
hur valet av åtgärdstyp skett och hur konsekvenserna beaktats.

Enligt väglagen krävs en vägutredning när det i förstudie har klar-
lagts att alternativa vägsträckningar (korridorer) behöver studeras. 
(Förstudie krävs enligt väglagen när man planerar att bygga väg.)

Vägutredningsdokumentet för normala projekt bör vara färdigt 
5-8 år före planerad byggstart. Det är en förutsättning för att projek-
terings- och beslutsprocessen efter vägutredningsskedet ska fung-
era på ett bra sätt. För de projekt där regeringens tillåtlighetspröv-
ning behövs, eller då utredningen är av större omfattning, är 8 år eller 
mer rimligt. Om vägutredningen utförs för tidigt ökar  risken att den 
måste uppdateras innan projekteringen startar.

Vägprojekt som ska läggas in i en långtidsplans första hälft, ska 
vara utredda så att aktuella och preciserade kostnader kan anges i 
planen.

Innan en vägutredning startar ska följande vara uppfyllt:

●  Förstudie inklusive samråd ska vara genomförd 

●  Projektet bedöms angeläget att genomföra

●  Det är fastlagt att det är en vägåtgärd som krävs (steg 3 eller 4 
      i fyrstegsprincipen) eventuellt i kombination med andra typer av    
      åtgärder

●  Kunskap om vilka andra projekt och vägavsnitt som berörs

●   Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, BMP

1 Om vägutredning

Samråd med allmänhet
För projekt där det är uppen-
bart vilket alternativ som är 
lämpligt kan förstudiens och 
vägutredningens samråds-
aktiviteter med allmänheten 
samordnas för att rationalisera 
processen.
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1.4  VAD SKA VÄGUTREDNINGEN BEHANDLA? 

Vägutredningen ska klarlägga hur olika alternativ uppfyller eller bi-
drar till de trafikpolitiska målen, och vilka konsekvenserna förvän-
tas bli under identifierade förutsättningar. Vägutredningen ska även 
behandla hur olika nyttjares och kundgruppers behov kan tillgodo-
ses.

Inom den slutligen valda vägkorridoren ska en arbetsplan kunna 
utarbetas. Arbetsplanen ska tillgodose de trafiktekniska kraven 
och ge möjlighet till god gestaltning. Den ska ta hänsyn till omkring-
boende och användargrupper samt till lokala miljöintressen och 
tekniska och ekonomiska faktorer.

Arbetet med vägutredningen bör även ge svar på frågor om ...

●  ... vilka områden som av olika anledningar inte är aktuella för väg-
           åtgärder och varför

●  ... vilka vägkorridorer som har studerats

●  ... det finns sträckor som föreslås gå i stora skärningar, på stora 
           bankar, på bro eller i tunnel

●  ... vilka alternativa sektioner med funktionsmässiga skillnader    
           som kan vara möjliga (se Vägars och gator utformning, VGU)

●  ... alternativen medför omfördelning av trafiken på övrigt väg-
          och gatunät och konsekvenserna av detta

●  ... alternativen medför låsningar eller öppningar för framtida 
           förändringar

●  ... alternativ innebär trafikomläggning

Under vägutredningen studeras alternativa väg- eller gatukorrido-
rer, den nuvarande och nya. Dessa jämförs dels sinsemellan, dels med 
ett nollalternativ, d.v.s att inget görs mer än de normala underhålls-
åtgärderna. Vägutredningen ska enligt väglagen alltid innehålla ett 
nollalternativ. Om det inte finns särskilda skäl ska man även redo-
visa ett förbättringsalternativ för den befintliga vägen eller gatan 
som ska jämföras med övriga alternativ.

Miljökonsekvensbeskrivningen och andra beskrivningar och ana-
lyser av väsentliga konsekvenser är viktiga i en vägutredning. MKB 
ska redovisas som en klart urskiljbar del i vägutredningen. I undan-
tagsfall kan MKB’n utgöra separat del eller bilaga till vägutredning-
en.

I vägutredningsskedet vidareutvecklas eller upprättas ett över-
siktligt gestaltningsprogram där riktlinjer för vägens estetiska lok-
alisering och utformning samlas och redovisas. Gestaltningspro-
grammet ska fungera som ett hjälpmedel för att skapa kontinuitet 
och helhet i utformningen av ett vägprojekt.

Principutformning av varje korridor beaktar:

●  Vägen och landskapet sett från landskapet – åskådarperspektiv

●  Vägen och landskapet sett från vägen – trafikantperspektiv

Gestaltningsprogrammet ska bl.a. identifiera existerande arkitekto-
niska värden i landskap och bebyggelsemiljö samt beskriva förut-
sättningarna för att skapa nya värden.

Vägplanering
En vägutredning ska alltid före-
gås av en förstudie. En viktig 
del av arbetet med förstudien 
är att bestämma hur stort 
vägavsnitt med utrednings- 
och influensområde som 
vägutredningen ska behandla. 
Den strategiska planeringen 
kan ha pekat ut en relativt 
lång sträcka, som analyseras 
i en förstudie. Om sträckan 
föreslås delas in i flera avsnitt 
inför den fortsatta planerings- 
och projekteringsprocessen 
upprättas en vägutredning eller 
arbetsplan för varje avsnitt.

1 Om vägutredning
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2 Styrande och stödjande   
   dokument
STYRANDE DOKUMENT

●  Lagar, t.ex. väglagen (1971:948), miljöbalken (1998:808), plan- och       
     bygglagen (1987:10), lag om kulturminnen m.m. (1988:950), an-
     läggningslagen (1973:1149), arbetsmiljölagen (1977:1160)

●  Vägkungörelsen SFS 1971:954

●  Vägverkets föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskriv-
    ning mm i förstudier, vägutredningar och arbetsplaner,  
    VVFS 2001:18

●  Vägverkets policydokument

STÖDJANDE DOKUMENT 

Nedan redovisas de stödjande dokument som ligger närmast ämnes-
området. Dessa samt övriga finns att söka på Vägverkets webbplats 
www.vv.se/publikationer. Det kan även finnas regionala dokument 
för stöd inom specialområden. 

Åtgärdsanalys enligt fyr-
stegsprincipen, Vägverket 
publ. 2002:72

Serien Effektsamband 2000 
Nybyggnad och förbättring, 
Vägverket, delen Effektkata-
log publ. 2001:78 särskilt 
avsn. 2.2, delen Handledning 
publ. 2001:80 särskilt avsn. 3, 
delen Exempelsamling publ. 
2001:81, delen Gemensamma 
förutsättningar publ. 2001:75

Miljökonsekvensbeskrivning-
ar med kulturvärde, Riks-
antikvarieämbetet rapport 
2004:10

Serien om Miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, Vägverket 
publ. 2002:40, 41, 42 och 43

Handbok Förstudie, Väg-
verket publ. 2002:46

Planering i tidiga skeden - fall-
beskrivning och metoddiskuss-
ion, Vägverket publikation  
2005:107
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Gestaltningsprogram en 
vägledning, Vägverket publ. 
2004:41

Trafik för en attraktiv 
stad, TRAST

Vägar och gators ut-
formning, VGU

Vilda djur och infrastruktur 
– en handbok för åtgärder.

 Vägledning för 
barnkonsekvensana-
lys i vägplaneringen, 
Vägverket publ. 
2005:37, som i sin tur 
hänvisar till andra 
publikationer inom 
området.

Datasamordning,
Vägverket publ. 2003:54

Vägverkets Kundgrupps-
dokument, 11 stycken (ett per 
kundgrupp) (I skrivande stund 
ej som publikationer. Finns på 
Vägverket Intranät under ”Kun-
der”.) Exempelvis för ungdomar.

Beslut vägar av riksintresse, 
SA10A 2004:9166

Metodbeskrivning Geoplane-
ring, Vägverket  publ. 1995:2

Bedömning av ekologiska 
effekter av vägar och järn-
vägar, 
Vägverket publ. 1996:33

Handbok för vägtrafi-
kens luftföroreningar, 
Vägverket publ. 2001:128, 
finns idag enbart som 
nätversion på Vägverkets 
webbplats
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3 Samhällets krav och    
   förväntningar
3.1  NATIONELLA MÅL

Regionala och lokala mål är ofta sammankopplade med nationella 
mål. De nationella målen styr över regionala och lokala mål. Mål för 
ett vägprojekt, projektmål, ska formuleras utifrån identifierade be-
hov och ska så långt möjligt bidra till övergripande mål.

Projektmål får inte strida mot övergripande mål.

Medborgare och näringsliv
Det är viktigt att ett vägprojekt i alla skeden beaktar brister och be-
hov som de olika grupperna av trafikanter och berörda av vägen upp-
lever och som är motivet till att starta ett förbättringsarbete. Detta är 
bästa sättet att sörja för att vägprojektet ger erforderlig nytta,

Vägverket indelar samhällets användare av vägar och gator i de 
två huvudkundgrupperna medborgare och näringsliv.

I detta sammanhang bör nämnas FN:s konvention om barns rätt-
tigheter och FN:s standardregler för personer med nedsatt funktion.

Med flera...

Sakområdes-
visa mål

Transportpolitiska delmål

Nationella 
miljökvalitets-
mål

Det övergripande transportpolitiska målet

Övergripand mål fångas upp i projektmål.
Användargrupper
Medborgare: barn och unga 
(0-18 år), ungdomar (18-24 år), 
yrkesverksamma, funktions-
hindrade, äldre.

Näringsliv: bas- och process-
industri, konsumentvaru- och 
livsmedelsindustri, privat 
service, offentlig service, gods-
transportörer, persontranspor-
törer.

Se avsnitt 5.6.3 för mer ut-
vecklad uppställning.

 3 Samhällets krav och förväntningar 
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3.1.1  Transportpolitiska mål 
Sveriges riksdag beslutar om nationella mål för transportpolitiken.

Regeringen har givit Vägverket i uppdrag att sköta det statliga 
vägnätet och ta ett övergripande ansvar för vägtrafiken. Inriktningen 
för arbetet har fastslagits i ett övergripande transportpolitiskt mål 
och sex delmål.

Målformuleringar

Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är ”att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”. Med 
”långsiktigt hållbar” avses såväl ekologiskt och ekonomiskt som so-
cialt och kulturellt hållbar.

Det övergripande målet preciseras i sex delmål, som knyter an 
till mål inom andra politikområden: 

●  Ett tillgängligt transportsystem

●  En hög transportkvalitet

●  En säker trafik

●  En god miljö

●  Positiv regional utveckling

●  Ett jämställt transportsystem

Se bilaga 1 om de transportpolitiska målen.
Det kan även finnas regionala och lokala mål att ta hänsyn till. 

Dessa utgår från de övergripande målen.

3.1.2  Nationella miljökvalitetsmål
En god samstämmighet finns mellan miljökvalitetsmålen och de 
transportpolitiska målen, särskilt delmålet om en god miljö.

Såväl transportpolitiska mål som miljömål finns ofta preciserade 
i regionala och lokala mål.

De nationella miljökvalitetsmålen finns mer utförligt presentera-
de på regeringens hemsida www.regeringen.se.

3.1.3  Arkitekturpolitiska mål 
Regeringen har ett arkitekturpolitiskt mål, som beskrivs i ”Hand-
lingsprogram för arkitektur, formgivning och design”. I propositio-
nen betonar regeringen den offentliga miljöns betydelse och pekar på 
trafikverkens stora ansvar att agera som föredömen inom området.  

De delmål som slagits fast för arkitekturpolitiken gäller också för 
transportsystemen:

●  Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar 
     för sin utveckling

●  Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga 
     ekonomiska överväganden

●  Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas 
     tillvara och förstärkas

●  Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offen-  
      tlig miljö ska stärkas och breddas

●  Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphand-
      ling ska bli förebildligt i sina kvalitetskrav

Jämställdhet kan t.ex. 
beaktas ...
... då projektmål formuleras
... när projekt-, samråds- och  
      styrgrupper sätts samman
... vid analys av transportbehov 
      och resmönster
... vid val av samrådsformer
... i redovisning av statistik
... i särskilda fall vid konsekvens-
      beskrivning
... vid utvärdering av mål-
     uppfyllelse

Miljökvalitetsmålen
1   Begränsad klimatpåverkan
2   Frisk luft
3   Bara naturlig försurning
4   Giftfri miljö
5   Skyddande ozonskikt
6   Säker strålmiljö
7   Ingen övergödning
8   Levande sjöar och vatten-
     drag
9   Grundvatten av god kvalitet
10  Hav i balans
11  Myllrande våtmarker
12  Levande skogar
13  Ett rikt odlingslandskap
14  Storslagen fjällmiljö
15  God bebyggd miljö
16  Ett rikt växt- och djurliv

Proposition 2004/05:150, 
Svenska miljömål - ett gemen-
samt uppdrag, föreslår revide-
ring och reducering av målen.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innebär att 
utvecklingen i samhället skall 
tillgodose dagens behov utan 
att kommande generationers 
behov äventyras. Hållbar 
utveckling består av de fyra 
ömsesidigt beroende delarna 
ekologisk, social, ekonomisk 
och kulturell hållbarhet. 
   För att kunna bidra till hållbar 
utveckling måste Vägverket 
delta tidigt i processen.

3 Samhällets krav och förväntningar
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3.2  MÅLUPPFYLLELSE OCH SAMHÄLLSEKONOMI

Den svenska transportpolitiken har under många år präglats av ett 
samhällsekonomiskt synsätt. Under senare år har inslaget av kvanti-
fierade mål ökat, främst inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. 
Även andra transportpolitiska delmål vidareutvecklas.

Ett livscykelperspektiv på vägar efterfrågas alltmer, där såväl 
funktionalitet som totalekonomi ingår i helhetsbilden.

En vägutredning ger svar på lämplig lokalisering och vägstandard, 
för att lösa definierade problem och uppsatta mål. Ett stöd i det arbe-
tet är tydligt preciserade projektmål, se avsnitt 5.3 Målprecisering.

Syftet med ett vägprojekt är att lösa vissa problem. Målen med 
vägprojektet ska uppnås med fullgod kvalitet till lägsta möjliga kost-
nad. Därför är det viktigt att välja den åtgärdstyp eller de kombine-
rade åtgärdstyper och utformning som ger den sammantaget bästa 
lösningen. Kunskaper och erfarenheter i vägplanering samt om effe-
kter och konsekvenser är självklart viktiga. Som en påminnelse och 
checklista finns ”fyrstegsprincipen” (se rutan till höger), som ska ge-
nomsyra all planering inom vägsektorn.

En vägutredning ska referera till tidigare övergripande plan-
arbete, där man har valt åtgärdstyp eller strategi, med beaktande 
av alla tänkbara möjligheter att lösa de aktuella problemen, dvs. i 
enlighet med fyrstegsprincipen. I en vägutredning kan väglösningar 
kombinerade med bl.a. olika trafikreglerande åtgärder och ekono-
miska styrmedel studeras. 

3.3  INVESTERINGS– OCH DRIFTKOSTNADER

I samband med långtidsplanering finns krav på att kostnadsangivel-
ser för projekt ska vara preciserade. Endast små avvikelser accept-
eras i senare skeden. I en vägutredening kan anläggningsskost-
naderna skilja beroende på bl.a. var väglinjen kommer att hamna och 
vilken teknisk lösning som väljs. En vägutredning måste därför klar-
lägga hur stora de olika kostnadsdrivande delarna är i korridoren.

Samtliga kostnader för att genomföra ett vägprojekt beräknas. 
Detta bör göras på ett sådant sätt att kalkylen i ett senare planerings-
skede kan preciseras. Om vägprojektets kostnader har beräknats 
eller uppskattats tidigare ska även dessa uppgifter anges. Om pro-
jeket ingår i långtidsplan ska det framgå från vilket skede kostnads-
angivelsen är hämtad samt när projektet är avsett att genomföras. 

Vid en investering ska investeringskostnader för olika typer av åt-
gärder vägas mot driftkostnader i ett livscykelperspektiv.

  

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen innebär ett 
allmänt förhållningssätt för 
stegvisa åtgärdsanalyser i väg-
transportsystemet.

Syftet är att hushålla med 
investeringsmedel och resurser, 
samt att minska vägtransport-
systemets negativa effekter.

De fyra stegen är:

Steg 1 – Åtgärder som påver-
kar transportefterfrågan och val 
av transportsätt

Steg 2 – Åtgärder som ger 
effektivare nyttjande av befint-
ligt vägnät.

Steg 3 - Vägförbättrings-
åtgärder.

Steg 4 – Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder

Åtgärder
Utgångspunkten vid
prioritering av åtgärder
bör vara vilket bidrag till
den trafikpolitiska inriktningen 
de ger. De samhällsekonomiskt 
mest lönsamma åtgärderna  
sätts i första hand. 

3 Samhällets krav och förväntningar 



15Handbok Vägutredning

3.4  LAGSTIFTNING  

De författningar som tillämpas i  vägplaneringsprocessen är väg-
lagen (1971:948), miljöbalken (1998:808), lagen om kulturminnen 
m.m. (1988:950) , vägkungörelsen (1971:954) samt Vägverkets för-
fattningssamling (VVFS 2001:18). Väglagstiftningen har starka knyt-
ningar till miljöbalken. Ett samspel finns mellan planering enligt 
väglagen och planering enligt plan- och bygglagen. 

3.4.1  Bestämmelser i väglagen, vägkungörelsen och 
                Vägverkets föreskrift
I väglagen, vägkungörelsen och Vägverkets föreskrifter om samråd 
och miljökonsekvensbeskrivningar m.m. i förstudier, vägutredning-
ar och arbetsplaner (VVFS 2001:18) finns bestämmelser som gäller 
allmän väg och bl a omfattar vägutredningsskedet. 

I lagtexterna behandlas:

●  när en vägutredning ska göras och syftet

●  MKB-arbetet och innehåll i en MKB

●  samråd 

●  kungörande och utställning

●  väghållningsmyndighetens ställningstagande

●  beredning av tillåtlighetsärenden.

I väglagen 14 b § första stycket står när en vägutredning behö-
ver göras:

”En vägutredning skall genomföras när det i förstudien har klarlagts 
att alternativa vägsträckningar behöver studeras. Vägutredningen 
skall utgöra underlag för val av vägsträckning och trafikteknisk stan-
dard. Alternativa vägsträckningar skall jämföras såväl sinsemellan 
som med alternativet att behålla befintlig väg. En förbättring av be-
fintlig väg skall också studeras, om inte särskilda skäl föranleder an-
nat.”

Där anges också att den ska innehålla en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) och de uppgifter i övrigt som behövs för att välja alterna-
tiv. MKB:ns innehåll och omfattning ska godkännas av berörda läns-
styrelser innan den tas in i vägutredningen. Det finns hänvisningar 
till miljöbalkens bestämmelser om MKB. 

Om länsstyrelsen beslutat att projektet kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan ska vägutredningen och MKB kungöras och 
ställas ut. Förstudien ska då även finnas tillgänglig. Vid betydande 
miljöpåverkan ska dessutom en MKB vara mer omfattande, samt att 
samråd ska ske med en utökad krets.

I VVFS 2001:18 finns mer detaljerade bestämmelser om förstudie, 
vägutredning, samråd och MKB. 

 3 Samhällets krav och förväntningar
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Bestämmelserna om samråd behandlar:

●  syfte med samråd

●  inbjudan till samråd

●  redovisning och dokumentation av samråd, vad samråd i olika 
      planeringsskeden, ska behandla och grunda sig på.

Bestämmelserna om MKB behandlar bl.a.:

●  MKB-arbetet

●  MKB-dokumentets innehåll

●  kvalitetssäkring

Bestämmelserna om MKB i vägutredningar behandlar:

●  utställning av vägutredning och MKB

●  sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter

●  väghållningsmyndighetens ställningstagande till fortsatt arbete

●  underlag i samband med tillåtlighetsprövning.

3.4.2  Bestämmelser i miljöbalken
Miljöbalken, som trädde ikraft den 1 januari 1999, utgör en samord-
nad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. 
Väsentliga bestämmelser i miljöbalken redovisas nedan. Det kan 
också vara viktigt att känna till förordningar som är kopplade till 
miljöbalken då de konkretiserar bestämmelserna i miljöbalken. 

Miljöbalkens mål och hänsynsregler i 1 och 2 kap. gäller för alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd.  I 
2 kap. ställs bl.a. krav på kunskap, skyddsåtgärder och försiktighet, 
lämplig plats och hushållning

Bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i kap 3 och 
4 ska ge vägledning för avvägningar mellan olika intressen i den fy-
siska planeringen. De olika intressena kan delas in i bevarande- och 
nyttjandeintressen. Exempel på bevarandeintressen är områden 
med natur- och kulturvärden samt värde för friluftslivet. Nyttjan-
deintressen är t ex jord- och skogsbruk, kommunikationer och vat-
tenförsörjning. Områden med bevarande- eller nyttjandeintressen 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada värdena eller försvåra användningen.  Vissa allmänna intres-
sen kan vara av riksintresse vilket har betydelse vid avvägningen 
mellan olika intressen.  

Bestämmelser om miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid prövning 
enligt väglagen. Bestämmelserna innebär bl.a. att ett vägprojekt inte 
kan byggas om det bidrar till att normer överskrids. Det finns dock 
möjlighet att vidta åtgärder som innebär sänkning av nivåerna. Om 
normerna redan överskrids i ett område och vägprojektet medför en 
förbättring av luftkvaliteten så är Vägverkets tolkning att projektet 
kan genomföras.

Riksintressen 

Vid en avvägning mellan 
motstående intressen väger 
riksintressen tyngst. Områden 
som är av riksintresse ska 
skyddas mot påtaglig skada 
eller påtagligt försvårad mark-
användning. Ett område kan 
vara av riksintresse för flera 
ändamål. Företräde ska då ges 
den användning som främjar 
en långsiktig hushållnig med 
mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt.

3 Samhällets krav och förväntningar
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Bestämmelser om MKB  i  6 kap. gäller även vid byggande av väg. 
Miljöbalkens bestämmelser om MKB handlar bl.a. om samråd i MKB-
arbetet, innehåll i en MKB samt kungörelse och utställning.

I 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden. Det är möjligt 
att få dispens från bestämmelserna om bl.a. natur- och kulturreser-
vat och biotopskyddsområde om det finns särskilda skäl. Dispens får 
endast meddelas om intrånget kompenseras i skälig utsträckning. 
Om ett Natura 2000-område kan komma att påverkas negativt 
krävs en särskild tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbal-
ken. Tillstånd får endast lämnas om vägprojektet inte skadar ut-
pekade livsmiljöer eller arter. Om vissa angivna krav uppfylls kan 
tillstånd ändå ges, t.ex. om det saknas alternativa lösningar. Re-
geringens tillåtelse behövs dock i dessa fall enligt 7 kap. 29 §. 

Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. miljöbalken. 
Byggande av allmänna vägar är miljöfarlig verksamhet men prövas 
inte enligt miljöbalken utan enligt väglagen. Vissa typer av verksam-
heter som sker i samband med vägbyggande kan däremot vara till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken. Det gäller 
t.ex. upplag av massor  och berg- eller gruskrossverk samt täkter. 
Vattenverksamhet d.v.s. påverkan av vatten ovan eller under mark 
kan enligt MB 11 kap. vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Till-
ståndsprövningen sker vid miljödomstolen medan anmälan görs till 
tillsynsmyndigheten (normalt länstyrelsen), som enligt MB 11 kap. 
9b § har åtta veckor på sig att ange om verksamheten är förenad med 
villkor. 

Kopplingar mellan väglagen och miljöbalken

Väglagen reglerar byggande av väg. Miljöbalken gäller i tillämpliga 
delar vid byggande av väg. I väglagen finns hänvisningar till vissa av 
miljöbalkens bestämmelser, bl.a. om MKB

I 3a § väglagen står att 2-4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbal-
ken ska tillämpas vid prövning enligt väglagen. Bestämmelserna 
omfattar de allmänna hänsynsreglerna, bestämmelser om hushåll-
ning med mark och vatten och miljökvalitetsnormer. Dessa frågor 
behöver alltså beaktas särskilt i vägutredningsskedet. Mera om till-
lämpningen av bestämmelser om hushållning med mark och vatten 
och miljökvalitetsnormer finns i avsnitt 5.6.7 Miljöförhållanden och 
naturresurser.

Särskilda prövningar enligt miljöbalkens bestämmelser kan bli aktu-
ella i vägprojekt, t ex om projektet innebär vattenverksamhet, depo-
nihantering eller berör områden som är skyddade enligt 7 kap.miljö-
balken. Se MKB-handbok, del 1 (VV publ. 2002:41).

Tillåtlighet
I miljöbalkens 17 kap finns 
bestämmelser om regeringens 
tillåtlighetsprövning. Det är en 
prövning enligt miljöbalkens 
bestämmelser. Regeringen 
ska bl.a. tillåtlighetspröva 
byggande av ”motorvägar och 
motortrafikleder samt andra 
vägar med minst fyra körfält 
och en sträckning av minst 
tio kilometer”, 17 kap 1 § 
2:a punkten. Även i väglagen 
finns bestämmelser om till-
låtlighetsprövning (14 c §) med 
hänvisningar till miljöbalken. 
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3.4.3  Bestämmelser i andra lagar

Plan- och bygglagen
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser som reglerar fysisk 
planering och byggande. Större vägprojekt bör vara förankrade i 
kommunens översiktsplan. Vägverkets planering av statliga vägar 
får inte strida mot kommunala detaljplaner, översiktsplaner och 
områdesbestämmelser. Ofta kan det därför krävas att vägplanering 
måste hanteras enligt både väglagen och PBL.

Vissa av väglagens bestämmelser gäller inte inom detaljplanelagt 
område, t.ex. tillståndplikt för skyltar, utfarter m.m., eftersom detta 
regleras i detaljplanerna. Det är därför angeläget att Vägverket beva-
kar sådana frågor när kommunen tar fram detaljplaner.

Kulturminneslagen
Lagen om kulturminnen m.m. (1988:950) är den centrala lagen för kul-
turmiljövården. Den lägger fast de grundläggande bestämmelserna 
om skydd för viktiga delar av kulturmiljön. Lagens portalparagraf 
säger: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.” Länsstyrelsen har till-
syn över den regionala kulturminnesvården och Riksantikvarieäm-
betet har överinseende över den nationella kulturminnesvården.  Lag-
en innehåller också bestämmelser om skydd av bl.a. fornlämningar. 
Grunden för hur man ska utreda förekomsten av fornlämningar finns 
i miljöbalken tillsammans med kulturminneslagen. Se avsnitt 5.6.7, 
Miljöförhållanden och naturresurser.

Arbetsmiljölagen
I arbetsmiljölagen finns bestämmelser om skydd för de människor 
som vistas vid en anläggning under produktionen. Redan i utred-
ningsskedet kan det vara aktuellt att beskriva särskilt svåra förhåll-
anden och hur man ska skydda både arbetande och trafikanter. För 
driftåtgärder på vägar med mitträcken, tunnelarbeten m.m. krävs 
särskild hänsyn. Tillfälliga omledningar och konsekvenser för trafik-
anter, produktion och närboende måste beskrivas.

3.5  VÄGPLANERING OCH PLANERING AV MARKAN-        
       VÄNDNING

Den kommunala planeringen är reglerad i plan- och bygglagen, PBL, 
som liksom väglagen har kopplingar till miljöbalken. Planläggningen 
sker genom översiktsplaner, som kan fördjupas inom delar av komm-
unen, områdesbestämmelser och detaljplaner. PBL ger också möjlig-
het att upprätta en regionplan för att samordna flera kommuners 
översiktliga planering. Regeringen kan även besluta om inrättande 
av regionplaneorgan om samordning annars inte kommer till stånd.

Den kommunala översiktsplaneringen kan ses som en ständigt 
pågående process där nya underlag tas fram kontinuerligt. Över-
siktsplanens aktualitet prövas varje mandatperiod av kommunfull-
mäktige. Vid upprättande eller ändringar av planer och program ska 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning göras, om betyd-
ande miljöpåverkan kan antas. (6 kap. 11, 12 §§ MB)

3 Samhällets krav och förväntningar
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3.5.1  Kommunal planering
Det normala bör vara att den initiala vägplaneringen samordnas 
med kommunernas översiktsplanering. Normalt förs en löpande dis-
kussion mellan eventuella regionala samverkansorgan, kommunens 
planerare och Vägverkets tjänstemän om vägfrågor. Redan i strate-
giska planeringsskeden och i förstudiearbetet sker samverkan mell-
an kommuner och Vägverket. Vägverket och berörda kommuner bör 
vara överens om behovet att genomföra en vägutredning. Trots ett väl 
samordnat planarbete, kan kommunens översiktsplan eller fördjup-
ning behöva revideras till följd av vad som framkommit i vägutred-
ningen. 

I de fall markanvändningsfrågorna är viktiga kan det vara lämp-
ligt att göra en vägutredning som en del av en fördjupad översikts-
plan enligt PBL. Vägutredningen ska då även tillgodose väglagens 
krav. Kommunen kan vid behov styra markanvändningen i vägens 
närområde, t.ex. genom att upprätta en detaljplan.

Planering av vägar är en del av samhällsplaneringen och har ett 
nära samband med kommunernas planering på översikts- och de-
taljplanenivå. Det övergripande vägnätets lokalisering och utform-
ning är av stor betydelse för kommunernas möjligheter att utveckla 
bebyggelse såväl i tätorter som i glesbygd. Vägars placering och ut-
formning påverkar även kommunernas möjligheter att bevara och 
utveckla skyddsvärda kvaliteter, som t.ex. natur- och kulturmiljöer. 
En arbetsplan får inte strida mot gällande detaljplan.

Lokalt näringsliv och befolkning påverkas i hög grad av såväl väg-
standard som placering och utformning av vägar. En förändring i 
vägnätet innebär konsekvenser för etablerade verksamheter, rörel-
semönster och sociala samband, som kan vara negativa eller ge nya 
utvecklingsmöjligheter.

I samband med planering av större infrastrukturprojekt upprätt-
ar kommuner och Vägverket (ev. också länsorgan och länsstyrelser) 
i vissa fall program, som är underlag för planeringen av vägsyste-
mens närområde. Där kan man beskriva överenskommelser och ställ-
ningstaganden om hur planering, utformning etc. av mark inom ett 
vägsystems influensområde och närområde ska behandlas. Program 
kan innehålla mål, restriktioner, organisation av planarbete, sam-
rådsförfaranden m.m.  

Kommunal hantering av trafikfrågor
Den kommunala hanteringen av trafikfrågorna kan ske på flera sätt 
utifrån lokala förutsättningar och beslut. Trafikfrågorna kan be-
handlas i flera planeringsskeden och utgör underlag för kommunens 
översiktsplanering och planering för konkreta åtgärder. Relevanta 
underlag i form av analyser, målsättningar, trafikdata m.m. för en 
vägutredning kan därför finnas i andra dokument än översiktspla-
ner. Trafikstrategier eller trafikplaner brukar särredovisas, men 
utgör ofta underlag för översiktsplanens vägledning för beslut om 
markanvändning. Planering för tätorter fordrar att transport- och 
trafikfrågor är en del av utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer med 
en långsiktigt hållbar utveckling. 

Mer konkret åtgärdsplanering för optimal samhällsnytta kan ske 
inom ramen för en trafikplan som ger en mer samlad bild av trafiksla-
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gens trafiknät, med utgångspunkt i översiktsplanen som övergripan-
de beskriver mål för trafiknäten. I mer detaljerade åtgärdsprogram 
kan åtgärder beskrivas inom ett speciellt område, t.ex. stadens kara-
ktär, resebehov, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåver-
kan eller nät. Åtgärdsprogrammen resulterar sedan i projekt och 
genomförande. Planeringen av åtgärder inom ett projekt konkretise-
ras i exempelvis gaturumsbeskrivningar som tas fram med stöd av 
dokumentet Trafik för en attraktiv stad, TRAST, och utformningsför-
slag i enlighet med regelverket Vägar och gators utformning, VGU.

3.5.2  Transportinfrastrukturplanering
Vägverket gör den strategiska planeringen av vägtransportsystemet 
på nationell nivå medan länsstyrelserna eller regionala samverkans-
organ har ansvaret för den regionala nivån.

Den nationella planen för vägtransportsystemet upprättas av 
Vägverket och fastställs av regeringen. Den innehåller dels infra-
strukturåtgärder i form av drift och underhåll, bärighets- och miljö-
åtgärder på hela det statliga vägnätet, samt investeringar i övrigt på 
nationella stamvägnätet, dels sektorsuppgifter och myndighetsut-
övning. Länsplanerna för regional transportinfrastruktur upprättas 
och fastställs av länsstyrelserna eller de regionala samverkansorga-
nen. De innehåller bl.a. investeringar på det regionala vägnätet samt 
statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar, miljö- och trafiksäker-
hetsåtgärder på det kommunala vägnätet. 

Vägverket har genomförandeansvar för både den nationella pla-
nen och länsplanerna.

Dessa plandokument är avgörande för när den fysiska planering-
en ska genomföras. Vägutredningar ska tidsmässigt genomföras så 

Ur ”Trafik för en attraktiv stad”, utgiven av Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting 2004. Revidering gjord avseende avvägning av 

intressen under ”Översiktsplan”. 

GenomförandeplaneringÅtgärdsplaneringInriktningsplanering

TRAST

Översiktsplan ProjektTrafikstrategi Trafikplaner Åtgärdsprogram

Vägledning för 
användning av 
mark och vatten

Stadens struktur

Hur den byggda 
miljön ska utvecklas 
och bevaras

Framtidsscenarier 

Avvägning mellan 
olika allmänna 
intressen

Underlag till 
översiktsplan

Samband mellan 
trafiksystemet och 
stadens övergripande 
mål

Avvägning och 
balansering mellan 
trafikslag

Underlag för arbete 
med handelspolicy

Trafikplaner för olika 
trafikslag, inklusive 
godstransporter och 
tung trafik

Plan för bytespunkter

Parkeringsplan

Trafikstråksplan

Program för gaturum-
mets karaktär och 
olika aspekter, t ex 
trafiksäkerhets- och 
tillgänglighetsprogram

Trafik- och miljöpro-
gram för geografiska 
områden

Mobility management

Transportkvalitet

Påverkan;
Färdmedelsval, 
Resmönster, 
Resbehov, etc

Trafikering;
Kollektivtrafikerings-
plan, etc.

Utformning;
Gaturum, se bl a 
VGU,Bytespunkter
/resecentra, se bl.a. 
Stationsmiljöhand-
boken
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att efterföljande prövningar och tillstånd är avklarade till den tid-
punkt då åtgärderna ska genomföras enligt nationella planen resp. 
länsplanerna.

3.5.3  Annan infrastrukturplanering
Koordinering med andra infrastruktursatsningar bör avvägas. För-
utom kommunala arbeten, vägar eller järnvägar, kan andra typer av 
infrastrukturprojekt vara aktuellt i området. Det kan röra sig om t.ex. 
anläggande av elkabel, gas-, eller fiberoptikledningar.

3.5.4  Länsstyrelser och andra regionala organ

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens roll är att bevaka och samordna statliga intressen. 
Bland annat ska länsstyrelserna utöva tillsyn över miljöfarlig verk-
samhet och vattenverksamhet.

I många delar av landet har dessutom regionala planeringsorgan 
etablerats. Dessa får allt större roll som samordnare av inriktnings-
planering för bl.a. mark och vattenfrågor mellan kommunerna inom 
regionen. Resultatet av inriktningsplaneringen kallas för Regionalt 
utvecklingsprogram, RUP.

När översikts- eller detaljplaner upprättas har länsstyrelsen dess-
utom ansvaret att se till att statens intressen beaktas. Avsikten är att 
de olika statliga myndigheterna inte ska framföra sina synpunkter 
var för sig utan att länsstyrelsen ska sammanställa och väga de olika 
intressena mot varandra. Det är länsstyrelsens samlade besked och 
inte respektive sektors uppfattning som är avgörande i vägfrågor.

Länsstyrelsen har flera viktiga formella uppgifter i vägplanering-
en. I den översiktliga vägplaneringen (förstudie och vägutredning) 
utgör länsstyrelsen en viktig samrådspart. Länsstyrelsen kan bl.a. 
bidra med uppgifter som är viktiga för att vägen ska kunna lokalise-
ras och utformas på bästa sätt. Vidare bevakar länsstyrelsen att riks-
intressen och andra viktiga allmänna intressen tillgodoses, såsom 
hälsa och säkerhet och mellankommunala intressen.

Länsstyrelsen har även rollen att godkänna den miljökonsekvens-
beskrivning som ska ingå i en vägutredning. Länsstyrelsen avgör om 
MKB’n utgör ett tillräckligt underlag för en samlad bedömning av 
projektets direkta och indirekta inverkan på miljö, hälsa och hushåll-
ning med naturresurser.

Den fortsatta vägprojekteringsprocessen enligt väglagen, efter 
vägutredning, förutsätter att väghållaren ska vara överens med läns-
styrelsen om arbetsplanen. Om väghållaren och länsstyrelsen har 
olika uppfattning prövas arbetsplanen av regeringen. Det finns stor 
kompetens och erfarenhet hos länsstyrelsen inom flera olika områ-
den, och det ligger i väghållningsmyndighetens intresse att ta vara 
på länstyrelsens synpunkter så mycket som möjligt. Länsstyrelsens 
roll är att vara en diskussions- och samrådspart framför rollen som 
granskare och godkännare. 
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God kvalitet i MKB-
arbetet innebär:

●  Att MKB-arbetet integreras  
    i planeringsprocessen med  
    underhandsbeslut,

●  att MKB-arbetet påverkat  
    planeringen/projekteringen,

●  att MKB-arbetet bidragit till   
    en bra helhetslösning,

●  att i samråd framförda syn-
    punkter på MKB beaktas på  
    ett rimligt sätt.

God kvalitet i dokumentet 
MKB innebär:

●  Vetenskapligt korrekt, till-
    räckligt djup och bred 
    beskrivning,

●  välgrundande analyser,  
    bedömningar byggda på  
    yrkesmässig erfarenhet och  
    god praxis, 

●  relevant och fokuserad 
    redovisning av de viktigaste  
    frågorna,

●  tydligt, lättläst och begripligt 
    dokument, även för icke 
    fackkunniga,

●   neutralt dokument, d.v.s 
     inte vinklat i uppläggning 
     eller med förskönande  
     omskrivningar,

●  relaterbart till annat besluts-
    underlag, d.v.s jämförbart, 
    för att det ska vara möjligt 
    att göra en samlad bedöm-
   ning av projektets inverkan. 
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Länsstyrelsens organisation för planfrågor
Länsstyrelsen erhåller väghållningsmyndighetens remiss på väg-
utredningen. Särskilt vid tillåtlighetsärenden kan länsstyrelsen be-
höva ha tillgång till andra intressenters yttranden innan de ger sitt 
slutliga yttrande. Länsstyrelsens experter inom områdena fysisk 
planering, kommunikation och regionalekonomisk planering be-
handlar ärendet och ger sammanvägda synpunkter som ett uttryck 
för de statliga intressena. I kommunala planärenden förmedlar läns-
styrelsen även Vägverkets synpunkter, samtidigt som Vägverket är 
formell sakägare där Vägverket har vägrätt. Det senare innebär att 
Vägverket kan överklaga en detaljplan i egenskap av sakägare även 
om länsstyrelsen har tyckt annorlunda och givit sitt samtycke.

Planeringsunderlag hos länsstyrelsen
Länsstyrelsen har enligt miljöbalken skyldighet att ställa samman 
utredningar, program och annat planeringsunderlag som finns hos 
statliga myndigheter (6 kap. 20 § miljöbalken). En förteckning över 
sådant underlag och flertalet av planeringsunderlagen finns till-
gängliga i digital form (GIS-skikt eller pdf-filer) via respektive läns-
styrelses webbplats eller den länsstyrelsegemensamma distribu-
tionswebben (www.gis.lst.se/lstgis/). Länsstyrelserna har ett brett 
planeringsunderlag. Underlaget är framtaget för skilda ändamål 
och är inte alltid anpassat till fysisk planering. Aktualiteten varierar 
mellan olika underlag. I vissa avseenden kan det befintliga underla-
get vara tillräckligt för vägutredningen. I andra fall krävs komplette-
rande inventeringar och utredningar i arbetet med vägutredningen.
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4 Vägutredningens 
   process
Före planeringen på projektnivå, ska åtgärdstyp utifrån bl.a. res- 
och transportbehov ha valts. Valet ska vara gjort med utgångs-
punkt från den aktuella transportpolitiken (med transportpoli-
tiska mål). Andra åtgärder än vägåtgärder ska ha övervägts enligt 
fyrstegsprincipen. 

4.1  STEGEN I VÄGPLANERING OCH VÄGPROJEKTE- 
       RING

Planerings- och projekteringsprocessen ska leda fram till en hand-
ling som anger hur vägen ska byggas. I de fall som det behövs en 
vägutredning tar den totala processen fem till tio år. Om projektet 
ska tillåtlighetsprövas eller andra särskilda prövningar ska ske kan 
processen ta mer än tio år. En vägutredning av god kvalitet underlätt-
ar och förkortar beslutsprocessen. 

Olika faktorer och intressen har olika tyngd i olika skeden av pla-
nerings- och projekteringsprocessen.

Vägplanering omfattar förstudie och vägutredning. Vägprojek-
tering omfattar arbetsplan och bygghandling.

I vägplaneringen där de allmänna intressena har störst betydelse, 
ska trafikfunktionen balanseras mot andra kvalitetskrav, som t.ex. 
stadsmiljö. Vägen eller trafiklösningen ska bidra till en helhet som 
människor upplever som lämplig. 

Därför måste väglösningen i möjligaste mån även uppfylla bl.a. 
följande krav:

●  Vägens funktion i det övergripande trafiksystemet tillgodoses.

●  Vägen anpassas till karaktären i det landskap och de tätorter den 
      sträcker sig genom.

●  Vid och genom städer och tätorter ska vägen inte utgöra en funk-
      tionell eller social barriär.

●  Trafikanten ska få en positiv upplevelse av resan och en tydlig 
      uppfattning av den omgivning vägen passerar.

●  Vägen ska inte upplevas som störande av dem som bor, arbetar 
      eller ägnar sig åt friluftsliv i dess närhet, alternativt ska om-
      givande markanvändning ändras om det är lämpligast.

●  Hänsyn ska tas till större befintliga och potentiella vattentäkter.

●  Vägen ska bevara eller öka de ekologiska och kulturella sambanden. 

●  Vägen ska inte bidra till att miljökvalitetsnormer överskrids.

●  Vägen ska bidra positivt till näringslivsutvecklingen i regionen.

●  De funktionshindrades rese- och kommunikationsmöjligheter ska 
      tillgodoses på bästa sätt.

●  Barnens resor och deras speciella behov ska uppmärksammas, 
      bl.a. känsligheten för avgaser vid barns utveckling.

●  Vägen ska vara tillförlitlig för näringslivets transporter

●  Vägprojektet ska kunna genomföras till rimliga kostnader.

4 Vägutredningens process
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I vägprojekteringen är det en mängd byggnadstekniska frågor som 
ska lösas. Överbyggnaden ska dimensioneras, korsningar, broar och 
sidoområden ska detaljutformas, belysnings- och trafikanordningar 
detaljprojekteras, miljöskyddsåtgärder detaljutformas. Under ar-
betsplanens utarbetande och vid marklösenförhandlingar ges de 
enskilda och lokala intressena möjligheter att påverka. Bygghand-
lingen specificerar hur anläggningen ska byggas och utgör del av 
underlag vid upphandling av entreprenör, då utförandeentreprenad 
valts. Vid total– och funktionsentreprenad baseras upphandlingen 
på bl.a. arbetsplanen. 

Vägutredning

Arbetsplan *

Bygglovshandling Bygglovshandling

Figuren beskriver översiktligt hur planering för infrastruktur kronologiskt hänger sam-
man mellan olika huvudmän.

4 Vägutredningens process
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4.2  VÄGUTREDNINGEN – FRÅN START TILL STÄLLNINGSTAGANDE

Aktiviteter och momentInterna kontakter Externa kontakter

Väghållnings-
myndighetens
godkännande 
av inriktning

Program- och målarbete
Behov och syfte med vägprojektet beskrivs. Projektmålen vidareutvecklas, 
gestaltningsarbete påbörjas. Projektet avgränsas och fakta samlas in.

Externa kontakter 
före, under och efter 
alternativgenerering

Samråd

Alternativgenerering - iterativ process

Förhållandena studeras och MKB-arbete påbörjas. Förutsättningar för lokali- 
sering kartläggs. Kombinationer av åtgärder och alternativ sätts samman.

Underlag för samråd

Alternativjämförelser
Kostnader, effekter och konsekvenser analyseras och beskrivs efter ytter- 
ligare studier av förhållanden. MKB och övrigt material i vägutredningen 
redovisas preliminärt inför länsstyrelsens godkännande.

Samlad bedömning
Alternativen utvärderas mot målen, baserat på konsekvensbeskrivningar 
och kostnader. Samhällsekonomisk kalkyl beaktas. Slutsatser dras.

Länsstyrelsens godkännande av MKB

MKB tillsammans med 
övrigt material skickas 
till länsstyrelsen

Väghållnings-
myndighetens offentlig-
görande av ställnings-
tagandet

Regeringens offentligö-
rande av beslutet

Vägutredningsdokumentet med MKB

Utställning

Remiss till intressenter 
och Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens 
slutliga yttrande

Samråd 
Region/HK

Information 
Region/HK

Utredningen 
skickas till 
beredande 
funktion

Utställning och remiss
Väghållningsmyndigheten beslutar om utställningsform och remiss. 
Utställningsmaterial tas fram och annonsering sker. Vägutredningen 
ställs ut och remiss skickas ut.

Ställningstagande
Ställningstagandet med motivering dokumenteras och beslutsunderlagets 
omfattning redovisas. Kalkyler och uppgifter om t.ex. geoteknik, arkeologi 
och vattenfrågor säkerställs. Krav inför fortsatt arbete anges. Bemötande av 
synpunkter och kommentarer till remissvar skickas. Väghållningsmyndighe-
ten tillkännager sitt ställningstagande och om tillåtlighetsprövning ska ske.

Ställningstagande

Beslutshandling

Tillåtlighetsprövning - i förekommande fall

Vägverket remitterar ärendet  vidare i lämplig omfattning. Materialet, remiss-
svar och Vägverkets yttrande lämnas till regeringen.

Samrådsredogörelse och 
Utlåtande
Samråd, kontakter, remissvar och 
yttranden sammanställs. Väghåll-
ningsmyndigheten skriver utlåtande 
och avsiktsförklaring.

Samrådsredogörelse

Justeringar/Kompletteringar
Justeringar och kompletteringar görs 
inför slutlig redovisning av vägutred-
ning.

Slutlig vägutredning

BeslutAktivitet Resultat

4 Vägutredningens process
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4.2.1  Program– och målarbete
Under programarbetet klarläggs de förutsättningar och mål som ska 
gälla. Detta bör redan ha inletts i förstudien. Här aktualiseras, för-
djupas och kompletteras beskrivningarna.

Den trafiktekniska standarden i form av referenshastighet och se-
pareringsgrad föreslås preliminärt utifrån önskvärd funktion angi-
ven i förstudien.

 Kompletterande fakta samlas in. Underlaget kan nyttjas till så-
väl gestaltningsprogram som MKB och tekniska bedömningar, se 
t.ex. Gestaltningsprogram – en vägledning, Vägverket, publika-
tion 2004:41, och serien MKB-publikationer, Vägverket, publikation 
2002:40-43. 

Behovet av uppdatering och fördjupning av underlaget i förstu-
dien prövas utifrån de problem som ska lösas och de mål som ska nås. 
Den kommunala översiktsplanen och kommunal trafikplanering är 
självklara utgångspunkter. Insamlad information och analyser spa-
ras så att de kan överföras till detaljprojekteringsskedet. Behovet av 
översiktliga särskilda inventeringar och studier av bevarandeintres-
sen bör klargöras vid samråd med länsstyrelse och kommun. 

Gestaltningsprogrammet kan börja utvecklas redan i vägutred-
ningens inventeringsskede. Utgångspunkt är förstudiens riktlinjer 
för gestaltning. Programmet ska redan tidigt samordnas med övriga 
delar av utredningsarbetet, bl.a. MKB, t.ex. beträffande inventering-
ar, landskaps- och stadsanalyser. 

Samråd och arbete med samrådsredogörelse inleds, se svsnitt 6.6 
samrådsredogörelse.

4.2.2  Alternativgenerering
Nu vidtar arbetet med att studera och analysera det insamlade mate-
rialet och förutsättningarna beroende på landskapet, tätorten, be-
folkningen, kommunala planer, resor och transporter, miljö, geologi 
etc. Korridorer och alternativ formas. Material och analyser kan be-
höva kompletteras, vilket gör att processen är iterativ.

Utredningsmaterialet sammanställs till ett underlag för formellt 
samråd.

4.2.3  Alternativjämförelser och samlad bedömning
Under dessa aktiviteter studeras och jämförs alternativens effekter, 
konsekvenser och kostnader. Jämförelsen bör leda fram till en be-
skrivning och en rangordning av alternativen för grupper av konse-
kvenser.

Knutpunkter studeras översiktligt så att skillnaderna mellan alter-
nativen fås fram. Skillnaderna kan t.ex. bestå i olika anläggnings-
kostnader eller olika möjligheter att få kopplingar till det lokala nä-
tet.

I analysen av miljökonsekvenser ingår också att bedöma olika typ-
er av åtgärder (från effekt- och kostnadssynpunkt) som kan ingå i 
alternativen för att förebygga eller mildra negativa miljöeffekter och 
höja miljökvaliteten. Detta ska ske parallellt med den preliminära 
utformningen av alternativen och beaktas i samband med detta. Be-
dömningarna av konsekvenser ska förankras hos i första hand läns-
styrelser och kommuner där det finns expertis som företräder aktu-
ella intressen. 

4 Vägutredningens process
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Färdig MKB skickas till Länstyrelsen som har till uppgift att god-
känna kvaliteten. Hittills framtaget vägutredningsmaterial kan med 
fördel bifogas MKB:n.

Utifrån godkänd MKB, andra konsekvensbeskrivningar och sam-
hällsekonomisk kalkyl görs en samlad bedömning med slutsatser 
som lyfter fram skillnader och avgörande faktorer. Handlingarna 
ställs därefter samman.

4.2.4  Utställning av vägutredning
Alla projekt som bedömts medföra betydande miljöpåverkan ska en-
ligt lag ställas ut för allmänhetens granskning. Det är praxis att även 
ställa ut andra vägutredningar. 

Utställningstiden bör för stora projekt vara minst två månader. 
Under utställningstiden skickas vägutredningen till länsstyrelsen 
med begäran om dels ett yttrande som ska ligga till grund för ställ-
ningstagandet, dels prövning av frågor om skyddade områden och 
liknande. Samtidigt skickas vägutredningen ut på remiss till andra 
intressenter. Särskilt i tillåtlighetsärenden kan länstyrelsen behöva 
ha tillgång till övriga intressenters yttrande innan slutligt yttrande 
ges.

De synpunkter och eventuella förslag till förändringar som kom-
mer in under utställningen sammanställs i ett utlåtande. Utlåtandet 
ska även innehålla kommentarer till förslagen, samt om de beaktas 
eller ej.

Om de förändringar som föreslås i utlåtandet är stora måste en ny 
utställning göras. 

Samrådsredogörelse ställs samman normalt innehållande mate-
rial från de inledande samråden. I vissa fall kan samråd vid utställ-
ning och remiss inkluderas. Samrådsredogörelsen kan variera i om-
fattning beroende på projektets komplikationsgrad eller känslighet, 
men utgörs normalt av en bilaga till både vägutredningsdokumentet 
och ställningstagandet. 

4.2.5  Ställningstagande – inför, under och efter

Kompletteringar och justeringar

Efter utställning och remiss kompletteras och justeras utrednings-
materialet om så behövs. Därefter ställs materialet samman till en 
handling som benämns Vägutredning. Handlingen dateras.

Ställningstagandet

Nu sker det formella ställningstagandet genom att väghållnings-
myndigheten tar ställning till alternativen i vägutredningen och de 
synpunkter som inkommit. Vid valet av alternativ bör stor hänsyn 
tas till kommunens och länsstyrelsens yttranden.

Det är viktigt att stor omsorg ägnas åt detta beslutsdokument. Ett 
välformulerat och koncist ställningstagande innehållande motive-
ringar och bedömningar motverkar senare diskussioner om t.ex. re-
dan avförda alternativ. Länsstyrelsen, kommunen och intresseorga-
nisationer informeras om ställningstagandet.

Beslutshandlingen med ställningstagandet, fungerar som ett sam-
lingsdokument och pekar ut vägutredningsdokumentet, samråds-
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redogörelsen och andra tillhörande handlingar som varit underlag 
vid ställningstagandet. Ställningstagandet ska bland annat ange 
vilka miljöaspekter som beaktats i beslutet.

I de fall handlingen avser vissa nationella och regionala vägar ska 
ställningstagandet göras i samråd med Vägverkets huvudkontor.

Efter ställningstagandet säkras att eventuella svårbedömda fak-
torer  inte kommer att påverka slutlig anläggningskostnad. Detta kan 
ske genom kompletterande fältundersökningar för det valda alter-
nativet. Sådana tydliggöranden av förutsättningar kan leda till att 
ställningstagandet eller delar av detta måste omprövas.

Tillåtlighetsprövning - i förekommande fall

Tillåtlighetsprövning ska ske för planerade motorvägar och motor-
trafikleder samt för andra planerade vägar med minst fyra körfält 
och en sträckning av minst tio kilometer. Regeringen kan även i andra 
särskilda fall pröva ett vägprojekt.

Beslutshandlingen med ställningstagande samt vägutredningen, 
samrådsredogörelsen och annat material som fungerat som under-
lag vid ställningstagandet lämnas till Vägverkets väglagstiftnings-
funktion. De remitterar ärendet vidare i lämplig omfattning, innan 
materialet inkl. remissvaren och Vägverkets yttrande överlämnas till 
regeringen för prövning av ärendet.  

Väghållningsmyndighetens ställningstagande och eventuell re-
geringsprövning till vägutredning kan inte överklagas av allmänhe-
ten.

4.3  SAMRÅDS- OCH BESLUTSPROCESS

Syftet med samråden är att finna bästa väglösning med hjälp av en 
god dialog, där sakägare, företrädare för intresseorganisationer och 
andra berörda är delaktiga. Gentemot berörda organisationer och 
intressenter är det viktigt att förankra resonemang och lösningar 
genom löpande samråd, så att beslutsprocessen förenklas med bibe-
hållen kvalitet. Observera att samråd även kan ske med företrädare 
för  grupper såsom t.ex. barn och näringsidkare.

Samråd och förankring finns närmare beskrivet i avsnitt 5.13. 

Samrådsprocessen kan ske på två sätt:

A. Förankring via översiktsplan, fördjupad översiktsplan och 
planprogram

Om kommunen parallellt med vägutredningen driver ett översikts-
planearbete sker samrådet med fördel i samarbete med kommunens 
översiktsplanerare och inom ramen för plan- och bygglagens regler. 
I detta fall arrangerar vanligen kommunen samrådsmöten där Väg-
verkets personal medverkar tillsammans med kommunala tjänste-
män och politiker. Det kan förekomma att Vägverket och kommunen 
har olika uppfattningar om vilka alternativ som är lämpliga eller 
olämpliga. Detta bör i så fall tydligt redovisas vid mötena.

Vid samråd bör även behov av markanvändningsplanering och lik-
nande tas upp, i de fall det behövs för att hantera exploateringstryck 
eller existerande markanvändning som är problematisk.
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B. Förankring av vägutredning

I de fall kommunen inte driver ett översiktsplanearbete parallellt 
med vägutredningen sköter Vägverket samrådsprocessen. Samrådet 
genomförs på motsvarande sätt som för översiktsplanen med sam-
rådsremiss till kommunen och länsmyndigheter och samrådsmöte 
med allmänheten. När vägutredningen är färdig bildar den grund för 
en kommande revidering av kommunens översiktsplan i de fall detta 
behövs.

Till vägutredning ska fogas en redogörelse för samråd och de för-
ändringar dessa motiverar. Det gäller även om kommunens över-
siktsplan innehåller en samrådsredogörelse.

Vägutredningen remitteras normalt till berörda myndigheter och 
övriga intressenter. I ett tillägg till samrådsredogörelsen kan de syn-
punkter som kommit fram vid remissen redovisas och därav föran-
ledda åtgärder, liksom beslut om valt alternativ för fortsatt projekte-
ringsinriktning.
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5 Arbetsmetodik
Strävan i arbetet med en vägutredning är att skapa ett tillräckligt 
och koncist underlag för att kunna ta ställning till lokalisering med 
tillhörande val av trafikteknisk standard samt i förekommande fall 
för en tillåtlighetsprövning. Därför eftersträvas rätt kvalitet och rätt 
kvantitet i beslutsunderlaget. Arbetet ska visa om det är möjligt och 
lämpligt att placera och utforma en väganläggning inom någon ”korr-
idor”. Arbetets och redovisningens innehåll och omfattning ska av-
gränsas utifrån detta, med hänsyn till det enskilda fallet samt vissa 
principiella krav i lagar och föreskrifter.

Samtidigt som onödigt arbete ska undvikas behöver studier av 
t.ex. förutsättningar för lokalisering vara tillräckligt omfattande. 
I annat fall kan man missa tänkbara lokaliseringar eller lösningar 
och riskera att behöva göra kompletteringar i ett sent skede eller att 
drabbas av extra kostnader vid produktion till följd av alltför osäkra 
uppgifter. Kostnadsberäkningar måste redovisa osäkerheter. Viktiga 
aspekter och lösningar som upptäcks men som hör hemma i detalj-
projekteringen (arbetsplan och bygghandling) bör förtecknas och fö-
ras över till nästa planeringsskede. 

Detsamma gäller förslag till fördjupningar som skulle kunna 
minska osäkerheten för respektive alternativ.

5.1  PROJEKTORGANISATION

Projektledarens roll
Den som vid väghållningsmyndigheten eller kommunen, är närmast 
ansvarig för arbetet med en vägutredning är projektledaren. Det är 
viktigt att den ansvarige projektledaren i Vägverket ser sin roll som 
den öppna, trovärdiga och kreativa samhällsbyggaren i en plane-
ringsprocess där många parter är inblandade, däribland kommuner, 
länsstyrelse,  företrädare för organisationer och medborgare. Detta 
synsätt ska genomsyra hela projektorganisationen inkl. konsulter.

Ett effektivt planeringsarbete förutsätter att alla medverkande 
parter upplever att de är informerade om vad som sker i utrednings- 
och beslutsarbetet och att planeraren lyssnar till och överväger de-
ras synpunkter. Det är lättare att respektera ställningstaganden som 
går emot det egna intresset om man upplever att planeraren lyssnat 
till och analyserat framförda synpunkter och att motiveringar anges 
öppet.

För att kunna göra bra vägutredningar krävs kompetens hos så-
väl beställare som konsult. Det är av stor vikt att konsulten arbe-
tar självständigt, är kreativ och tar initiativ som stäms av med be-
ställaren. Konsulten har en avgörande inverkan på hur olika frågor 
beskrivs och penetreras. Konsulten måste även ha stor förmåga att 
strukturera och disponera redovisningar, samt kunna formulera sig 
lättläst och entydigt. Projektledarens roll är att med hjälp av specia-
listkompetenser se till att utredningsarbetet håller rätt fokus och att 
på olika sätt följa upp konsultens arbete.

Genom att arbeta ämnesövergripande kan man undvika dubbelar-
bete och ta vara på t.ex. konsekvensanalyser och gestaltningsstudier 
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i projektutvecklingen. Det är både beställarens och utförarens an-
svar att förslagen innebär tillräcklig miljöhänsyn, att hänsynsregler 
följs och att helhetslösningarna innebär en medveten och enhetlig 
gestaltning.

Projektledaren ansvarar för att Vägverkets och den upphandlade 
konsultens organisation, bemanning och kompetens är tillräcklig för 
projektets svårighetsgrad och komplexitet. När förfrågningsunder-
laget upprättas är det därför av stor vikt att projektet beskrivs korr-
ekt.

Viktiga uppgifter för projektledaren är att organisera och genom-
föra samråden och informationsinsatserna så att vägutredningen 
blir väl förankrad och får acceptans i samhället. I avsnitt 5.13, Sam-
råd och förankring, ges mer stöd för vad som är viktigt att tänka på 
och hur arbetet kan läggas upp. 

En viktig roll för projektledaren är att företräda projektet offent-
ligt. För detta kan projektledaren behöva stöd av en informatör, som 
bl.a. kan utarbeta en kommunikationsplan för projektet.

Organisation för större eller komplexa projekt
Större vägprojekt och vägprojekt som är komplexa eller kontroversi-
ella blir ofta föremål för stort intresse inom den berörda kommunens 
politiska organ och förvaltningar. Det är därför viktigt att väghåll-
ningsmyndighetens ledning redan tidigt i arbetet för en diskussion 
med kommunledning och byggnadsnämnd om vägprojektets inrikt-
ning. Om flera kommuner är inblandade kan det vara lämpligt att 
organisera samarbetet mer tydligt genom t.ex. en ledningsgrupp. En 
sådan kan bestå av ledande politiker från de berörda kommunerna 
och ledande tjänstemän från den eller de berörda länsstyrelserna 
tillsammans med väghållningsmyndighetens ledning. Lednings-
gruppens främsta uppgift är att skapa ett bra samarbetsklimat och 
ställa erforderliga utredningsresurser till förfogande.

Ett projektteam kan formas med berörda specialister och avdel-
ningar från beställarorganisationen. Deltagarna ska kontinuerligt 
få rapporter om arbetsläget och hjälpa till med analyser av de under-
lag som konsulten överlämnar.

Vid större eller kontroversiella projekt bör mediekontakterna upp-
märksammas särskilt och förberedas som en del av informations-
strategin. Planen för mediakontakter behöver kontinuerligt hållas 
uppdaterad efter hur opinionen och behandlingen i medierna för-
ändras.

5.2  BEHOV, PROBLEM OCH SYFTE KLARGÖRS 

Innan det faktiska arbetet i vägutredningen kan starta, måste det 
klargöras vilket underlag som finns samt vilka beslut som tagits och 
på vilka grunder. Det är här också viktigt att ta reda på om något 
underlag behöver revideras. Behovsbilder och etableringar kan ha 
förändrats om det t.ex. har gått lång tid sedan den senaste arbetsin-
satsen i projektet.

Föregås vägutredningen av en nyligen upprättad förstudie under-
lättas programarbetet. I många fall kan då förstudien tillsammans 
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med tids- och kostnadsramar för utredningsarbetet utgöra delar av 
programarbetet.

Det får inte råda någon tveksamhet om vilka problem som ska lös-
as och vem eller vilka åtgärderna är till för. Vilka resor och transpor-
ter handlar det om? Vilka användargrupper och andra berörs?

Syftet ska vara att lösa problem, ge nytta för användarna och nå 
mål eller bidra till att mål nås. Nya problem efter åtgärden får inte 
skapas.

Syftet med projektet måste vara så precist formulerat att endast 
relevanta alternativ blir tydliga. När ytterligare alternativ förslås 
ska man kunna bedöma om de tillgodoser syftet eller ej (om en alter-
nativ vägkorridor inte har undersökts ska det finns motiveringar till 
varför inte korridoren studerats).

Syftet med ett vägprojekt bör helst anges på så sätt att det knyter 
an till flera av de transportpolitiska målen och även andra samhälls-
mål. Det bör även framgå vilka användargrupper och vilka typer av 
resor eller transporter som projektet ska fokusera på.

Syftet med en ny, ombyggd eller förbättrad väg eller cykelväg 
med tillhörande trafikstyrning kan vara att ...

●  ... förbättra tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklande så 
          att andelen gående och cyklande mellan tätortscentrum och 
          X-byn kan tredubblas,

●  ... förbättra miljökvalitet i tätorten, minska barriärupplevelse och 
           skapa attraktivare stadsmiljö i vid mening,

●  ... öka transportkvalitet och tillgänglighet med bil och buss mellan 
          tätorterna A och B så att flera människor kan nå ett större antal 
          verksamheter genom dagpendling.

5.3  MÅLPRECISERING

Utifrån de behov som identiferats för vägavsnittet ska projektmålen  
ange vad som ska uppnås i projektet. Projektmålen ska styra ambi-
tionsnivån för vägprojektet i olika avseenden och ska bidra till till-
lämpliga transportpolitiska mål eller andra övergripande mål. Ofta 
finns regionala och lokala mål som ska beaktas. 

Normalt kan man hämta projektmålen från förstudien, men de kan 
behöva preciseras när mer underlag finns. Efter vägutredningsske-
det förs projektmålen över till projekteringsskedet liksom tillgäng-
ligt underlagsmaterial.

Erfarenheter visar att arbetssättet där formulering av projekt-
mål är integrerad i vägutredningsprocessen, bidrar till en effektiv 
process vilket är en framgångsfaktor. I vägutredningsprocessen ska 
projektmålen bland annat kunna användas för att jämföra alternativ 
och ta ställning. Lösningar som innebär svårigheter att nå mål ska 
undvikas. 

Inom Vägverket finns ofta generella mål formulerade för olika ämn-
esområden som bör beaktas. När det gäller barnfrågor, se Vägled-
ning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen (Vägverket publ. 
2005:37). Vad gäller Vägverkets kunder, se Vägverkets elva kund-
gruppsdokument. 

Projektmålen bör uttryckas som kvaliteter som ska nås, inte som 
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en lösning. Målen ska omfatta de frågor som bedöms som särskilt 
viktiga. Samtidigt ska de vara realistiska att nå. De kan handla både 
om att skapa nya kvaliteter och funktioner och bibehålla eller vidare-
utveckla befintliga.

Exempel på projektmål:

●  Funktionshindrade kan använda vägsystemet.

●  Barn kan på egen hand ta sig till skolan.

●  Oskyddade trafikanter kan på ett säkert och tryggt sätt ta sig mell-
      an bostad och viktiga målpunkter i samhället.

●   Vägen är bärig för specificerade fordon även under tjällossning.

●   De hydrologiska förhållandena är oförändrade för våtmarks-
       området X.

●   Grodpopulationen kan fortleva.

●   Vägens lokalisering och utformning ska medge hög tillgänglighet 
      till hållplatser för kollektivtrafik så att möjligheten att nå mål-
      punkter fungerar lika effektivt oavsett val av transportslag. Ge-
      nomsnittliga restider i väg- och gatunätet får avvika högst 30% 
      mellan bil och buss. Ingen enskild sträcka i nätet får i restid av-
      vika mer än 60% mellan bil och buss.

●   Den slitna och ostrukturerade väg- och gatumiljön ska förbättras 
      till en väl gestaltad miljö, i samspel med direkt kringliggande mil-
       jöer och näringar.

●   Riksintressena A-dalen och B-brytningen ska inte påtagligt ska-
      das. Målet innebär att de kvaliteter som ligger till grund för ut-
      pekandet enligt 3-4 kap miljöbalken inte påtagligt skadas. De läm-
      ningar samt fysiska och visuella strukturer som utgör värde-
      kärnor skadas inte. Möjligheterna att uttolka och förstå kultur-
      historiska skeenden och samband minskar inte. Detta gäller även  
      områden som inte ingår i riksintresset, men som i länsstyrelsens 
      kulturmiljöanalys angetts ha stora värden med koppling till riks-
      intressena.

●  Områdets rekreationsvärde och tillgänglighet för fritidslivet 

      bibehålls.

●   Ängs- och betesmarkers biologiska värden bibehålls. 

Eventuella mått som används i projektmål kan användas för att ut-
trycka grad av konsekvens i konsekvensbeskrivning. Konsekvensbe-
skrivningars resultat används vid en samlad bedömning för att jäm-
föra alternativens grad av måluppfyllelse.

Det övergripande trans-
portpolitiska målet...
 ”att säkerställa en samhällse-
konomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i 
hela landet”

...är nedbrutet i  delmålen:

● Tillgängligt transportsystem

● Transportkvalitet

● Säker trafik

● God miljö

● Positiv regional utveckling

● Ett jämställt transportsystem
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5.4  AVGRÄNSNINGAR AV OCH I PROJEKT   

Arbetsinsats och dokumentation
Arbetsinsatsernas och det blivande vägutredningsdokumentets 
innehåll och omfattning bör slås fast (bl.a. med hänsyn till vad som 
kommer fram vid samråd). Inriktningen på utredningsarbetet och 
den slutgiltiga dokumentationen ska vara rätt kvalitet och rätt kvan-
titet. Exempelvis kan antalet aspekter i konsekvensbeskrivningarna 
begränsas till endast de relevanta och viktiga. Naturligtvis kan ut-
redningsmaterialet bli omfattande, men det är av oerhörd vikt att det 
centrala i utredningen framgår tydligt och att det kan överblickas på 
ett bra sätt i den slutliga dokumentationen.

Avgränsningarna ska motiveras och vara förankrade genom sam-
råd och andra kontakter. (Jfr även MKB handbok del 2 - Metodik, av-
snitt 7, Avgränsning av MBK).

Geografisk avgränsning
I fråga om geografisk avgränsningen brukar man tala om utrednings-
område och influensområde. Dessa brukar till stor del överlappa var-
andra. Utredningsområdet är det område inom vilket lösningar söks. 
Influensområdet är ofta ett vidare område som kommer att beröras 
av åtgärdsförslagen, t.ex. genom miljöpåverkan, genom att trafikan-
ter förändrar sitt vägval, att industrier och företag får förändrade 
etableringsförutsättningar.

Projektets utredningsområde och influensområde bör inte avgrän-
sas alltför snävt.

Avgränsningar är ofta känsliga och det krävs en stor insats för att 
kunna utesluta faktorer som man kan anta inte påverkar utredning-
en. Det är dock av vikt att hålla syftet med utredningen i tankarna för 
att finna rätt nivå.

Tidsavgränsade trafikuppgifter
Trafikens utveckling över tid invid avsett vägprojekt är grundläggan-
de för att finna lämpligaste och lönsammaste åtgärd.

Tider för basår och prognosår, samt uppräkningstal och trafikalst-
ringstal sätts.
Om utredningen ska jämföras med objekt i långtidsplan eller annan 
plan kan ingångsvärden sättas utifrån vad som gällde då så att jäm-
förelse mellan objekten kan ske. Se Effektsamband 2000, Nybyggnad 
och förbättring, delen gemensamma förutsättningar, Vägverket publ. 
2001:75 avsn. 6 och bilaga 2, samt delen Handledning, publ. 2005:80 
inom samma serie.

5.5  DETALJERINGSGRAD OCH OSÄKERHETER I   
       ANALYSER OCH REDOVISNING 

Utgångspunkt för detaljeringsgrad i arbete och redovisning, är de 
formella krav på innehåll och omfattning som finns för vägutred-
ningar, samt beaktande av önskvärd nivå för ställningstagande. 
Noggrannheten i terränginformation och geoteknisk information 
har särskild betydelse vid nybyggnad. Normalt bör arbetet ske med 
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hjälp av kartdatabaser m.m. så, att kartmaterialet i vägutredningen 
kan vara i skala 1:10 000 eller 1:20 000. Vägutredningen kan innehålla 
redovisningar i såväl dessa skalor som mer översiktliga. 

Osäkerhet om var en slutlig väglinje kan komma att gå inom en 
vägkorridor innebär att man kan behöva göra antaganden och redo-
visa osäkerheter vid bedömning och beskrivning av konsekvenser, 
såsom bullerstörningar i känsliga miljöer. Detsamma gäller kost-
nadsberäkningar.  

En central fråga i detta sammanhang är givetvis vägkorridorens 
bredd. Denna kommer att variera inom ett projekt med hänsyn till 
bl.a. bebyggelsetäthet, topografi och miljöintressen och måste därför 
bedömas för varje enskilt vägavsnitt och kommenteras i vägutred-
ningen. 

En vägutredning omfattar bl.a. analys av olika väg- och trafiklös-
ningars konsekvenser samt tekniska och ekonomiska genomförbar-
het. Därför kan svårbedömda partier behöva studeras noggrannare 
än vad vägutredningen i första hand syftar till. Exempelvis kan rela-
tivt noggranna geotekniska undersökningar och konstruktioner eller 
gestaltningstudier vara nödvändiga för att ett vägprojekts kostnader 
ska kunna beräknas som grund för val av alternativ. Fördjupningar 
kan behövas för att undersöka om det är möjligt att klara vissa krav 
på miljökvalitet och förhindra skada.

För att kunna göra dessa bedömningar eller exempelvis kontrol-
lera krav på omkörningssikt och för att beräkna anläggningskostna-
derna i övrigt erfordras att man utgår från en bestämd väglinje. Pla-
ceringen av denna linje är normalt inte vald med hänsyn till mindre 
objekt som anses bevarandevärda. Den kan ses som ett exempel på en 
sträckning inom den studerade terrängkorridoren. En sådan väglinje 
är också en kontroll av genomförbarheten och ska enbart ses som en 
möjlig lösning. Den beskrivna metodiken bör framgå när man anger 
osäkerheter vid t.ex. presentation av bullerutbredning och buller-
störningar.

Även om det finns fördjupade studier för vissa delar bör man re-
dovisa en tillräckligt bred korridor. I annat fall finns det risk för att 
fel frågor dominerar vid utvärderingen av alternativen, som om en-
skilda fastighetsintrång, och inte de allmänna intressena.

I vissa fall är det oundvikligt att en del av utredningsarbetet måste 
göras om på grund av ändrade förutsättningar. För att begränsa om-
fattningen av sådant arbete bör utredningen inte drivs längre än vad 
som är nödvändigt för varje ställningstagande.

Osäkerheter i kostnadsberäkningar och effektbedömningar ska 
framgå av redovisningarna.

5.6  FAKTAINSAMLING OCH ANALYS AV FÖRHÅLL- 
       ANDEN

Förstudien med arbetsmaterial, eventuellt material från tidigare 
studier och eventuell ny information från externa källor (se nedan) 
används som utgångspunkt för analysen. Materialet kan behöva 
uppdateras om förutsättningar för projektet har ändrats. I arbetet 
med vägutredningen kompletteras och fördjupas informationen. 
Analyser av existerande förhållanden och hur förhållandena utveck-
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las över tiden behöver göras tillräckligt noggrant för att det ska gå 
att identifiera möjliga alternativ som löser problemen och leder mot 
målen. Det är också grunden för att beskriva nollalternativet, för att 
bedöma konsekvenser samt jämföra och utvärdera utredningsalter-
nativen.

Det är lämpligt att de personer med olika kompetens som är involv-
erade gör fältbesök för att lära känna landskapet och förhållandena 
i övrigt. Även företrädare för länsstyrelse och kommun kan delta i 
besök av främst känsliga och problematiska delar av utredningsom-
rådet. Dessa besök kan utgöra ett gott komplement till samråd.

Informationen och analyserna ligger också till grund för en preli-
minär vägutformning med profilritning för en väglinje i varje korri-
dor. Därvid undersöks möjligheterna till massbalans och möjliga lä-
gen för broar, trafikplatser m.m. som grund för kostnadsberäkningar. 
Av landskapsinformation och geologisk information kan viktiga 
slutsatser dras om kostnadsdrivande faktorer, såsom byggnadsgeo-
logiska förutsättningar, tunnelbehov, broar eller markförstärkning, 
arkeologiska utgrävningar m.m.

Samråd eller informella kontakter med intressenter, användar-
grupper, andra berörda och företrädare för allmänna intressen, bör 
tas så tidigt att information och behov från dem kan komma till an-
vändning och eventuellt påverka vägutredningen. 

Faktamaterialet i en vägutredning kan bli omfattande. Ofta är en-
dast en del av detta aktuellt att redovisa. De faktorer som blir verkligt 
styrande för lokaliseringen redovisas i vägutredningen, (under för-
utsättningar för lokalisering.)

Exempel på underlagsmaterial

Hos Vägverket

Här följer en lista på organisationer, där material kan finnas som kan utgöra 
underlag och ge information för förstudier och vägutredningar:

- kundprogram
- problemanalyser
- andra vägutredningar, MKB
- stråkstudier
- inventeringar, t ex alléer, buller, övergångs- 
   ställen
- geotekniska undersökningar

Hos kommuner

- trafik-, översikts- och detaljplaner
- områdesbestämmelser
- trafiknätsanalyser
- cykel- och kollektivtrafikprogram
- tillgänglighetsprogram
- kulturmiljöprogram och andra miljöprogram
- geotekniska undersökningar

hos länsstyrelsen: (se även stycket Planerings-
underlag hos länsstyrelsen under avsnitt 3.5.4)

- länstransportplan
- naturvårdsinventering /-plan /-program
- kulturmiljöprogram
- bevarandeprogram för odlingslandskapet
- bebyggelseinventeringar 
- väginventeringar (historiska vägar)
- länskartor med intresseområden  
- skyddsområden för vattentäkter

Övrigt

- Banverkets järnvägsplaner och tidigare  
   planeringsmaterial, samt eventuella  
   geotekniska undersökningar.
- Skogsvårdsstyrelsen
- Naturvårds-, Fiskeri- och Räddningsverket
- Naturvårds- och hembygdsföreningar
- Sveriges lantbruksuniversitets Artdatabank
- Riksantikvarieämbetet
- länsmuseer och kommunala museer
- historiska kartor hos Lantmäteriet
- universitet
- kartor från Sveriges geologiska undersök-
  ning, SGU, (berggrunds- jordarts- och 
  hydrogeologiska kartor samt brunnsarkivet).
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5.6.1  Allmänt om geografisk information
Allmänna kartor och databaser med höjddata, orthofoto, och flygbil-
der ger alltid viktig grundinformation. Om ny eller noggrannare in-
formation ska samlas in bör man även tänka på behoven i efterföljan-
de projektering. Att beskriva höjdförhållandena är ofta väsentligt.

Teknik och metoder utvecklas kontinuerligt och kan ge nya möjlig-
heter att få fram information till låga kostnader. Laserskanning kan 
t.ex användas för noggranna höjdbestämningar av terrängytan, och 
även för bestämning av höjder på vegetation och byggnader. Sådana 
data kan sammanföras med t.ex. orthofoto. För att säkra rätt kvalitet 
på information är det viktigt att få garantier för att tekniker har an-
vänts på rätt sätt.

Allmänna kartor och kartdata går att få från Lantmäteriet och i 
viss mån från kommuner. Se Geografiska Sverigedata (GSD) och Geo-
detiska arkivet. För ca 40 procent av landet finns även vegetations-
kartor. SGU tillhandahåller Brunnsarkivet, Brunnsvattenanalyser, 
Grusarkiv och Jordartsdatabas.

Vägverket har avtal om nyttjanderätt till en del av Lantmäteriets 
kartinformation. För aktuellt avtal, kontakta Vägverkets funktioner 
inom geografiska data centralt eller regionalt i Vägverket. När kartor 
används i redovisningar och publiceras i tryck måste hänvisning gö-
ras till nyttjanderätt för kartmaterial och tillstånd för spridning av 
flygbilder.

Vid tidpunkten för handbokens utgivande pågår utredningsarbete 
hos Lantmäteriverket för att undersöka möjligheter att förtäta och 
precisera data i den allmänna rikstäckande höjddatabasen.

5.6.2  Stads- och landskapsanalys
Att beskriva och förstå landskapets eller bebyggelsemiljöns unika 
karaktär är en viktig utgångspunkt för all fysisk planering. Land-
skaps- eller tätortsanalysen ska ligga till grund för såväl projektmål 
och gestaltningsriktlinjer som miljökonsekvensbeskrivningar. 

Landskaps- och tätortanalyser behandlar t.ex. olika egenskaper, 
samband, skala, strukturer och karaktärer och tas fram i samband 
med en förändring som underlag för lokalisering och utformning. 

Landskaps- och tätortsanalyserna kan ha olika fokus och kan ut-
föras på flera olika sätt. Valet av analysmetod sker utifrån de krav 
som projektet ställer. 

Generellt kan sägas att det finns fyra motiv för analyserna:

1. redovisa – förtydliga sammanhang, ge förståelse för platsen

2. lyfta fram specifika värden

3. skapa en aktiv medverkan i processen mellan olika intressegrupper

4. skapa förståelse för motstående krav och argument.

Att förstå hur landskapet eller orten fungerar är en grund både för 
precisering av vissa projektmål och för gestaltning och konsekvens-
bedömningar. Därför bör helst landskaps- och tätortsanalyser gö-
ras på ett samordnat sätt. Från dessa analyser kan man dra slutsat-
ser om landskapets eller ortens egenskaper, kvaliteter och karaktär. 
Vissa miljöer kan vara särskilt betydelsefulla, antingen genom att 
de är skyddade eller genom att de har särskilda värden. Områdenas 
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funktion och samspel med det omgivande landskapet liksom faktor-
er som är väsentliga för att värdena ska finnas kvar är en viktig del 
i analysarbetet. 

Om stadsmiljöer berörs innebär det särskilda krav. Starkt exploa-
terade landskap kan behöva tillskott som ger möjlighet att höja eller 
tillföra kvaliteter, men de får inte utarmas ytterligare. En viktig fak-
tor för lokaliseringen av en ny väg kan vara graden av fragmentering 
av ett landskap eller en ort till följd av ledningar, vägar, järnvägar, 
bebyggelse och annan exploatering i olika delar av landskapet.

5.6.3  Befolkning, bebyggelse, näringsliv och arbets- 
          marknad
Den nuvarande och förväntade berörda folkmängden, befolknings- 
och bebyggelsestrukturen liksom näringslivssituationen och arbet-
smarknadsförhållanden behöver klarläggas av flera anledningar. 
Det är medborgarna och näringslivet som ska få nytta av det aktuella 
vägprojektet. Det är här viktigt att bedöma etableringsplaners gilt-
ighet. Uppgifterna behövs också för bedömningar av trafikalstring 
genom bebyggelseutveckling m.m. 

Hälsoaspekter är kopplade till var människor finns. Det kan finn-
as anledning att uppmärksamma vissa grupper av medborgare och 
fördelningen av effekter. Finns det särskilt starka intressen som gäll-
er exempelvis barn, äldre eller funktionshindrade? Skolor, daghem, 
sjukhus och äldreboenden innebär ofta särskilda krav. Underlag kan 
behövas för en särskild analys avseende barn. Det kan också vara av 
intresse att ta upp hur dagens situation främjar eller motverkar ett 
mer jämställt samhälle.

Det aktuella vägnätets roll för näringslivets transporter och för 
medborgarnas tillgång till lokala och regionala arbetsmarknader 
bör vara klarlagt. Turism och besöksnäringar i stort kan vara en vä-
sentlig faktor som innebär att den faktiska befolkningen varierar 
mellan säsonger.

I det större perspektivet analyseras hindren och möjligheterna för 
regional utveckling.

I det mindre perspektivet studeras lokalsamhällen, bygder och 
även markägoförhållanden som kan påverka alternativa vägkorrido-
rers lokalisering.

Vid planering av förbifarter behöver det finnas eller göras analy-
ser av bl.a. den framtida tätortsutvecklingen. Kommunen behöver ta 
ställning till lämplig tätortsutveckling före eller i samband med en 
vägutredning. 

Kommunala planer som alltid behöver beaktas är översiktsplaner, 
fördjupningar av översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmel-
ser. Trafikstrategier och ställningstaganden till dessa kan finnas i 
planer enligt PBL, men de kan även finnas som egna planer. Planering 
att beakta kan dessutom finnas från energimyndigheter, regionala 
planeringsorgan, länsstyrelser, försvaret m.fl.
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5.6.4  Väg- och gatunät, samt dess trafik
I den nationella vägdatabasen, NVDB, finns grundläggande fysiska, 
administrativa, samt trafikregelkopplade uppgifter om statliga och 
även vissa kommunala och enskilda vägar. Uppgifter om trafikarbete 
och flöden finns tillgängligt på Vägverkets internetsida om  ”Trafik-
flöden och medelhastigheter”. I början av 2006 planeras sådana upp-
gifter tillhandahållas via NVDB.

Klassificeringen i europavägar, riksvägar (interregionala vägar), 
regionala vägar m.m. säger inte allt om den faktiska trafikuppgiften 
och funktionen för enskilda väglänkar. Särskilda vägnät finns ident-
ifierade genom EU avseende internationell trafik (TEN-T). I Sverige 
pågår arbeten med att ta fram ett funktionellt vägnät för tunga trans-
porter, liksom ett vägnät för transporter med farligt gods. 

I tätorter finns ofta uppdelning i huvudnät och lokalnät samt nät 
för kollektivtrafik och utryckningsfordon. Hos Räddningsverket 
finns information beträffande vägnät för farligt gods.

Viktiga uppgifter som t.ex. om en väglänk är utpekad som riksin-
tresse för kommunikation enligt miljöbalken eller om den är rekom-
menderad för farligt gods, finns att söka på Vägverkets webbplats om 
”Resor och transporter”.

Användningen av nuvarande (och nollalternativets) vägsystem 
analyseras med avseende på aktuella trafikmängder, andel tung tra-
fik, farligt gods, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, respektive väg-
länks funktion i vägnätet, vägutformning – teknisk standard. Trafik-
data samlas in från Vägverket och kommuner. 

Behovet av trafikundersökningar och prognoser prövas. Genom 
destinationsundersökningar kan man få svar på hur trafiken förde-
lar sig mellan olika länkar i nätet. Sådana uppgifter behövs också i 
senare detaljprojektering. Ytterligare trafikundersökningar ska där-
för inte behöva göras i arbetsplaneskedet. En totalbild bör skapas 
över vilken typ av resor och transporter som förekommer och väntas 
förekomma i framtiden vid ett nollalternativ. Där ingår den förvän-
tade utvecklingen och transporternas omfattning. Man bör även un-
dersöka särskilda brister och krav från vissa grupper av användare. I 
de fall som barns förflyttningar är relevanta att kartlägga utgör detta 
en del i en barnkonsekvensanalys (som kan behöva redovisas sepa-
rat).

Användargrupper och berörda

Näringsliv
Transportköpare & varuägare
- Bas- och processindustri
- Konsumentvaru- och livsmedelsindustrin
- Offentlig service
- Privat service

Medborgare
- Barn och ungdomar (0-17 år)
- Ungdomar (18-24 år)
- Yrkesverksamma
- Äldre
- Funktionshindrade

- Oskyddade trafikanter: Gående, 
   cyklister, mopedister, m. fl.
- Kollektivtrafikresenärer
- Bilister
- Närboende
- Övriga berörda

Transportsäljare
- Godstransportörer
- Persontransporter
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Trafikmängderna kan behöva räknas om till att avse ett gemensamt 
jämförelseår (se angående förändringsfaktorer i Effektsamband 
2000). De kan även behöva justeras om det skett större förändringar 
av bostadsbeståndet eller av etableringen av arbetsplatser och han-
del sedan trafikräkningen gjordes.

Uppgifter om trafikens flödesfördelning under dygnet, mellan 
dygn, veckor, månader och år kan behövas, liksom eventuella sä-
songsberoende belastningar, eftersom kapaciteten är en viktig fak-
tor i arbetet med att lösa problemen. Detta erhålls ur trafikräkningar 
för ett helt år. Om det inte finns sådana används schablonvärden (i 
Effektsamband 2000) utifrån den aktuella typen av väg eller gata. 
Mängden gång- och cykeltrafikanter finns vanligen inte kartlagd 
utan kan behöva studeras med hjälp av antalsräknare.

5.6.5  Tillgänglighet och transportkvalitet
God tillgänglighet är av fundamental betydelse för samhällsliv och 
samhällsfunktioner. Vägtransportsystemet ska underlätta, men 
givetvis är utbudet och planeringen av markanvändningen minst 
lika viktiga. Man bör uppmärksamma vilka grupper av medborgare 
och näringslivet som har problem och särskilda kvalitetskrav i det 
aktuella fallet. Det gäller dels tillgänglighet till systemet, dels till-
gänglighet till målpunkter.
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Tillgängligheten och den framtida situationen vid nollalterna-
tivet analyseras utifrån parametrarna:

●  målpunkter

●  avstånd

●  restid

●  barriärer, fördröjningar, hinder

●   skjutsning av barn

●  flexibilitet mellan färdsätt och transportslag

●  förändringar av markanvändningen, hur utbudet av service och  
     andra målpunkter ändras

Uppgifter behövs för att visa vilka rörelsemönster och målpunkter 
som är viktiga (eller kommer att bli viktiga) och där kontakter be-
höver underlättas. Viktiga målpunkter för människor är skolor, dag-
hem, arbetsplatser, dagligvaruhandel, service, fritidsanläggningar 
m.m. Målpunkter för näringslivets transporter är ofta olika verk-
samheter och transportnoder. Fördelning av tillgänglighet bör när 
det är relevant belysas med tanke på olika grupper av medborgare 
och situationen för kvinnor och män.

Barns påverkan av avgaser från bl.a. trafiken måste beaktas sär-
skilt.

En del av tillgänglighetsanalysen kan tillhöra en barnkonsekvens-
analys. Dessutom  fordras ofta särskild hänsyn till äldre och funk-
tionshindrade.

Transportkvalitet analyseras utifrån:

●  förutsägbarhet och tillförlitlighet

●  flexibilitet

●  framkomlighet

●  bekvämlighet, komfort, trygghet

Av betydelse för transportkvalitet är vägytans egenskaper, bärighet 
och vintervägstandard, vilket även har betydelse för fordonskost-
naderna och godstransportkostnaderna. För kollektivtrafik kan det 
handla om skydd vid hållplatser och möjlighet att förvara en cykel 
vid hållplatsen.

Efter en väginvestering så finns nästan alltid delar av den gamla 
vägen/gatan kvar men med en ändrad funktion.  Det som förut var 
huvudled blir nu en vanlig gata etc. avlastad från trafik.

Den får en lokal karaktär, kan då göras smalare, ge plats åt cyklis-
ter och ge plats för P-fickor etc. 

5.6.6  Trafiksäkerhet
Nollvisionens säkerhetsfilosofi, som handlar om att eliminera anta-
let dödade och allvarligt skadade, utgår från att olyckor så långt det 
är rimligt ska förebyggas, men att systemet ska utformas utifrån att 
olyckor trots allt kommer att inträffa. Om det sker en olycka så ska 
vägsystemet vara förlåtande.

Ett ansvarsfullt förebyggande arbetssätt innebär att en teoretisk 
riskanalys med bedömning av konsekvenser görs. Grunden i den teo-
retiska riskanalysen utgörs av erfarenhetsbaserad generell kunskap 
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av olika typlösningars olycksrisk.
Det som framkommer stäms därefter av mot vad som inträffat i 

verkligheten ute på det aktuella vägnätet. Men hela tiden ses inträff-
ade olyckor som ett komplement till riskanalysen. 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör det aktuella befintliga vägavsnittet 
analyseras och klassas enligt EuroRAP-modellen. Vägnätet delas in i 
miljöer efter skyltad hastighet, vägbredd, sidoområdesstandard och 
förekomst av sidoräcke och mitträcke. Förekommer gående och cykl-
ister frekvent så beaktas i vilken grad de är fysiskt separerade från 
biltrafik. Klassindelningen utgörs av en t.o.m. fyra stjärnor, där fyra 
anger högst standard. Denna analys ger en utgångspunkt för att ana-
lysera hur en hög säkerhetsnivå kan uppnås. Korsningar analyseras 
på samma sätt utifrån korsningtyp, skyltad hastighet och storleken 
på trafikströmmar som korsar varandras väg.

Man strävar efter att finna de sanna bakomliggande riskerna. EVA 
modellens normalvärden för länk och korsning kan med fördel an-
vändas som stöd i den här analysen. Se t ex  avsnitt 5.2 i Effektkatalo-
gen. (Vägverket, publikation 2001:78). Känner man konfliktmönster, 
möjliga kollisionsvinklar och medelhastighet på vägen kan man till 
en del uttala sig om konsekvenser av en trafikolycka.

Att finna den sanna underliggande risknivån är långt ifrån enkelt 
och dessutom kommer den av olika orsaker att variera över tiden, 
till exempel genom att trafiken ökar, genom att man infört någon ny 
trafikregel eller gjort fysiska förändringar. Ibland kan det vara så att 
en faktor som ger hög risk för befintlig väg finns kvar även efter en 
ombyggnad, exempelvis höga hastigheter relativt skyltad hastighet, 
backighet, halkkänslighet och sidoområde med många fasta hinder.  

Traditionellt har polisens statistik över inträffade olyckor och 
skadefall spelat en viktig roll i vägutredningar.  Men genom att kun-
skapsläget om vad som är skadeframkallande ökat avsevärt genom 
STRADA-sjukhusklient och djupstudier av dödsolyckor så tillmäts 
statistiken för det enskilda objektet en allt mindre betydelse. Det är 
också så att insamlingen av polisstatistik idag sker med mindre sta-
bilitet än tidigare varför användandet som beslutsunderlag försvå-
ras. 

Vid analyser av enskild korsning eller länk där man vill utnyttja 
olyckstatistik beräknas korrigerat antal olyckor och  antal trafikska-
dade. Dessa beräknas med utgångspunkt från det som inträffat och 
vad som är genomsnittligt för samma trafikmiljö. Se vidare effektka-
talogen avsnitt 5.2. Dessa beräkningar kan i princip göras för en en-
staka korsning eller en länk eller för ett helt nät. Rekommendationen 
är att de görs när man exempelvis gör bedömningar för en enskild 
olycksdrabbad korsning eller länk.

Korrigeringsmodellerna ger goda möjligheter att korrekt hantera 
slumpmässigt höga eller låga olycksutfall. Det gäller i särskilt hög 
grad då man samtidigt ser till en hel homogen grupp av vägelement. 

Vid objektanalys, enligt EVA-modellen byggs kalkylen enbart på 
normalvärden för risk och genomsnittliga utfall för konsekvens av 
olyckor. Olycksstatistik för de olika vägelementen som finns i objek-
tet kan presenteras som stöd men nyttjas ej med automatik som kal-
kylunderlag. Några korrigeringar av risk kan då ej heller göras med 
automatik.

Exempel

Som exempel på en grupp 
som har stor homogen-
itet kan nämnas länkar 
på motorväg. En grupp 
som består av länkar 
med vanlig väg är i något 
mindre grad homogen. Till 
exempel kan antal anslut-
ningar variera avsevärt. 
En annan homogen grupp 
kan vara samtliga cirkula-
tionplatser byggda med 
små ingångsradier.

Om man i det enskilda 
fallet har t ex en korsning 
med 90 grader svängande 
primärväg så tillhör den 
inte den i övrigt homoge-
na gruppen plankorsning-
ar. En korrigering tillför i 
detta fall ingenting. Här 
bör man istället beakta 
att det erfarenhetsmässigt 
har visat sig att korsning 
med 90 grader svängande 
primärväg har 50 procent 
förhöjd risk relativt de 
med rak primärväg.
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Säkerhet för oskyddade trafikanter och barn är prioriterade. I de fall 
som förhållandena för barn studeras särskilt ska det betraktas som 
en del av en barnkonsekvensanalys.

  

5.6.7  Miljöförhållanden och naturresurser 
Kommunernas översiktsplaner visar vad hushållningsbestämmel-
serna innebär i kommunen, t.ex. var riksintresseområden finns, och 
är därför ett viktigt underlag. 

Vägutredningens miljökonsekvensbeskrivning ska bl.a. visa vilken 
miljökvalitet och vilka miljövärden som finns, särskilt riksintressen 
och Natura 2000-områden, samt förhållanden som rör uppfyllandet 
av miljökvalitetsnormer. Därmed kan viktiga potentiella konflikter 
eller samverkansmöjligheter påverka framtagningen av alternativ.

Ett områdes landskapskaraktärer redovisade med text och färg som underlag för fortsatt planering. Källa: Calluna AB

Vadsbäcken –
Meandrande vattendrag som
mynnar i Svensksundsviken

Vikbolandets öppna odlingslandskap –
Präglas av åkermark och svallade
morän- och berghöjder. Tall och ädellöv
vanligt, hagmarker få.

Slätbakenförkastningen–
Tallhällmarker och ekskog
Binder samman tall- och ek-
förekomster i Skärgården

Sidoförkastning–
Tallhällmarker

Ek – Eklandskap  –
Större tätheter
av gamla ekar

Ek

Ek

Ek

Ek

Ek, tall

Ek, tall

Tall

Tall

Tall

Tall

Ek, tall

Ek

Ek

Ek

Ek

Ek

Ek

Mellanbygd –
Småkuperat odlingslandskap
med många hagmarker
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Natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturmiljö ska kunna nyttjas som en tillgång för männis-
kor och samhälle och som en av de grundläggande utgångspunkterna 
för olika planerade förändringar i landskapet.

När en ny väg skapas finns möjlighet att ta till vara och utveckla 
natur- och kulturmiljön. En ny väg ska byggas i samklang med natur- 
och kulturmiljön. I ”Mål och mått för natur- och kulturvärden” (Väg-
verket, publikation 1999:171) presenteras nya arbetsmetoder. Arbe-
tet går ut på att göra de nationella miljökvalitetsmålen och målen om 
ett uthålligt transportsystem tillämpbara i transportsektorn. 

I vägutredningen fördjupas de natur- och kulturmiljöanalyser som 
är gjorda i förstudien. Underlaget omfattar områden som kommuner 
och länsstyrelser har lyft fram som särskilt viktiga ur nationellt, re-
gionalt och lokalt perspektiv. Sådan information behöver komplett-
eras och analyseras genom att de övergripande karaktärerna och 
kvaliteterna i landskapet tas fram. Denna information behövs som 
underlag för att utveckla och konsekvensbedöma vägprojektet. Ut-
pekade områden blir då en del i analysen där de sätts in i ett större 
sammanhang. Det kan t.ex. vara utifrån djurs behov av livsmiljöer 
och deras behov av att röra sig mellan dessa, samt att kunna sprida 
sig i landskapet.

Tydligt formulerade mål för bevarande, bruk och utveckling av na-
tur- och kulturvärden är nödvändiga för att man ska finna projektlös-
ningar i samklang med landskapet. Målen formuleras inom projektet 
och i samarbete med berörda myndigheter och kommuner. Därmed 
kan de få acceptans och bidra till att påverka projektets inriktning 
och slutresultat. 

Fornlämningar är en del av det samlade kulturlandskapet. Genom 
kulturminneslagen tenderar de dock att särbehandlas i exploate-
ringssammanhang. För att det i MKB-arbetet ska gå att behandla 
hänsyn och tillvaratagande av kulturhistoriska värden i landskapet 
som helhet, behöver fornlämningarna ingå i det samlade kunskaps-
underlaget och i målformuleringarna för kulturmiljön. Vägverket 
behöver också få bra underlag för att kunna kostnadsbedöma arke-
ologiska åtgärder. Därför kan det vara klokt att göra en fördjupad 
arkeologisk utredning. I skrivande stund pågår utvecklingsarbete 
beträffande kulturfrågor i vägplanerningen. (Se Vägverkets hemsida 
för natur och kultur.)

Friluftsliv och rekreation
Starka intressen för friluftslivet  är ofta knutna till attraktiva natur- 
och kulturlandskap. Därför kan det ibland vara lämpligt att analy-
sera och beskriva friluftslivsintressen tillsammans med natur- och 
kulturmiljöintressen.

I kommunala översiktsplaner finns områden av intresse för fri-
luftslivet redovisade. Analyser bör omfatta friluftslivets användning 
av landskapet och hur det kan komma att beröras av vägalternativen. 
Även anläggningar som nyttjas för friluftsliv, exempelvis idrotts-
platser, elljusspår eller andra spårsystem, skjutbanor m.m. behöver 
beaktas.
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Naturresurser
Följande naturresursfrågor behöver vanligen studeras för att påver-
ka framtagningen av alternativ och bilda grund för bedömning av 
konsekvenser:

Mark av stor betydelse för jord- eller skogsbruket

Markens bördighet och bonitet och andra förhållanden som har stor 
betydelse för markens lämplighet för markanvändning med biolo-
gisk produktion beaktas.

Vattentillgångar och fiske

Avrinningsområden och grundvattenresurser uppmärksammas sär-
skilt i EG:s ramdirektiv för vatten. Vägutredningens MKB bör ge en 
översiktlig bild av hur avrinningsområdet i stort ser ut i utrednings-
området, redovisa grundvattenförhållanden, sjöar och vattendrag 
samt visa var befintliga, framtida och skyddade dricksvattenresur-
ser finns. Vattenresursernas värde och sårbarhet är viktiga faktorer 
för lokalisering av korridorer och för bedömning av konsekvenser 
och krav på skyddsåtgärder. Inströmningsområden med grovkorni-
ga jordar är känsliga med tanke på vattenkvaliteten och föroreningar 
från bl.a. vinterväghållning (med saltanvändning). Vattenresursers 
eventuella betydelse för yrkesfisket, t.ex. vattendrag med vandrande 
fisk, är också en faktor av betydelse för värdet. Skydd mot förore-
ning av mark och vatten är ofta kopplade till vattenskyddet, men det 
finns även generella regler, såsom för tjärhaltig asfalt som kan finnas 
i gamla vägbeläggningar. Förorenad mark och avfallsområden i ut-
redningsområdet måste uppmärksammas.

Vattenmyndigheterna har inlett en kartläggning och analys av de 
svenska yt- och grundvattenförekomsterna. Denna kartläggning be-
räknas vara klar 2007, för att därefter revideras minst var sjätte år. 
Med utgångspunkt från kartläggningen ska vattenmyndigheterna 
sedan upprätta åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen är strategis-
ka planeringsdokument som en vägutredning måste beakta.

Områden av betydelse för rennäringen

Om utredningsområdet ligger i ett område där renskötsel bedrivs 
måste särskild hänsyn tas. Vägutredningen ska då beskriva och be-
akta faktorer av betydelse för rennäringen t.ex. vandringsleder, sam-
lingsplatser och ostörda betesmarker.

Material- och energihushållning

Faktorer av betydelse för lokalisering av alternativ och för bedöm-
ning av konsekvenser är bl.a. användning av naturgrus, transporter 
av material, massbalans och grus- och bergformationer med geolo-
giska och vetenskapliga värden. Eneriganvändningen för byggande 
och drift kan även vara väsentlig och alternativskiljande. 

Boendemiljö, hälsoaspekter

De miljöaspekter som rör människors miljö, den byggda miljön och 
hälsoaspekterna kring en befintlig väg kan vara väl kartlagda vad 
gäller buller och kanske luftkvalitet och vattenkvalitet. Barn påver-
kas särskilt av avgaser från bl.a. trafik. Det är ofta svårt att utveckla 
en befintlig väg genom bebyggelse. För vägprojekt finns krav på att 
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överväga förbättringsåtgärder på befintlig väg istället för att bygga 
ny väg. Kartläggningen av miljöförhållandena kan då vara avgöran-
de för bedömningen av om ett förbättringsalternativ eller ett om-
byggnadsalternativ är genomförbart ställt i relation till nybyggnad. 
Miljöstörningarna kommer att förändras olika mycket beroende på 
vilken alternativ vägkorridor som väljs. Information om bebyggelse 
och befolkning är oftast viktig.

De vanligaste aspekterna är:

●   buller

●   vibrationer

●   luftkvalitet

●   barriärförhållanden för boende, tillgång till närrekreation

●   visuella förhållanden  (ingår även i andra intressen) (även 
      ljusstörningar)

●   samlad upplevelse av stadsmiljön eller platsen som är föremål 
      för omdaning.

När det gäller koldioxidutsläppen kan man konstatera vilken trend 
som råder i det aktuella området eller regionen och hur stora krav 
som finns på att minska utsläppen. Ett vägprojekt förväntas stämma 
överens med strategier om att minska även koldioxidutsläppen.

Närmare rekommendationer finns i Handbok – Miljökonsekvens-
beskrivning inom vägsektorn, Vägverket publikationer 2002:40-43, 
samt i ämnesspecifika metodskrifter.

I övrigt finns några rapporter om specifika ämnesområden som 
kan lyftas fram särskilt Vägverkets strategi för hantering av vatten-
frågor 2005-2014 - AL10A 2004:2737 och Vägledning mål och mått för 
natur- och kulturvärden, samt arbete som pågår beträffande arkeo-
login i vägplaneringen.

Luftkvalitet och utrymningsvägar i befintliga trafikmiljöer och 
tullar kan behöva klargöras.

5.6.8  Byggnads- och drifttekniska förutsättningar
Det är väsentligt att utreda och beskriva de geologiska och geotek-
niska förhållandena i ett tidigt skede, då det ännu går att påverka 
vägens inplacering i landskapet. De geoberoende kostnaderna kan i 
många fall utgöra 20–30 procent av byggnadskostnaderna. Man kan 
även nå betydande besparingar i driftskedet genom sådana tidiga 
studier.

Ambitionen med den geologiska karteringen och den efterföljande 
geotekniska undersökningen är att klarlägga de byggnadstekniska 
förutsättningarna med lösa och fasta jordar. Speciella förhållanden 
som kan påverka val av alternativ eller placeringen av vägen ska be-
skrivas. Den geotekniska utredningen redovisas i teknisk PM geotek-
nik, som även bör innehålla en beskrivning av de hydrogeologiska 
förhållandena.

De geotekniska förhållandena analyseras översiktligt för hela ut-
redningsområdet. 

Analysen bör planeras och resultat och slutsatser tolkas i ett nära 
samarbete mellan geolog eller geotekniker och projektör. Utgångs-
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punkten kan vara en s.k. georådskarta som visar resultat från geo-
logisk och geoteknisk fältbesiktning. Se vidare Vägverkets metodbe-
skrivning för geoplanering (Vägverket, publikation 1995:2).

Faktaunderlaget omfattar därmed förekomst av berg, morän, 
grovsediment, fasta finsediment, lösa finsediment och organisk jord. 
Uppgifterna baseras på insamling av befintliga geotekniska under-
sökningar samt tolkning av flygbilder med fältkontroller. Därefter 
planeras geotekniska undersökningar i form av ett borrprogram. 
Geofysiska metoder, t.ex. georadar som snabbt och billigt ger en sam-
manhängande profilöversikt, kan vara ett värdefullt komplement till 
konventionella geotekniska undersökningar. Om översiktliga geo-
tekniska utredningar har gjorts ska dessa anges i vägutredningen 
med källa och uppgift om var materialet finns tillgängligt.

Särskilt viktigt är att uppmärksamma områden med lokalklimat 
som avviker starkt från det generella klimatet, exempelvis med tanke 
på risk för lokal frosthalka och snödrev, vilket påverkar driftfrågor-
na, se 5.9.5 Konsekvenser för väghållare.

5.6.9  Andra planerade eller befintliga skydds- eller  
          riskobjekt
Större ledningar av olika typer, eller andra anläggningar som finns 
eller planeras i området inventeras. Undersök även om ledningsä-
garna har planer på förändringar av befintliga anläggningar som kan 
påverka lokaliseringen av vägkorridorer.

5.7  ARBETE MED GESTALTNINGSPROGRAM

Rekommendationer för arbete med gestaltningsprogram finns i Ge-
staltningsprogram – en vägledning (Vägverket, publikation 2004:41).

 Gestaltningsprogram som tas fram under vägutredningen inrik-
tas främst på vilka vägkorridorer som en väg ur arkitektonisk syn-
vinkel kan dras fram i, samt att ge förutsättningar för exaktare lo-
kalisering inom dessa. Arbetet kan även innefatta att föreslå vilken 
typ av åtgärd som är möjlig vid ett ombyggnadsprojekt. Landskaps-
analysen samt riktlinjer för gestaltningen från tidigare planerings-
skeden bildar utgångspunkt för programmet. Inledningsvis gör man 
avgränsningar mot MKB och andra delutredningar som tangerar ge-
staltningsarbetets inventeringar och analyser.

Den blivande vägens samspel med omgivande natur- och kultur-
värden är viktiga utgångspunkter om man vill åstadkomma en vacker, 
funktionell och välutformad vägmiljö. Att arbeta med vägarkitektur 
kräver helhetssyn och insikt om vägprojektens kort- och långsiktiga 
effekter för samhällsutvecklingen. Utformningen av en väg eller gata 
har betydelse såväl för trafikanterna på vägen som för människor 
i omgivningen. Därför ska gestaltningsprogrammet behandla både 
trafikantperspektivet och åskådarperspektivet. 
Gestaltningsarbetet vid vägprojekt på landsbygd omfattar oftast an-
passning till landskapet och planering för att trafikanten ska få en 
upplevelserik och omväxlande resa. 

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande
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Exempel på grundläggande inventeringar vid landsbygdspro-
jekt är:

●  översiktlig landskapsanalys

●  kulturhistoriskt värdefulla miljöer

●  bebyggelsemiljöer 

●  speciellt känsliga landskapsavsnitt – myrar, berg, hagmark

●  nuvarande vägsystem – hur vägen upplevs ur både trafikant- och 
     åskådarperspektiv.

Vägutredningens gestaltningsprogram och analyser av landskapets 
eller tätortens strukturer och innehåll utgör en viktig grundförut-
sättning när man ska välja vägkorridor och formulerar alternativ. 
Mål och riktlinjer för gestaltning kan påverka valet av korridor.

Vägar i tätort och stadsbygd omfattar ett vitt spektrum av väg- och 
gatutyper – allt från storskaliga infarter, genomfarter, förbifarter 
och ringleder i storstäder till genomfarter i mindre tätorter på lands-
bygden. I tätortsprojekt är frågan ”om och var” inte bara kopplad till 
behovet av tillgänglighet och trafiksäkerhet. Den är också en fråga 
om hur befintliga bebyggelsemiljöer, strukturer och gator ska kunna 
nyttjas och hur dessa påverkas.

Om det finns kommunala trafikplaner, trafikstrategier och åtgärds-
program kan dessa utgöra underlag för gestaltningsprogrammet. 
En förutsättning är att de har en inledande stads- eller ortsanalys, 
karaktärsbeskrivningar och en sammanfattande gaturumsbeskriv-
ningen enligt TRAST. 

I vägutredningens gestaltningsprogram formuleras ambitioner i 
ord och bild. Dessa utvecklas och fördjupas sedan under projektets 
gång. 

Gestaltningsprogram utvecklas separat. Vid slutlig redovisning 
av vägutredningen är huvudprincipen att gestaltningsprogrammet 
integreras urskiljbart i huvuddokument, på samma sätt som MKB.

Gestaltningsprogrammet i vägutredningen innehållande mål och 
riktlinjer, motiv och överenskommelser om gestaltning, förs vidare i 
den fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Det är viktigt 
att man även vid framtida drift och underhåll är medveten om inten-
tionerna och motiven bakom projektets slutliga utformning.

5.8  ÅTGÄRDER, ÅTGÄRDSKOMBINATIONER OCH  
       ALTERNATIVSÖKNING

5.8.1  Arbetsgången
Arbetet med att finna lämpliga åtgärder, åtgärdskombinationer och 
alternativ börjar med att tidigare arbeten och ställningstaganden i 
enlighet med fyrstegsprincipen tas fram och aktualiseras. Tidigare 
avsikter måste tas upp, bedömas och förädlas i utredningsskedet.

Efter att förhållanden kartlagts och klassats kan man identifie-
ra områden som inte bör beröras av åtgärdsförslagen. Detta görs i 
samråd med de myndigheter och organisationer som har kunskaper 
om och ansvar för de intresseområden som är aktuella i projektet. 
Platsbesök, internmöten och dialog är viktiga moment under den in-
ledande delen av arbetet. Det samlade inventeringsmaterialet bildar 

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande
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underlag för en helhetsbedömning av möjliga och omöjliga lägen för 
en väg eller gata och identifierar möjliga vägkorridorer eller andra 
åtgärdsalternativ som bör studeras.

Nästa steg är att komma fram till tänkbara åtgärder, d.v.s. de princ-
iplösningar och trafiktekniska standarder som kan komma i fråga 
för att lösa definierade problem och nå önskade mål. Åtgärderna kan 
vara enbart vägåtgärder eller en kombination av vägåtgärder och åt-
gärder enligt steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen, t.ex. avsmalning för 
biltrafik på en huvudgata samtidigt som förutsättningarna för kol-
lektiv- och cykeltrafiken förbättras. Förslagen ska bygga på den kun-
skap som finns om olika åtgärders effekter och användbarhet i olika 
situationer.

Nybyggnad kan också innebära åtgärder för anpassning av befint-
lig väg till ny funktion. Innebär den nya vägen att en befintlig genom-
fart avlastas, måste åtgärder föreslås så att trafikavlastningen ger 
största möjliga nytta. Den gamla genomfarten kan göras om till en 
s.k. miljöprioriterad genomfart. Detta kan bl.a. innebära en minskad 
vägsektion för biltrafiken och ökad hänsyn till de oskyddade trafi-
kanternas behov.

Trafikteknisk standard väljs utifrån de transportpolitiska del-
målen, övergripande strategier, eventuell vägnätsstudie, den trafik 
(alla användargrupper) och den funktion vägen har. Med trafiktek-
nisk standard avses referenshastighet, väg- eller gatutyp och bredd, 
separering, utformning av sidoområdet samt standardnivå för linje-
föring och korsningar. I den nationella väghållningsplanen anges 
vilka delar av de nationella stamvägarna som ska vara mötesfria. I 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur anges de bredder 
och hastighetsgränser som är önskvärda. De båda planernas målbe-
skrivningar vägs mot den mer detaljerade kunskap som har kommit 
fram hittills i vägutredningen. Eventuellt föreslås flera alternativ 
med olika trafikteknisk standard, med beskrivning av deras konse-
kvenser.

Utredningsmaterialet sammanställs till ett underlag för samråd.

 

Vid framtagning av åtgärdsförslag ska man även behandla behovet 
av trafikantservice såsom rastplatser, p-fickor etc.

Det sista steget innebär framtagning av alternativ. Då skissas de 
korridorer som är rimliga för tänkbara åtgärder. I tätort identifieras 
de gator som kan behöva förändras och de områden som kan behöva 
förses med nya gator. Som underlag för arbetet med att finna alterna-
tiv ligger de förutsättningar som studerats, klargjorts och presente-
rats i kartform. I alternativgenereringen bör olika kompetenser sam-
arbeta.

Exempel på kombination av olika korridorer och trafikteknisk standard avseende typsek-
tion. I det här fallet ger det 7 olika alternativ som ska jämföras med nollalternativet.
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Tidigare arbeten 
och ställningstagan-
den, samt eventu-
ella förändringar som 
därefter skett klargörs 
för arbetsgruppen. 
Begränsning av utred-
ningsområdet bestäms 
med utgångspunkt från 
förstudieområdet och 
en ny bedömning av 
vilket område som kan 
bli aktuellt för alternativ 
och dess konsekvenser.

2

Känsliga områden eller 
teknisk svåra och dyra 
partier kompletteras 
och sammanställs.

3

Arbetsgruppen precise-
rar målen från förstudi-
en och håller dem aktu-
ella för att kunna hitta 
relevanta alternativ.

1

ARBETSGÅNGEN I VÄGUTREDNINGSARBETET

Projektmål:  

●  Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter

●  Minskad restid för genomfartstrafiken

●  Totalt minskade avgasutsläpp inom utredningsområdet
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Korridorer med låg 
måluppfyllelse och/eller 
stora negativa konse-
kvenser plockas bort. 
Anledningen motiveras.

Kvarvarande korridorer-
na slås fast och läggs 
som grund för fortsatt 
konsekvensanalys.

6

Preliminära korridorer 
identifieras och läggs 
som grund för inledan-
de konsekvensanalys.

5

Områdena klassas 
utifrån känslighet. Om-
råden med ingen eller 
lägre känslighet lämpar 
sig för alternativa kor-
ridorer.

4
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5.8.2  Korridorbredd
Den vägkorridor som redovisas ska bestå av precis gränsmarkering. 
Korridoren ska vara så bred att risken är minimal för att någon del 
av vägområdet i arbetsplaneskedet hamnar utanför korridorgrän-
sen. Detta gäller såväl för projekt med som utan tillåtlighetspröv-
ning. Hela vägområdet vilket inkluderar erforderliga anläggnings-
delar, samt allmänna anslutnings- och parallellvägar med delar ska 
rymmas i korridoren. Kartunderlaget bör ha en sådan kvalitet och 
skala att det går att lokalisera byggnader på berörda fastigheter i 
förhållande till den redovisade korridoren. I känsliga områden, t.ex. 
vid samlad bebyggelse eller utpekade natur- och kulturmiljöer, är det 
särskilt viktigt att korridoren är avgränsad till vad som maximalt be-
hövs för åtgärden. Ytor och vägar som tillfälligt behövs under bygg-
skedet behöver inte ingå i korridoren. Tillfälligt nyttjande av mark 
under byggnadstiden bör dock analyseras och konsekvensbeskri-
vas. 

Korridorer kan behöva justeras i samband med att man studerar 
vägens längdprofil med höjdlägen (som grund för bedömning av bl.a. 
massbalans och anläggningskostnader). Det bör även ske i samband 
med analys, bedömning och beskrivning av konsekvenser så att nega-
tiva konsekvenser kan minimeras och positiva konsekvenser gyn-
nas.

5.8.3  Utformning och inpassning
I vägutredningsskedet är det viktigt att betrakta förutsättningarna 
för att ge vägen en god utformning och inpassning i omgivningen, 
sett både från landskapet (landskapsinpassning) och från vägen 
(trafikantupplevelse). Utredningen bör analysera de olika korrido-
rernas förutsättningar att åstadkomma en väl utformad väg. Viktiga 
utformningsprinciper - som om vägen ska dominera, samspela med 
eller underordna sig omgivningen - bör klarläggas. I vägutredningen 
kan också riktlinjer tas fram för hela eller delar av projektet. Det kan 
vara särskilt aktuellt i eller nära tätorter.

5.8.4  Alternativ 
Bland de olika alternativ som ska arbetas fram ska ett ”nollalter-
nativ” beskrivas. Nollalternativet ska belysa situationen vid plane-
ringsåret om ingen åtgärd mer än driftåtgärder utförs. (Väg och tra-
fik ligger kvar.) Detta alternativ fungerar som referens för beräkning 
och bedömning av effekter och konsekvenser av utredningsalterna-
tiven. Bland ”utredningsalternativen”, beskrivs ett ”förbättringsal-
ternativ”, som kan utgöra förslag på förbättringar enligt karaktären 
beläggning, uppsättning av mitträcken och sidoräcken, diknings-
arbeten, komplettering med trottoarer, uppsättning av belysning i 
korsningar och andra punktåtgärder för att öka trafiksäkerheten. Ett 
förbättringsalternativ ska alltid beskrivas, om det inte finns särskil-
da skäl att avstå från detta. Dessa skäl ska i så fall dokumenteras.

Andra utredningsalternativ kan vara ombyggnadsalternativ, som 
ger en annan funktion eller påverkan jämfört med befintlig väg, eller 
alternativ i mark för andra ändamål. Antalet alternativ kan bli större 
än antalet korridorer genom att det för varje korridor kan finnas alter-
nativ med olika trafikteknisk standard.
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En del alternativ kan orsaka förändrade förutsättningar för det be-
fintliga vägnätet som i sin tur leder till önskemål om förändringar 
även där. Exempelvis kan en förbifart i många fall leda till att trafi-
ken på nuvarande genomfart minskar betydligt. Detta kan ge möj-
lighet till minskad sektion och en mer miljöanpassad väg eller gata 
längs befintlig väg.

En sådan åtgärd kan ingå som en del av projektet vad gäller t.ex. 
kostnader och konsekvenser, eller hanteras i separat projekt.

5.8.5  Sortering av alternativ
Antalet alternativ kan begränsas allt eftersom identifiering av om-
råden som inte är lämpliga för korridorer görs. Dessutom görs grova 
bedömningar av effekter och konsekvenser för att komma fram till 
och motivera ett skäligt antal korridorer och trafiktekniska standar-
der. Denna identifiering ska säkra att inget bra alternativ förbises 
samtidigt som inte onödigt många alternativ studeras vidare. Om 
ett alternativ innebär låg måluppfyllelse eller om de negativa kon-
sekvenserna är orimligt stora kan alternativet tas bort från den fort-
satta hanteringen. Orsaker till att ett alternativ valts bort ska doku-
menteras och utgör underlag i redovisningen av vägutredningen 
samt för bemötanden av synpunkter senare i processen.

Under framtagandet av alternativ kan valet av åtgärdstyp och tra-
fikteknisk standard komma att ifrågasättas och omvärderas. Process-
en kan därför behöva upprepas. Slutresultatet är ett antal korridorer 
eller ”nät” av korridorer, inrymmande alternativen med förslag på 
lämpliga trafiktekniska standarder.

5.8.6  Etapplösningar
Ytterligare alternativ och varianter kan genereras när lösningar är 
möjliga att genomföra i etapper och därmed ger förändrade konse-
kvenser och effekter över tiden.

5.8.7  Kompletteringar
Innan en konsekvensanalys kan göras måste alternativen kom-
pletteras med de åtgärder som behövs för att begränsa de negativa 
konsekvenserna av vägåtgärderna i de olika korridorerna. Det kan 
handla om bullerskydd, viltstängsel, markåtgärder för minskning 
av vibrationer, gång- och cykeltunnlar m.m. Däremot ska man inte 
ta med kompensationsåtgärder på annan plats än där de negativa 
konsekvenserna uppstår. Sådana åtgärder ska behandlas separat i 
de fall där de kan komma att behövas. 

Eventuella kompensationsåtgärder ska dock inte beaktas när mil-
jökonsekvenser bedöms och beskrivs.
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5.9  KONSEKVENSBESKRIVNING – ANALYS OCH      
       BEDÖMNING AV ALTERNATIV

Konsekvensanalys påbörjas parallellt med andra aktiviteter.

Kartläggningen av förhållanden ska gälla både alternativsökning 
och konsekvensanalys. Konsekvensanalysen kan ge viktig informa-
tion till alternativsökningen. Av gemensamt intresse för flera typer 
av konsekvenser är :

●  trafikdata (flöden, fördelning i nät och tid, fördelning mellan 
     färdmedel, hastighet, fordonstyper, typ av transporter, t.ex. farligt 
     gods),

●  information om landskapet i stort (breda analyser som inkluderar 
     terrängförhållanden, hydrografi, lokalklimat, mikroklimat m.m.)

●  befolkninguppgifter, människornas levnadsförhållanden

●  markanvändning.

Påverkan, effekter och konsekvenser analyseras och beskrivs såväl 
för dem som använder transportsystemet eller är beroende av det 
och för de intressen som finns i omgivningen. Eftersom beslut om 
lokalisering av en ny väg i första hand gäller avvägning mellan all-
männa intressen ska också beslutsunderlaget handla om allmänna 
intressen och inte enskilda. För att vara en hjälp vid beslutsfattande 
behöver konsekvensbeskrivningarna fokusera på de konsekvenser 
som är väsentliga och som skiljer mellan alternativen eller på annat 
sätt kan bli avgörande.

Faktainsamling och 
analys av förhållanden

Åtgärder, åtgärdskombi-
nationer och alternativ- 
sökning

Konsekvensbeskrivning
- analys och bedömning 
av alternativ

”Lämpliga alternativ”

Målprecisering

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande
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Gränsdragningen mellan de olika huvudgrupperna av konsekvenser 
är inte självklar. Grupperingen av konsekvenser kan variera något 
från fall till fall. Huvudsaken är att inget väsentligt glöms bort. Tid-
iga samrådssynpunkter ska beaktas vid avgränsningen av vad kon-
sekvensbeskrivningar ska omfatta i det enskilda fallet.

5.9.1  Konsekvenser för trafik och användargrupper

Trafikkonsekvenser
Bedömningar och prognoser av trafikmängderna och trafikförhåll-
andena på nya, förändrade och befintliga vägsträckor är ett viktigt 
underlag för bedömningen av flera olika slags effekter och konse-
kvenser. Förändringar av hastigheter, andel tunga fordon samt före-
komsten av farligt gods på olika delar av vägnätet behöver uppskat-
tas för de olika alternativen, bl.a. med tanke på MKB.

För gång- och cykeltrafik ligger antalsräkningar, uppgifter om rö-
relsemönster (t.ex. för barn) och om kollektivtrafiken till grund för 
uppskattningar av framtida mängder och fördelning i nätet. En barn-
konsekvensanalys görs när det är relevant och bör integreras i vägut-
redningsdokumentet. Resultatet av barnkonsekvensanalysen redo-
visas såväl under trafiksäkerhet och tillgänglighet i vägutredningen 
som i MKB (t.ex. boendemiljö med närrekreation eller hälsoaspekter). 
I fall där barns situation är en central fråga kan det behövas en sepa-
rat redovisning av konsekvenser för barn.

För biltrafikprognoser finns generella uppräkningsfaktorer upp-
delade på personbilar och tunga fordon, se Effektsamband 2000. 

Om alternativen förväntas medföra en omfördelning mellan olika 
färdmedel bedöms storleken av den effekten. En orsak till effekten 
kan vara att förhållandena för kollektivtrafiken förändrats.

Trafikstyrande åtgärder kan behövas om föreslagna åtgärder 

Att förutse effekter och 
konsekvenser handlar 
grovt om att besvara följ-
ande frågor:
 
● Vad innebär planerade 
    åtgärder och deras olika 
    alternativ? Vad händer? 
    Modifiera alternativ och
    utveckla projektet

● Var och hur ändras förhål-
    landen? Ändrad kvalitet? 
   Signalera behov av ändringar 
   till planerare och arkitekter

● Är förändringarna (effek-
   terna) väsentliga?

● Icke väsentliga effekter bör 
   ej behandlas vidare

● Vilken betydelse har effek-
   terna, för vilka intressen och 
   kundgrupper? – Konsekven-
   serna

● Vad är gemensamt och vad 
    skiljer mellan alternativen? 
    – Jämförelse, rangordning

● Använd om möjligt samma 
    terminologi/mått som i an-
    knytande projektmål

Väg- och trafikåtgärder 
genererar olika slags 
påverkan genom 
olyckor, barriärer, 
emissioner, mm.

Detta medför föränd-
ringar och effekter i 
olika avseenden

Effekterna får olika 
slags följdverkningar 
och betydelse för 
allmänna och enskilda 
intressen samt 
konsekvenser för olika 
användargrupper, 
människor i om-
givningen, naturmiljön, 
en stads utveckling, mm

Transportpoitiska delmålKonsekvensgrupper

Konsekvenser för trafik och användar-
grupper

Tillgänglighet
Transportkvalitet
Säker trafik
Jämställdhet

Miljökonsekvenser

Konsekvenser för lokalsamhälle och region

God miljö

Regional utveckling

Grupper av konsekvenser med anknytning till transportpolitiska målet med delmål. 

Grupper av medborgare 
och näringsliv.  
De som projektet är till för eller 
som påverkas. Deras resor och 
transporter, med alla färdmedel.

Av betydelse för transportpoli-
tiska delmål om:   
● trafiksäkerhet   
● transportkvalitet

● tillgänglighet

● jämställdhet
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innebär att trafikanternas vägval förändras och detta inte är avsett.
Nygenerering av vägtrafik kan uppstå i de fall som åtgärderna 

innebär att tidigare kapacitetsbrist försvinner och om res- och trans-
porttiderna ändras avsevärt. Även exploateringsplaner och andra 
förväntade ändringar kan påverka trafikmängderna. Trafikflödenas 
fördelning över vägnätet kan variera beroende på lokaliseringen av 
en ny väglänk. Bedömningen av detta utgår från kunskaper om trafi-
kanternas start- och målpunkter samt om hur vägnätets utformning, 
hastighetsgränser och länklängder påverkar vägvalet.

Tillgänglighet 
Förändringar av tillgänglighet, (fysiska möjligheter och restider,) till 
vanliga målpunkter bör beskrivas för olika grupper av berörda bland 
medborgare och näringsliv, bl a barn samt för olika färdmedel. Vid 
förbifartsprojekt bör konsekvenserna för kollektivtrafiken belysas 
särskilt. Det finns risk att kollektivtrafikens konkurrenskraft för-
sämras och att restiden med buss ökar eller att avståndet till buss-
hållplatser ökar avsevärt om busstrafiken flyttas till förbifarten.

Positiva och negativa konsekvenser ska bedömas för relevanta 
trafikanter och kundgrupper (resor och transporter för medborgare 
resp. näringsliv). Om vissa grupper av medborgare och näringsliv får 
stora förändringar eller om det är stora skillnader mellan olika alter-
nativ kan man redovisa det i en effekt- och konsekvensprofil, (se ex-
empel i stycket Samlad bedömning under avsnitt 6.7) som visar hur 
tillgängligheten till viktiga målpunkter förändras för olika grupper.

Transportkvalitet och trafikantupplevelse
Vägytans egenskaper, bärighet, väglag och framkomligheten har be-
tydelse för fordonskostnader och transportkostnader. Andra aspe-
kter på transportkvalitet som kan vara viktiga att belysa kan vara 
regularitet, tillförlitlighet, bekvämlighet, komfort, service och trygg-
het. 

Förändringar i visuell upplevelse av väg och omgivning kan vara 
viktiga med tanke på trafikanter på den nya vägen och indirekt även 
för trafiksäkerheten. Om  viktiga aspekter fångats upp i gestaltnings-
programarbetet och inga större skillnader finns mellan alternativen 
konstaterats, behandlas frågorna i gestaltningsprogrammet.

Trafiksäkerhet
Om trafiksäkerheten bedöms förändras av ett alternativ ska beskriv-
ning göras om förändringar av betydelse för olika färdmedel och 
olika grupper av användare. Om fotgängare berörs är barn, äldre och 
funktionshindrade särskilt viktiga grupper. Trygghetsaspekter kan 
bedömas tillsammans med trafiksäkerhet om dessa faktorer sam-
verkar. Men i de fall som trygghetsaspekterna bedöms påverka hela 
lokalsamhället bör de behandlas under konsekvenser för samhället 
eller en liknande rubrik. I båda fallen har trygghetsfrågorna anknyt-
ning till målet om jämställdhet. 

För en ny väg eftersträvas alltid trafiksäker utformning, vilket 
innebär att positiva konsekvenser förväntas. Samtidigt finns risken 
att nya trafiksäkerhetsproblem skapas, vilket måste uppmärksam-
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mas. Exempelvis behöver ofta den gamla vägen anpassas för att bli 
trafiksäker. Om gående och cyklande inte får goda möjligheter att 
passera den nya vägen kan de oskyddade trafikanterna uppleva stora 
risker. Detta kan hämma kontakter och förflyttningar.

Alternativ med olika trafikteknisk standard kan vara väl så vik-
tiga som alternativa vägkorridorer. Vägutformningen påverkar ge-
nom följande faktorer: vägsektion, sidoområdesstandard, linjefö-
rings- och siktstandard, viltstängsel, separation av körriktningar, 
korsningsstandard och standard för oskyddade trafikanter. Vissa 
faktorer påverkar sannolikheten för att en olycka ska inträffa, an-
dra påverkar hur följderna blir. Effekter och konsekvenser bedöms 
vanligen genom att man beräknar skillnaden i förväntade olyckor 
(eller konflikter) och därav följande förändrat antal skadade och död-
ade per år, se Effektsamband 2000. 

Risken för olyckor till följd av halka kan variera mellan alternativa 
vägkorridorer beroende på t.ex. backighet eller skillnader i omgivan-
de terräng med olika mikroklimat som följd.

 Om förändringarna blir stora för vissa grupper av medborgare 
och näringsliv eller om det är stora skillnader mellan olika alternativ 
kan detta presenteras i effekt- och konsekvensprofiler på ett sätt som 
visar fördelning mellan grupper.

Hälsoaspekter och särskilda risker för trafikanter
Särskilt vid trängselförhållanden och i vägtunnlar kan luftkvalitet 
och risker vid brand behöva belysas. Om en viss nationell eller in-
ternationell standard eller accepterad praxis i dessa avseenden följs 
kan beskrivningarna av dessa aspekter göras mycket kortfattade. 
Användargruppers och andra berördas påverkan av det trafiken för 
med sig måste beaktas. Exempelvis får barn i högre grad i sig hälso-
vådliga ämnen än vuxna, på grund av att tunga gaser och partiklar 
sjunker.

Jämställdhet   
Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män till följd av 
vägprojekt kan handla om tillgänglighet, trygghet, transportkvalitet. 
Se även konsekvenser för lokalsamhälle och regional utveckling.

5.9.2  Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
Miljökonsekvenser avser vägens och trafikens påverkan på omgiv-
ningen, de förändringar (effekter) som projektet ger upphov till och 
betydelsen för olika miljöintressen. Arbete med miljökonsekvensbe-
skrivning, vilket är reglerat i miljöbalken, sker integrerat i vägutred-
ningsarbetet.

Om  tillståndsprövning för ingrepp i Natura 2000-områden kan 
väntas, måste   vägutredningen med MKB behandla Natura 2000-frå-
gan på ett bra sätt, även om själva prövningen sker senare än i väg-
utredningsskedet. Förutom bedömning om tillstånd behövs, ska  ett 
underlag för senare prövning lämnas.

Omgivningen och män-
niskorna
Av betydelse för transportpo-
litiska delmål om - miljö som 
motsvarar relevanta delar av 
de nationella miljökvalitets-
målen.
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Följande aspekter och intressen förekommer vanligen i MKB 
och ska analyseras eller avgränsas bort efter motivering.

●  Trafikens avgasutsläpp och konsekvenser av utsläppen

●  Människors boendemiljö och hälsoaspekter
         -  buller
         -  vibrationer
         -  luftkvalitet
         -  fysiskt intrång i livsmiljön och barriärverkan

●  Visuella konsekvenser för boende m.fl. i vägens omgivning

●  Kulturmiljö (med bulleraspekter, fornlämningar och visuella 
      aspekter, värden för brukare, kunskap, upplevelse m.m.)
●  Friluftsliv (med bulleraspekter, visuella aspekter m.m.)

●  Naturmiljö (med bulleraspekter m.m.)

●  Naturresurser – hushållning
          -  jord- och skogsbruk (mark som resurs för biologisk produktion  
           m.m.)
         -  rennäringen (marken som resurs)
         -  vattenresurser
         -  materialförsörjning

●  Säkerhet, bedömningar av risker och konsekvenserna av dessa för 
      omgivningen

●  Störningar och påverkan under byggtiden (byggtransporter, till-
      fälliga vägar, långvariga arbeten med sprängning och pålning 
      o.d.)

●  Indirekta och kumulativa effekter, t.ex. sekundär exploatering 
     och nya lokalvägar

Särskild tydlighet och förankring behövs vid bedömning av risker 
för påverkan, effekter och skador som rör riksintressen och bl.a. Na-
tura 2000 – områden. Detsamma gäller när miljökvalitetsnormer kan 
komma att överskridas eller redan överskrids före de planerade åt-
gärderna.
    Delar av det som behandlas i en MKB kan ha koppling till sociala 
och samhälleliga konsekvenser samt till hälsoaspekter i vid bemär-
kelse. Hänvisningar kan finnas mellan MKB och andra konsekvens-
beskrivningar, t.ex. när det gäller konsekvenser för samhället resp-
ektive trafikanterna. I beskrivningen av hälsoaspekter i MKB bör det 
kort belysas hur den generella olycksrisken förändras. I övrigt kan 
man hänvisa till konsekvensbeskrivning avseende trafikanter eller 
trafiksäkerhet.

För MKB i vägutredning gäller Vägverkets föreskrifter VVFS 
2001:18. Rekommendationer för arbetet med MKB finns dessutom i 
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn (Vägverket, 
publikation 2002:40-43). Se www.vv.se. 
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5.9.3 Konsekvenser för lokalsamhället och regional  
         utveckling 
Positiv regional och lokal samhällsutveckling innefattas ofta i be-
greppet hållbar utveckling. Det handlar om en kombination av eko-
nomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som stödjer var-
andra. En näraliggande princip som finns i svensk lagstiftning sedan 
länge är god hushållning, d.v.s. hushållning med mark och vatten vid 
beslut om markanvändning.

Effekter för det lokala samhället bör beaktas i vägutredningen, 
men samtidigt bör man ha ett regionalt perspektiv och fånga in om-
fördelningar genom att en ort gynnas mer än en annan.

Tillgänglighet för olika grupper av trafikanter behandlas under 
Trafik och trafikanter, medan betydelsen av tillgänglighetsföränd-
ringar i ett större perspektiv och tillsammans med andra effekter 
lämpligen behandlas under Samhällskonsekvenser,  (socioekonomi-
ska konsekvenser, som innefattar olika typer av fördelningseffek-
ter).

Konsekvenserna kan handla om ...

●  ... tillgång till arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice

●  ... näringslivsutveckling och befolkningsutveckling

●  ... jämställdhetsaspekter, barn, äldres levnadsvillkor (trygghet, 
          god miljö)

●  ... tillgänglighet till dagliga målpunkter inom tätort med kollektiv-
           trafik eller gång- och cykeltrafik, främjande av mixad markan
           vändning

●  ... tätortsstruktur i regionen, övrig markanvändningsutveckling 

●  ... möjlighet till godstransporter.

Trots en god planeringssamordning mellan Vägverket och kommu-
ner kan en lokalisering innebära att andra planer (enl. PBL) inte kan 
realiseras eller att de påverkas på annat sätt så att de bör revideras. I 
sådana fall bör kommunen medverka genom att upprätta förslag till 
framtida markanvändning kring de alternativa korridorerna. Mark-
användningsplanering kan behöva initieras med tanke på närområ-
det längs kommande väg, om inte detta redan studeras tillsammans 
med vägutredningen.

Minskade transport- och restider och kostnader samt ökad tillför-
litlighet, är viktiga förutsättningar för en positiv regional utveckling, 
tillsammans med goda livsmiljöer och gott företagsklimat. Så kallad 
regionförstoring genom tätare och snabbare kommunikationer är ett 
sätt att förbättra villkoren i dessa avseenden. Det leder till bättre 
balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Ett vägprojekt leder sällan ensamt till positiv regional utveckling, 
men om åtgärder förankras och samordnas med andra sektorer leder 
detta med större sannolikhet till positiva konsekvenser för den re-
gionala utvecklingen.

En allt oftare önskad eller avsedd form av konsekvens har att göra 
med markanvändning i tätort och särskilt i storstadsområden där 
bristen på centralt belägen byggbar mark är stor. Det kan gälla en 
bebyggelseexploatering som blir möjlig endast om en stor del av väg-
trafiken avlastas en befintlig väg genom omfördelning eller genom 

Medborgare och 
näringsliv i en ort/region
Av betydelse för transportpo-
litiska delmålet om – regional 
utveckling
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att en trafikled byggs om och förläggs under mark. Såväl positiva som 
negativa konsekvenser för exploatering eller annan markanvänd-
ningsutveckling enligt kommunala planer bör beskrivas. 

5.9.4  Konsekvenser för trafik och kringboende under  
 byggskedet
Byggtiden kan innebära kraftig påverkan både för trafiken och för 
kringboende. När byggtiden är lång kan omfattande förberedelser 
och kostnader krävas för att hantera detta och begränsa negativa 
konsekvenser. Det kan röra sig om omledning av trafik (som kan leda 
till fördröjningar för trafiken), evakuering av bostäder och lokaler, 
deponering av stora mängder överskottsmassor m.m. Här är det vik-
tigt att redan i vägutredningen inleda eller planera för en god dialog 
med berörda medborgare och näringsliv. 

Byggskedet är förenat med många risker med olika typer av kon-
sekvenser, som normalt bör inkluderas i andra rubriker, men ibland 
kan sådana konsekvenser behöva lyftas fram särskilt. Mera om detta 
finns under avsnitt 5.10, Risker – analys och bedömning.

5.9.5  Konsekvenser för väghållare – kostnader och   
          ansvar
För olika alternativ ska investerings- och driftkostnader avvägas 
för att bedömma totalkostnad för ett vägprojekt under vägavsnittets 
livslängd. 

Anläggningskostnader

Beräkningen av anläggningskostnader för respektive alternativ bör 
delas upp på de typer av kostnader som normalt ingår i en senare 
mängdförteckning för vägbyggnadsprojektet. Det bör exempelvis 
särskilt bedömas vad större broar kostar och anges vilken brotyp 
kostnaden baserats på. Osäkerheter bör anges, exempelvis med max- 
och minvärden, eller genom att beskriva kostnader för delar för pro-
jektet beroende på var väglinjen hamnar och val av tekniska lösning-
ar. Kosnader ska anges på ett sådant sätt att delarna kan preciseras i 
ett senare skede.

Utöver de direkta anläggningskostnaderna ska beräkningen 
beakta kostnader för ...

●  ... arkeologiska utgrävningar

●  ... marklösen

●  ... eventuella åtgärder som behövs för att tillskapa tillfälliga eller 
           permanenta lokalvägar

●  ... eventuella åtgärder som behövs för att anpassa den befintliga  
           vägen till en ny funktion

●  ... övrigt såsom t.ex. flytt av ledningar

●  ... kostnader för kompensationsåtgärder kopplade till Natura  
           2000

●  ... geotekniska förstärkningsarbeten m.m.
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Kostnader för drift och underhåll

Val av korridor kan påverka drift- och underhållskostnaderna om 
valet blir bro eller tunnel istället för väg. Installationer är dyra och 
livslängderna är korta vilket innebär återanskaffning inom 5-10 år. 
Generellt påverkar val av sektionstyp kostnaderna. Alternativ som 
innebär 3-fältsväg med mittbarriär blir fördyrande avseende vinter-
väghållning, beläggningsarbete, slåtter mm. Avstängningskostna-
der för arbete på väg blir också högre. Lokalisering av en väg genom 
områden där lokalklimatet påverkar väglaget negativt ger onödigt 
höga driftkostnader.

Ändrat väghållningsansvar

Det kan vara lämpligt att redan i vägutredningsskedet göra en över-
siktlig konsekvensbedömning av i vilken omfattning andra befint-
liga eller nya vägar påverkas i olika alternativa korridorer eller av 
olika vägtyper. Förslag på ett samlat vägnät bör redovisas i form av 
”möjligt allmänt vägnät” och ”möjligt enskilt vägnät”.

Vid omläggning och/eller nyanläggning av väg förbi en tätort eller 
vid indragning av allmän väg aktualiseras ofta frågan om en översyn 
av ett kommunalt väghållningsområde eller bildandet av ett nytt så-
dant. Det är lämpligt att redan i vägutredningen belysa frågan. Den 
formella handläggningen om förändrat väghållaransvar mellan stat 
och kommun kan sedan hanteras i arbetsplaneskedet.

5.10  RISKER  – ANALYS OCH BEDÖMNING

Riskanalys i vägutredningen ska göras enligt de principer som ang-
es i ”Riskhantering och Säkerhet i Vägverket” (AL10A 2006:6346 A), 
särskilt avsnitt 2.1.3 Projekt, som hänvisar till ”Handledning för 
Riskhantering Projekt”. Med risk avses möjligheten att en oönskad 
händelse kan inträffa. Riskbegreppet omfattar två dimensioner: 
sannolikheten att händelsen ska inträffa och konsekvensen av hän-
delsen. Se även Vägverkets hemsida om riskhantering. Riskanalys 
omfattar identifiering och värdering av risker samt förslag till riskre-
ducerande åtgärder. I vägutredningen ska alla väsentliga risker och 
erforderliga riskreducerande åtgärder beskrivas. Som underlag till 
val av alternativ görs en jämförelse mellan alternativen utifrån kon-
sekvenstyperna person-, egendoms-, miljö- och finansskador, upp-
delade på vägtransportsystemet och omgivningen. Risker i både 
bygg- och driftskedet behandlas. Händelser som normalt behandlas 
är skred, höga vattenflöden, vägsaltning och utsläpp av förorenande, 
explosiva och brandfarliga ämnen vid olyckor med farligt gods.

Vad gäller risker i tunnlar, måste förutom de risker som är koppla-
de till den fysiska anläggningen särskilt beaktas personsäkerheten, 
t.ex. hur utrymningsvägar ur tunnel placeras så att effektiv utrym-
ning kan ske vid oönskade händelse. 

Kompletterande regler finns i ”Tunnel 2004”, Vägverket publ. 
2004:124. Boverket har i september slutfört ett regeringsuppdrag 
med att lägga fast tidigare oklarheter beträffande säkerhetsnivåer 
och vilken lagstiftning som skall tillämpas angående tunnlar. Bl.a. 
Vägverket har deltagit i detta arbete. Slutrapporten heter ”Personsä-

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande

5 Arbetsmetodik



62 Handbok Vägutredning

kerhet i tunnlar” diarienummer 10823-1233/2003, med särskild bi-
laga om riskhantering.

Riskanalyser fungerar som underlag för flera typer av konsekvens-
besdömningar och kan vid behov redovisas i en bilaga till vägutred-
ningen. En kort sammanfattning av riskanalysen redovisas i MKB’n, 
där konsekvenser för omgivningen behandlas.

Osäkerheter i kostnadsberäkningar och effektbedömningar ska 
behandlas och ska framgå av redovisningarna. Se även avsnitt 5.5, 
Detaljeringsgrad och osäkerheter i analyser och redovisning.

Det kan vara olika svårt att tillskapa ett omledningsvägnät som 
fungerar som reservväg när olyckor gör att den nya vägen måste 
stängas av. Kraven har ökat från räddningstjänsten på att vägar ska 
stängas av vid olyckor. Alternativens möjligheter till effektivare styr-
ning av förbipasserande trafik kan bedömas. Även risker i arbets-
miljön under byggtiden uppmärksammas alltmer och eventuella vik-
tiga skillnader mellan alternativen kan behöva uppmärksammas i en 
vägutredning.

5.11  SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL

Kostnadseffektiviteten är en viktig aspekt vid formandet av alter-
nativ och utgör en del av den samlade bedömningen av alternativen. 
Vad får vi för pengarna? Överstiger nyttan i effekter eller omräknat i 
pengar kostnaderna? 

Samhällsekonomiska kalkyler täcker vanligtvis inte in alla de ef-
fekter som är intressanta för projektet, utan i första hand är det i 
bedömningen av effekterna för vägtrafiken och på restider, olycks-
kostnader m.m. som generella monetära värden används. Vanligtvis 
är det nytta för resor och transporter som i första hand eftersträ-
vas i vägprojekt. Därför är en samhällsekonomisk kalkyl ett viktigt 
hjälpmedel i strävan att finna kostnadseffektiva åtgärder eller åt-
gärdskombinationer. Ett kalkylresultat i form av nettonuvärdeskvot 
används som en indikator på om projektet (eller ett visst alternativ) 
kan anses kostnadseffektivt. Genom grova kalkyler redan vid alter-
nativgenereringen och när alternativen formas (inklusive förbätt-
ringsalternativ och kombinationsalternativ) kan man fånga upp de 
mest kostnadseffektiva alternativen i en vägutredning och påverka 
projektets innehåll. Observera att det finns effekter som är svårvär-
derade i monetära termer och som inte fångas upp av kalkylverkty-
get.

Om kalkylen endast används för att jämföra alternativ inom ett 
projekt är det skillnaderna mellan alternativen som är det viktiga. 
Det är då mindre viktigt att använda en gemensamt definierad me-
tod. Om däremot resultatet ska kunna jämföras även med andra pro-
jekt (utöver huvudsyftet med vägutredningen) är det viktigt att en 
gemensam metod används.

Det bör alltid framgå vilka effekter och konsekvenser (av dem som 
presenteras i konsekvensbeskrivningen) som omfattas av en kalkyl i 
monetära termer. Man bör visa vilka antaganden som gjorts och vilka 
osäkerheter som finns. Ett sätt att hantera osäkerheter är att göra s.k. 
känslighetsanalyser där man ändrar en osäker parameter för att se 
hur resultatet påverkas.
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I Vägverkets datorprogram ”Effektberäkning vid väganalys” 
(EVA) begränsas den samhällsekonomiska kalkylen till värde-
ring av följande effekter:

●  restidskostnad med personbil och lastbil - särskild beräkning-
      metod för barriäreffekter för gång- och cykeltrafik

●  olyckskostnad exkl vilt

●  viltolyckskostnad

●  komfortkostnad (grus till belagd)

●  godskostnad

●  fordonskostnad

●  drivmedelskostnad

●  kostnader för drift och underhåll

●  avgasemissioner

Kalkylen sammanför värderade effekter som ställs mot anläggnings-
kostnaden för respektive alternativ. Nuvärdesmetoden innebär att 
de monetärt värderade effekterna diskonteras till samma tidpunkt 
(jämförelseåret). Resultatmåtten är bl.a. nettonuvärdeskvot och för-
sta årets avkastning. En nettonuvärdeskvot som är över noll (0), indi-
kerar en god teoretisk kostnadseffektivietet efter givna parametrar. 
Man ska dock komma ihåg att dessa parametrar i sammanhanget 
inte alltid är de enda relevanta och därför kan ge ett missvisande 
värde.

Effektberäkningshjälpmedlen som används i den samhällsekono-
miska kalkylen kan ses som fristående beräkningshjälpmedel. Be-
räknade effekter används således för att bedöma och redovisa kon-
sekvenser. 

Det är inte självklart att det vanligaste kalkylprogrammet (EVA) 
passar för alla typer av vägprojekt. EVA och Samkalk lämpar sig inte 
för att analysera godstrafik för vägupprustningsåtgärder. För situa-
tioner där det råder trängsel i trafiken eller där t.ex. tåg eller express-
buss finns i stråket är Samkalk mer lämpligt än EVA.

5.12  SAMLAD BEDÖMNING                         

Den samlade bedömningen ska vara ett stöd för beslutsfattaren, men 
den ska också ge möjlighet för myndigheter, boende och andra berör-
da att förstå vad olika val och beslut innebär. Att samtliga projektmål 
ska kunna nås är inte alltid realistiskt, även om det bör vara en ambi-
tion i planeringen. Beslutsfattaren måste göra en avvägning i varje 
enskilt fall. I de fall projektmålen berör barn bör utvärderingen vara 
utformad och formulerad med tanke på barns möjligheter att förstå 
den.

Vägutredningen avslutas med en samlad bedömnig av alternati-
ven, där samtliga analyser och faktorer beaktas. 
En sådan syntes bör bestå av en: 
●  sammanfattande beskrivning av respektive alternativs konsekvenser 
●  jämförande måluppfyllelseanalys 
●  bedömd kostnadseffektivitet 
●  bedömning av andra viktiga faktorer 
●  eventuella slutsatser som kan ge stöd för ställningstagandet
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Utvärdering med måluppfyllelseanalys
Alternativen har tidigare jämförts och rangordnats för varje typ av 
konsekvens. Utvärderingen innebär en öppen, jämförande bedöm-
ning utifrån alla typer av konsekvenser och i förhållande till pro-
jektmål, övergripande mål och kostnadseffektivitet. Utvärderingen 
syftar till att få fram det eller de alternativ som det är lämpligt att 
begära tillåtlighet för i de fall det behövs och gå vidare till detaljpro-
jektering med.

Utvärdering av alternativ kan ske på många olika sätt. Det under-
lättar om det som skiljer alternativen åt tydliggjorts redan vid be-
skrivningen av olika typer av konsekvenser. Gruppering av alterna-
tiv kan vara ett sätt att förenkla en utvärdering av många alternativ. 
Dock ska samtliga studerade alternativ behandlas på ett likvärdigt 
sätt i konsekvensbeskrivningar. Utvärdering bör inte ske i vaga rela-
tiva termer som ”bättre än” eller ”sämre än” utan bör ha tydlig kopp-
ling till konsekvensbeskrivningarna. 

En rangordning av alternativ bör baseras på beskrivningar av kon-
sekvenser i absoluta termer, d.v.s. vilken kvalitetsförändring som al-
ternativet leder till och vad det innebär för något intresse. Positiva 
och negativa konsekvenser som är gemensamma för alternativen kan 
vara viktiga och bör inte döljas genom att endast skillnader mellan 
alternativen behandlas. Konsekvenser bör heller inte kvittas bort ge-
nom aggregering. Exempelvis ska överskridande av miljökvalitets-
normer alltid framgå.

Utvärderingen bör innehålla två slag av sammanfattande översik-
ter. Dels bör alternativen sammanfattas så, att det klart framgår vad 
som är karaktäristiskt för respektive alternativ. Dels bör konsekven-
serna av alternativen sammanfattas så, att det klart framgår vilka 
konsekvenser som är viktiga och alternativskiljande. Klara redovis-
ningar av olika grupper av konsekvenser används för detta. Ofta är 
vissa konsekvenser antingen av underordnad betydelse eller ungefär 
likvärdiga för samtliga alternativ. 

Det kan vara svårt att jämföra olika alternativ. Ofta är det frest-
ande att förenkla jämförelsen genom att översätta konsekvenserna 
för de olika aspekterna till en gemensam ”måttenhet”, exempelvis 
kronor eller plus och minus. Detta kan ge alltför liten förståelse för 
alternativens samlade för- och nackdelar och locka till en summe-
ring. I en s.k. effekt- och konsekvensprofil kan en ograderad skala i 
plus och minus visas i staplar som därför inte inbjuder till summe-
ring. Det är ofta bra att göra jämförelser mellan alternativa vägkor-
ridorer såväl med kartbaserade beskrivningar som i tabell- eller ma-
trisform. Verbala beskrivningar med kvantifieringar och graderingar 
med färgskalor ger i matriser eller kartor ofta en goda möjligheter att 
jämföra alternativen.

Den samlade bedömningen bör öppet visa prioriteringen av olika 
mål i projektet och eventuellt även en viktning med hänsyn till detta 
av olika aspekter. Den ska även visa i vilken grad olika alternativ bi-
drar till eller motverkar måluppfyllelsen och om det finns konsekven-
ser i andra avseenden som är av betydelse. Kanske kan ett alternativ 
möjliggöra utbyggnad i två etapper, där den etapp byggs först som 
ger den största delen av måluppfyllelsen. På så sätt tillgodogör sig 
samhället vinster tidigare än om hela projektet måste byggas färdigt 
innan vägen eller gatan kan tas i bruk. Etapputbyggnaden handlar 
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här om att pengar finns för hela projektet och att andra etappen kom-
mer att byggas direkt efter den första. 

Måluppfyllelse
Det ska alltid finnas en redovisning av måluppfyllelse i vägutred-
ningen. Utvärderingen mot projektmål ska alltid motiveras så att 
grunderna för utvärderingen framgår. En tydlig redovisning visar 
om ett mål nås eller ej. En redovisning som anger att ett projektmål 
nås till viss del är otydlig och inte lätt att tolka för beslutsfattaren. 

I vägutredningsskedet kan det vara svårt att veta om ett mål verk-
ligen kommer att nås i projektet. Det är ofta beroende av lösningar 
som beslutas i arbetsplaneskedet samt hur byggskedet genomförs. 
Förutsättningar och villkor av betydelse för måluppfyllelse ska där-
för anges särskilt i vägutredningen, eftersom de är viktiga att ta med 
i arbetsplaneskedet. Om det däremot framgår att målet inte kan nås, 
oavsett anpassningar och lösningar inom vägkorridoren, så bör det 
framgå av utvärderingen.

Om ändring av standarval görs i sent skede kan måluppfyllelsen 
påverkas.

Skapande av en Samlad bedömning
Utvärderingskriterierna vid en samlad jämförande bedömning av 
alternativ är i första hand måluppfyllelse samt grad av kostnadseff-
ektivitet. Under övriga slutsatser kan även andra viktiga faktorer 
lyftas fram.
Eventuell viktning eller prioritering av projektmål för det aktuella 
fallet ska anges. Flera mål kan ha samma prioritet. 

De mål som används ska spegla hur transportsektorn och enskil-
da vägprojekt stödjer en hållbar samhällsutveckling i enlighet med 
transportpolitiken. Alla transportpolitiska delmål och alla relevanta 
nationella miljökvalitetsmål bör behandlas, även om det inte finns 
projektmål som har koppling till dem.

Analysen av måluppfyllelse grundas på konsekvensbeskrivning-
arna för alla alternativ. Både viktiga skillnader och viktiga gemen-
samma konsekvenser ska lyftas fram. Målen tas upp i den priorite-
ringsordning som gäller varje enskilt fall. Ett målområde kan ibland 
slås samman med ett annat.

Kostnadseffektivitet, samhällekonomisk kalkyl
De effekter och konsekvenser som analysen bygger på anges.

Nettonuvärdeskvoten används normalt som ett mått och indika-
tor på kostnadseffektiviteten.
    Andra viktiga faktorer att beakta, såsom samspel med tätortsut-
veckling, riskhantering, etapplösningar, etc. anges såsom slutsatser 
om vad och hur mycket som skiljer mellan alternativen, med tanke på 
osäkerheter m.m.

Små skillnader mellan alternativen, som inte framgår av en utvär-
deringen enligt modellen ovan, men som ändå kan vara viktiga bör 
framgå.

Exempel på strukturering av en utvärdering finns i avsnitt 6.7 Re-
dovisning inför utställning och ställningstagande, delen Samlad be-
dömning.
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Projektgrupp

Externa intressenter

”Smörgåsbord” över lämpligt organiserade grupperingar i syfte att få en bra kommunikation i projektet.

5.13  SAMRÅD OCH FÖRANKRING  

Meningen med en väl genomförd kommunikation är att förbättra den 
process som en vägutredning innebär och resultatet av den. Lagstift-
ningen anger krav på samrådens omfattning, se avsnitt 3.4.

Det är grundläggande för samhällets acceptans av resultatet i ett 
vägprojekt att vägutredningen är väl förankrad genom att företrä-
dare, intressenter, kundgrupper och allmänhet har fått komma till 
tals. Avgörande är hur samråden organiseras, såväl internt inom 
Vägverket som med externa organisationer. Av stor betydelse är även 
kontakterna med allmänhet och näringsliv inom det berörda utred-
ningsområdet och kontakten med massmedier. 

Projektorganisationen har en mycket viktig uppgift när det gäller 
att forma upplägget för kommunikationen under utredningsproces-
sen och att organisera de samråd som ska hållas. En tidigt upprättad 
och ajourhållen kommunikationsplan är ett hjälpmedel som fung-
erar som ett stöd genom hela processen. Utgångspunkten bör vara 
att finna former för kommunikation som aktiverar mottagaren och 
skapar förutsättningar för en dialog där alla parter har möjlighet att 
påverka med sina kompetenser. 

Det är viktigt att representanter för alla berörda intressen nås 
genom lämplig annonsering av möten och utställning, samt att tid-
punkt, mötestyp och mötestillfällen väljs med omsorg så att dessa 
har möjlighet att framföra sina åsikter. Nedan beskrivs förslag till 
olika samrådsformer som kan tillämpas. Förslagen ska vara ett stöd 
då kommunikationsplanen för projektet upprättas. För omfattande 
eller kontroversiella projekt kan det vara nödvändigt att tillämpa 
strukturen i sin helhet med justeringar för aktuell situation. I mindre 
eller enklare projekt kan förslagen användas som uppslag och vara 
ett stöd när samråden för det aktuella projektet ska planeras.

Samråd normalt innan remiss sammanfattas enligt VVFS 2001:18 
i en samrådsredogörelse. Se avsnitt 6.6 Samrådsredogörelse. Samt-
liga synpunkter sparas inför ställningstagande och utlåtande.

5 Arbetsmetodik
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Beslutande samråds-
grupp

Referensgrupp

 

Samarbetsgrupper

Separata samråd

Denna samrådsgrupp förekommer vid omfattande eller kontroversi-
ella projekt. Deltagare är normalt vägdirektör, kommunalråd, läns-
råd, representant från regionförbund och experter. Projektledaren är 
föredragande.

Referensgruppen består av representanter från länsstyrelse, kom-
muner och övriga berörda myndigheter och organisationer. I projekt 
som har inverkan på den regionala utvecklingen, är det lämpligt att 
näringslivet är företrätt, exempelvis genom regionens handelskam-
mare. I kontroversiella projekt är det befogat att dialoggrupper (se 
nedan) utser en eller två representanter till referensgruppen som 
kan föra en samlad talan för intresseområdena. Vägverket företräds 
av projektledaren som är sammankallande. Förutom av konsulten 
biträds projektledaren av representanter från beställarorganisatio-
nen, såsom samhällsplaneraren och berörda specialister inom ex-
empelvis trafiksäkerhet, miljö och landskapsarkitektur. Deltagarna 
ska ha mandat att företräda sina organisationer. När det finns flera 
deltagare från en organisation ska någon ha mandat att företräda 
och vara sammanhållande. Frekvensen på mötena avgörs av projek-
tets karaktär. I projekt av större omfattning kan referensgruppen 
behöva träffas flera gånger under själva utredningsarbetet. Något 
möte bör kombineras med ett väl förberett platsbesök inom utred-
ningsområdet. 

Vid omfattande vägutredningar kan det vara lämpligt att inrätta 
särskilda arbetsgrupper som bearbetar olika frågor. Exempelvis kan 
problem inom miljöområdet behöva behandlas. Andra frågor som kan 
behöva behandlas är den kommunala planeringen och markanvänd-
ningen samt påverkan på trafikutvecklingen och trafikfördelningen. 
Grupperna bör bestå av representanter från berörda länsstyrelser 
och kommuner, Vägverket (projektledaren och berörda specialister) 
och konsulten (uppdragsledaren och berörda sakkunniga). Grupp-
erna träffas mellan referensgruppsmötena för att förbereda och be-
arbeta aktuella frågor inför mötena med referensgruppen. Här kan 
även platsbesök vara viktiga.

Under utredningsarbetet kan samråd och avstämningar behöva ge-
nomföras med olika samhällsorganisationer. Exempelvis bör alltid 
samråd hållas med länstrafiken och räddningstjänsten. Miljömedi-
cinska bedömningar bör stämmas av med landstingets yrkes- och 
miljömedicinska avdelning eller motsvarande organ. Andra som be-
höver tillfrågas kan vara Luftfartsverket, Banverket och Polisen. 

EXTERNA INTRESSENTER
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Separata samråd

Massmedier

Webbsida

Dialoggrupper

Information, kommunikation, dialog behöver i ett vägutrednings-
arbete ofta ske på flera sätt för att man ska nå såväl den breda 
allmänheten som berörda markägare och boende. Det gäller in-
ledningsvis att informera om att vägutredning startar, sedan att 
skapa möjligheter för allmänheten att tillföra lokalt kunnande 
osv. Nyhetsbrev och informationsblad kan vara ett komplement 
till de informations- och dialogformer som behandlas nedan. Un-
der utredningsarbetet ska formellt samråd hållas för allmän-
heten, vid behov på flera platser och vid flera tidpunkter. Sam-
råds- och informationstillfällen ska erbjudas i samband med att 
alternativen tas fram för att skapa en samsyn om vilka alterna-
tiv som bör studeras vidare och jämföras. Dessa ska annonseras i 
dagspressen i god tid och möjligheter ska ges för frågor och syn-
punkter. Allmänheten har sedan tillfälle till granskning och att 
ge synpunkter i samband med att vägutredningen ställs ut och 
remissas. 

För att hålla en god dialog med ideella miljö- och naturvårdsfören-
ingar, kundgrupper o.d. kan separata samråd hållas.

Vid mer omfattande projekt är det lämpligt att bjuda in massmedi-
erna till presskonferenser. Den första bör ske snarast efter att ut-
redningsarbetet påbörjats, för att förklara att aktiviteter pågår och 
beskriva vilka problem som finns. I samband med utställning kan det 
vara lämpligt att bjuda in massmedierna till visning för att beskriva 
vad utredningen har kommit fram till och vad som händer härnäst. 
Ytterligare ett tillfälle kan vara i samband med ställningstagandet, 
för att förklara vilket alternativ som ligger till grund för det fort-
satta arbetet. Samtidigt bör man även göra en sammanfattning av 
de remissvar och synpunkter som kommit in i samband med utställ-
ningen. Mellan dessa tillfällen kan det vara aktuellt med ytterligare 
pressinformationer, beroende av opinion och den massmediala si-
tuationen.

En webbsida ger möjligheter till att nå ut med information och få dia-
log med andra grupper än de som är organiserade eller kommer till 
informationsmötena. Intressenter kan här hämta information och 
följa utredningsarbetet.

Företrädare för olika intresseområden inom utredningsområdet kan 
inbjudas till dialoggrupper. Projektledaren har här en mycket viktig 
roll att identifiera de olika intressegrupperna och vid behov forma 
representativa dialoggrupper. 

Både jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är grundläggan-
de. Det gäller att vara lyhörd för att finna och nå olika grupper så att 
utredningen får ta del av deras behov och synpunkter. Grupper som 
ofta har svårt att hörsammas är barn, ungdomar, funktionshindra-
de och äldre. Invandrare uppmärksammar inte alltid annonsering. 
Barnfamiljer och skiftarbetare kan ha svårt att komma till möten på 

ALLMÄNHET
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kvällstid. Kvinnor upplever sig ofta ha svårt att komma till tals. Ett 
upprop på det första informationsmötet kan vara en hjälp och bli ett 
komplement i processen att forma dialoggrupper. Det bör beaktas att 
det förutom de som ger sig till känna kan finnas andra som sitter inne 
med värdefulla synpunkter och åsikter. 

Intresseområden som bör vara representerade är jordbruk, skogs-
bruk, industri, affärsidkare, kulturliv och friluftsliv. Även här är det 
viktigt att vara lyhörd och få med intressen som inte finns företrädda 
genom de lokala föreningarna, exempelvis pendelresenärer, fritids-
bebyggelse och företrädare för jakt, fiske och övriga allmänintres-
sen. Berörda kommundelsråd bör också inbjudas.

I dialoggrupperna bör företrädare medverka från lokala LRF-av-
delningar, skogsägarföreningar, hembygdsföreningar, friluftsfräm-
jande, naturskyddsföreningar, samhällsföreningar, företagarorga-
nisationer, vägsamfälligheter, föräldraföreningar m.fl.

Dialoggrupperna träffas förslagsvis i nära anslutning till mötena 
med referensgruppen. Det är av betydelse att dialoggrupperna får 
samma information som referensgruppen, samtidigt som ett referat 
kan ges från referensgruppsmötet.

Ett viktigt komplement är att genomföra olika undersökningar.
Alla vill inte eller har inte möjlighet att medverka i grupper. En 

erfarenhet är också att personer som har en avvikande åsikt mot de 
mer högljudda inte söker upp sådana forum som nämns ovan.  Ge-
nom olika undersökningar kan nya grupper identifieras och andra 
behov och synpunkter framkomma. Undersökningarna kan genom-
föras med enkäter som skickas ut till hushållen, intervjuer med olika 
intressenter, intervjuer och enkäter bland skolbarn och pendlare, 
webbundersökningar riktade till ungdomar etc.

Riktade 
undersökningar
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INTERNT VÄGVERKET

Internbeställare

Projektgrupp / pro-
jektorganisation

Projekteringsmöten

Administrativa möten

Teknikmöten

Utredningsarbetet måste kontinuerligt stämmas av med Vägverkets 
internbeställare och planerare. Hos Vägverket finns olika forum för 
rapportering och dialog om vägprojekt som är under planering eller 
projektering.

Till projektet bör knytas ett projektteam med deltagare från beställ-
arorganisationen. Sammansättningen och antalet personer med 
olika kompetens beror på projektets karaktär. Förutom projektleda-
ren, som är sammankallande, och ev. biträdande projektledare, bör 
det ingå representanter från berörda specialistområden och orga-
nisatoriska avdelningar. Representanterna har till uppgift att fort-
löpande följa projektet och förankra olika frågor på sina respektive 
avdelningar. På det sättet kan utredningsarbetet fortlöpande vara 
avstämt i beställarorganisationen. Eventuella justeringar av inrikt-
ningen sker efter hand så att inte några större omtag ska behöva tas 
längre fram i projektet.

Under konsultuppdraget hålls regelbundna projektmöten där repre-
sentanter från beställaren och konsulten deltar. Från beställaren 
deltar projektledaren och berörda specialister. Från konsulten deltar 
uppdragsledaren och berörda sakkunniga. På mötet avhandlas olika 
utredningsfrågor och avstämning sker av projektadministrationen, 
såsom ekonomi, tidsplan och kvalitetssäkring.

I stora projekt och där utredningsarbetet är mycket omfattande är 
det  befogat att renodla projekteringsmötena till att omfatta enbart 
utredningsfrågor. I stället avhandlas projektadministrationen på 
administrativa möten där enbart beställarens projektledare och kon-
sultens uppdragsledare behöver delta. Även dessa möten protokoll-
förs. Här finns utrymme för att stämma av ekonomin med tillägg och 
prognoser. Noggrannare avstämning av tidsplanen och justeringar 
av denna kan göras. För kvalitetssäkringen är det betydelsefullt att 
fortlöpande stämma av egenkontrollen och de kvalitetskritiska mo-
menten.

Vid omfattande utredningsarbeten är det ofta befogat att behandla 
och förbereda olika specialfrågor i separata möten. Komplicerad 
geoteknik kan till exempel behöva avhandlas separat. Från beställ-
aren deltar berörda specialister och projektledaren. Från konsulten 
deltar berörda sakkunniga och uppdragsledaren.

5 Arbetsmetodik Handbok Vägutredning
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FORMELLA SAMRÅD

Samråd

Godkännande av MKB

Utställning och remiss

Bemanning 
av utställning

Enkäter

Länsstyrelsens 
yttrande 

Ställningstagande

Om länsstyrelsen i förstudien har beslutat om betydande miljöpå-
verkan, utökas samrådskretsen under arbetet med vägutredningen. I 
detta samråd deltar berörda centrala statliga myndigheter och verk. 
Dessa bör kontaktas skriftligen i så god tid att utredningen kan på-
verkas.

Den miljökonsekvensbeskrivning som har upprättats för utred-
ningsalternativen ska alltid godkännas av berörd länsstyrelse. 
Länsstyrelsen prövar om miljökonsekvenserna är behandlade och 
korrekt beskrivna.

En formellt viktig del av utredningsarbetet är förfarandet med 
utställning och remiss. Förslaget till vägutredning ställs ut på 
strategiska platser i utredningsområdet och offentligörs på så-
dant sätt, att de som är berörda lätt kan ta del av det. Lämpligt är 
att välja offentliga lokaler såsom exempelvis bibliotek, kom-
munkontor och Vägverkets lokaler. Annonsering bör ske i dags-
pressen. Utställningen bör pågå under minst en månad eller vid 
större projekt minst två månader. Förutom fysisk utställning, 
kan kompletteringar till utställning göras på webbsidor o.d. 
Remissutskicket riktar sig till berörda myndigheter, näringslivsor-
ganisationer och intresseföreningar. Även organisationer som inte 
deltagit i referensgruppen, dialoggrupper eller de separata samrå-
den kan ingå som remissinstanser. Alla representanter i dialoggrup-
perna bör ingå i remissutskicket. Remisstiden pågår parallellt med 
utställningen men behöver anpassas till kommunens olika politiska 
sammanträden.

För att besökarna ska få tillfälle att ställa frågor, ge synpunkter och 
få förklaringar är det viktigt att utställningarna är bemannade vid 
olika tillfällen. Bemanningen kan vara från Vägverket eller konsul-
ten. I annonserna i dagspressen bör det även framgå när lokalerna är 
öppna och vid vilka tillfällen som utställningarna är bemannade.

För att synpunkter ska komma in vid utställningarna är det en fördel 
om besökarna får möjlighet att fylla i en enkät. Enkäten bör bestå av 
dels förtryckta frågor, dels möjlighet att skriva fri text.

Alla yttranden och synpunkter från den utställda vägutredningen 
sammanställs i en handling där också Vägverket bemöter synpunk-
terna. Denna handling kommer sedan att ingå i underlaget till ställ-
ningstagande och sänds först tillsammans med vägutredningen till 
berörd länsstyrelse för yttrande.

När länsstyrelsens yttrande har kommit in sammanställs underla-
get för ställningstagande. Väghållningsmyndighetens ställningsta-
gande om det fortsatta arbetet delges samtliga remissinstanser och 
alla som yttrat sig under utställningstiden. Meddelande om ställ-
ningstagandet och var underlaget finns tillgängligt lämnas lämpli-
gen genom annonser i dagspressen.
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5.14  ÅTGÄRDER EFTER UTSTÄLLNING OCH REMISS

Redogörelse efter utställning och remiss

Projektet sammanställer de synpunkter, frågor och kommentarer 
som har kommit fram vid utställningen och genom remissen. Detta 
redovisas tillsammans med väghållningsmyndighetens utlåtande. 

Förtydliganden och kompletteringar

Vid utställning och remiss kan frågor uppkomma som leder till att 
vägutredningen behöver bearbetas ytterligare. De förtydliganden 
och kompletteringar som blir resultatet av denna bearbetning pre-
senteras i ett reviderat slutligt vägutredningsdokument.

5.15  STÄLLNINGSTAGANDET

Underlaget för ställningstagandet består av det slutliga vägutred-
ningsdokumentet, samrådsredogörelsen  och yttranden från utställ-
ning och remiss.  I redovisningen av ställningstagandet, beslutshand-
lingen, ska referens lämnas till beslutsunderlag. Sammanfattning av 
texter kan även ges.

Ställningstagandet kan innebära att vissa åtgärder kommer att 
genomföras medan andra skjuts på framtiden i det alternativ som 
väljs. För att man ska få ett bra beslutsunderlag måste utredningen 
då kompletteras med detta speciella alternativ som i utvärderingen 
jämförs med övriga alternativ. Det kan till exempel handla om ett 
ombyggnadsalternativ av en genomfart där en korsning byggs om till 
cirkulationsplats, medan man skjuter minskning av bredden på gat-
ans körbana och byggande av gångbanor på framtiden. Åtgärden ger 
då minskade olycks- och skaderisker i korsningen men man går miste 
om en trevligare miljö, sänkta hastigheter på bilarna och säkrare si-
tuation för cyklister och gående längs gatan. Det i sin tur leder till 
att de positiva konsekvenserna för trafiksäkerhet, buller och avgaser 
inte blir så stora som med en fullständig ombyggnad.

Väghållningsmyndigheten gör sitt ställningstagande och tillkän-
nager detta. Vid behov görs sedan djupare analyser och fältunder-
sökningar för att minimera osäkerheter om kostnader, intrång eller 
andra oönskade effekter. Detta bör göras innan man väljer finansie-
ringsform och innan man beslutar att starta detaljprojektering. 

Motiv till avvikelse i standardval i förhållande till en referens-
standard ska motiveras.

Om tillåtlighetsprövning skall ske skickas samtliga handlingar 
till av huvudkontoret utsedd funktion, som remitterar förslaget vi-
dare i lämplig omfattning till centrala verk. Efter inkomna yttranden 
från dessa på förslaget överlämnar Vägverket samtliga handlingar, 
samt eget slutligt yttrande, till regeringen för beslut.

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande

Programarbete

Alternativgenerering

Analys

Samlad bedömning

Utställning

Ställningstagande
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6 Redovisning 
6.1  ALLMÄNT OM REDOVISNING

Arbetet med vägutredning resulterar i ett dokument som utgör 
underlag för ...

●  ... val av vägkorridor

●  ... lagenliga prövningar

●  ... fortsatt projektering

En vägutredning och dess delresultat ska fungera dels som underlag 
för samråd, dels som information till allmänheten, dels som ett bra 
beslutsunderlag. Läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om pro-
jektet med dess alternativ och ska få en klar bild av väsentligheterna 
i utredningen. Resonemang om vad som lett fram till successiva eller 
slutliga avsikter och ställningstaganden bör redovisas tydligt.

Redovisningen ska vara strukturerad så att läsaren lätt kan över-
blicka och hitta i dokumentet. Innehållet ska vara så formulerat och 
utformat att det är lätt att förstå innebörden i de olika alternativen 
och konsekvenserna av ett genomfört vägprojektet.

Varje lämpligt alternativ ska utredas och redovisas likvärdigt.
Vid såväl muntlig som skriftlig presentation är läsaren eller åhö-

raren ofta lekman. Det innebär att språket ska göras lättförståeligt 
i informationsmaterial och dokumentation och att tekniska termer 
måste förklaras när de används. Målet är att alla förstår vad som 
framförs. Informationen kan behöva anpassas särskilt för barn, in-
vandrare eller andra grupper.

Vid tillåtligetsprövning utgörs beslutsunderlaget av bl.a vägut-
redningen med ställningstagande. Processen är i dessa fall något 
längre, men bedrivs med samma innehåll, noggrannhet och omfatt-
ning. Se även avsnitt 6.7, Redovisning inför utställning och ställ-
ningstagande.

Det färdiga vägutredningsdokumentet är väghållningsmyndighe-
tens produkt och denna har ett övergripande ansvar för objektivitet 
och kvalitet i stort. Samtidigt har medverkande konsulter sitt ansvar 
och förväntas deklarera osäkerheter samt tillämpa yrkesetiska reg-
ler etc.

Versioner av vägutredningen med delar och vid tillämpliga fall 
referat från beslutshandingen görs tillgängligt på Vägverket inter-
netsida. Se även handbok om information och presentation Grafisk 
manual (Vägverket, publikation 2005:1, länk till Infarten, Kunskaps-
områden, Information och kommunikation) och Skrivhjälpen (Väg-
verket, publikation 2004:157).

För delprodukter i utredningen ska metoder och verktyg som an-
vänts redovisas.

Källor där underlag och information hämtats ska anges.
Krav på redovisning anges även i Vägverkets föreskrift, VVFS 

2001:18
Avvikelser från Vägverkets föreskrifter, allmänna råd och anvis-

ningar ska motiveras. Enligt lag ska man t.ex. ange särskilda skäl om 
inte förbättringsalternativet finns med.

6 Redovisning
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6.2  BESKRIVNING MED KARTOR, RITNINGAR M.M.

Beskrivning
Det är viktigt att visa terrängförhållandena genom höjdkurvor och 
annan visualisering.  Även geologisk och geoteknisk information, 
redovisad på georådskartan, är viktig. För läsare som inte har lo-
kalkännedom är det viktigt att lokala namn som t.ex. byar, åar och 
berg finns med i kartmaterialet. Vid redovisning och tryckning måste 
man hänvisa till avtalad nyttjanderätt för kartor och data och ange 
att tillstånd finns för spridning av flygbilder. Även årtal och källa för 
uppgifter redovisas.

Allmänt
Text, skisser, ritningar och kartor i vägutredningen ska komplettera 
varandra. Ett krav som bör ställas på dessa är att de ska vara lättläs-
ta och informativa och att de ska beskriva vägplanerarens intentio-
ner utan att det blir misstolkningar. Därför är det väsentligt att inte 
belasta ritningarna med mer uppgifter än vad som krävs.

En ritning eller kartbild bör vara så utformad och färgsatt att den 
ger ett bra resultat även vid kopiering i svart-vitt.

På ritningarna eller i en särskild förteckning förklaras använda 
ritningsbeteckningar i erforderlig omfattning. Ritningarna är av-
sedda även för icke-tekniker. Därför måste teckenförklaringar finnas 
i sådan utsträckning att ritningsinnehållet blir förståeligt.

Ritningarnas läsbarhet kan ofta ökas med hjälp av t.ex. raster.
Ritningar i vägutredningar presenteras normalt förminskade till 

A3-format vid större upplagor. För att underlätta förminskning bör 
större ritningsformat än Al undvikas. 

Ritningarna bör anpassas till jämn skala och kompletteras med 
mätsticka.

För objekt av mindre omfattning kan samtliga ritningar redovisas 
oförminskade. Ritningsformatet bör dock även i dessa fall väljas en-
ligt ovan så att det underlättar ritningshanteringen.

konstruktioner

I särskilda fall redovisas:Normalt redovisas:

Kartmaterial och illustrationer

orienteringskarta

översiktskarta med höjdkurvor

georådskarta/geobildtolkning

översiktsprofil

planritningar

typsektioner

illustrationer

tvärsektioner ( i kritiska avsnitt)

6 Redovisning



75Handbok Vägutredning

Innehåll i respektive kart- och ritningstyp
Vägens övergripande roll och funktion redovisas tillsammans med 
andra intressanta vägar och andra företeelser i omgivningen som 
har betydelse i sammanhanget. Redovisningen utformas på det sätt 
som bedöms lämpligt.

Orienteringskarta

Allmänt kartmaterial används i tillämpliga delar. Det aktuella väg-
objektet markeras med avvikande färg e.d. Kringliggande vägar och 
gator markeras och förses med vägnummer. Kartunderlaget komple-
tteras med de förändringar som har skett sedan kartan producerades 
och som är väsentliga för projektet. Kartan ska vara så omfattande 
att man utan svårighet kan lokalisera projektet i förhållande till om-
givningen. Markera därför välkända landmärken, objekt och platser, 
såsom kyrkor, idrottsanläggningar och badplatser. 

Översiktskarta

Ritningsskalan väljs så att vägprojektet om möjligt ryms på A3-
format. På ritningen illustreras vägalternativen schematiskt så att 
deras lägen framgår i förhållande till omgivningen och varandra. 
Alternativen förses med längdmätning. Namn på närbelägna orter, 
stadsdelar, vägar och gator anges, framför allt om de omnämns i tex-
ten i vägutredningen.

Georådskarta och geobildtolkning 

På kartan redovisas berg i dagen, morän, grova sediment (sand och 
grus), finsediment (silt och lera) och organisk jord. Kartan ska också 
innehålla en planredovisning av utförda geotekniska undersökningar.

Översiktsprofil

På ritningar redovisas marknivå, profillinje, anslutande vägar och 
gator samt broar.

Längdskala väljs enligt översiktskartan, höjdskalan sätts för-
slagsvis till 10 eller 20 delar av längdskalan.

Planer

Plankartan kan med fördel redovisas i skala 1:10 000, men även i ska-
la 1:20 000 eller annan lämplig skala.
På plankartan ska alternativa vägkorridorer redovisas med distink-
ta kantlinjer. Grundkarta redovisas med befintliga vägar, bebyggelse, 
terrängdetaljer och nivåkurvor. Gränser för gällande kommunala 
markanvändningsplaner markeras.

 Exempel på väglinje och utformning av trafikplatser i korridor re-
dovisas med nedtonad linje. Grov längdmätning längs denna linje 
ska framgå. En vägkorridors bredd behöver inte täcka in ytor som 
behövs under byggtiden t.ex. tillfälliga vägar och ytor för upplag. 

Korridorbredden avgörs av dels områdets känslighet, dels möjlig-
heter till linjeföring. Korridorbredden kan vara upp till ca 500 m i 
områden som inte är känsliga. I känsliga partier måste korridoren 
anpassas efter tänkbara lösningar.
Att en mittlinje använts vid beräkningar av olika slag bör anges un-
der noggrannhet/osäkerheter/metodik vid redovisningen.

6 Redovisning
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Behov av nya lokalvägar bör illustreras eller antydas och beaktas i 
konsekvensbeskrivningar. 

På plankartan redovisas aktuella och eventuellt förkastade korr-
idorer, samt de hinder etc. som styrt lokaliseringen av vägkorr-
idorerna, bl. a:

●  planlagda områden

●  framtida markanvändning

●  områden med kultur- och naturmiljövärden

●  riksintressen och deras utbredning

●  områden med svåra geotekniska förhållanden.

Gränserna för vägutredningens omfattning markeras tydligt.
I speciella fall, särskilt i tätortsmiljöer, kan det för vissa vägav-

snitt erfordras en mer detaljerad redovisning av vägalternativens 
utformning och läge på detaljritningar i större skala.

Exempel på redovisning av planeringsförutsättningar.

6 Redovisning
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Typsektioner

På ritning redovisas förslag till vägbanans sektionstyper med 
bredduppgifter på körfält, mitt- och sidoremsor, räcken, slänter 
(inkl. lutningar) och diken. Eventuella större miljöskyddsåtgärder ill-
ustreras. Flera typsektioner kan behöva illustreras om vägen eller 
gatan föreslås ha olika generella utseenden på olika avsnitt.

För att förtydliga skalan kan man gärna rita in fotgängare, cyklis-
ter och bilar på typsektionen. Även förslag till nya enskilda vägar bör 
illustreras (och konsekvensbeskrivas).

Tvärsektioner

I de fall där man i kritiska avsnitt tvingats fastlägga väglinjen redan 
i vägutredningen kan tvärsektioner redovisas som förtydligande in-
formation.

Närheten till bebyggelse eller speciella terrängavsnitt belyses 
mycket informativt med en tvärsektion. Tvärsektionen ska vara bun-
den till viss längdmätning eller plats. På ritningen redovisas mark-
nivå och eventuell bergnivå samt fastighetsgräns, husfasader med 
sockelhöjd eller andra konstruktioner, stödmurar, staket eller dylikt.

Läge för tvärsektion. Källa: Scandiaconsult AB (numera Ramböll)

Tvärsektion vid aktuellt läge. Källa: Scandiaconsult AB (numera Ramböll)
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Illustrationer

Illustrationerna ska  förklara vägens läge och utformning, vilka in-
grepp arbetet medför och vilka åtgärder som vidtagits. Det kan vara 
i form av en plan kombinerad med profil, men oftare en illustrerad 
tvärsektion eller ett perspektiv.

Exempel på illustration inkluderande typsektion. Illustration: Karl Jilg 

6 Redovisning
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Konstruktioner etc.

Om något av vägalternativen på bro eller bank passerar exempelvis 
en dalgång som är känslig för landskapsbilden, bör detta redovisas 
med skisser och perspektiv. Vägen sedd från landskapet – Landska-
pet och vägen sedda från vägen!

6.3  PRAKTISKA OCH TEKNISKA REDOVISNINGS  
       FRÅGOR

Redovisningsform
Redovisningen har normalt formen av text med bilder och figurer 
samt kartor eftersom detta lätt kan mångfaldigas och spridas. Video-
presentationer med flygbilds- och markbildsmontage med beskri-
vande tal kan vara en möjlig lämplig kompletterande form vid ex-
empelvis samråd med allmänheten. Modeller och perspektivbilder 
bör utnyttjas framför allt för att belysa förändringar från befintliga 
förhållanden eller större skillnader mellan alternativen. Alternativa 
lösningar kan även illustreras i 3D-visualiseringar som t.ex. kan pub-
liceras på Internet.

Format
En text- och kartpresentation bör göras så att allt material hänger 
ihop i den ordning som gör det lättast för läsaren att ta till sig. Kartor 
och ritningar bör därför i möjligaste mån hålla samma format som 
textsidorna och bindas in i den rapport som vanligen är resultatet av 
vägutredningen. 

Normalt bör vägutredningen redovisas i en sammanhängande 
rapport. Eventuella tidigare eller separata utredningar som är in-
tressanta för val av alternativ kan redovisas antingen integrerat ell-
er som bilagor till vägutredningen. I bägge fallen ska de finnas med i 
innehållsförteckningen. Andra separata utredningar lagras som un-
derlagsmaterial.

Exempel på fotomontage brokonstruktion. Källa: Lund och Slaatto AS, Oslo

6 Redovisning
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Utställningsmaterial
Inför utställning kan delar av materialet särskilt anpassas för ända-
målet, t.ex. kartor och sammanfattande texter.

Förstudie ska finnas tillgänglig vid utställningen. 

Bilagor
Omfattande tekniska uppgifter bör redovisas i särskilda PM som blir 
bilagor till beskrivningen. I beskrivningen görs endast ett kort sam-
mandrag. I övrigt hänvisas till tekniska PM. Även andra fördjupade 
delar kan redovisas som bilagor.

I bilagor till huvudtexten redovisas även utredningsmaterial som 
är av intresse för val av alternativ men som bedöms vara av värde i 
huvudsak för tekniker. Det gäller t.ex. omfattande tekniska och eko-
nomiska utredningar.

Delutredningar som inte är av direkt intresse för val av alternativ 
förvaras som underlagsmaterial.

Exempel på delutredningar som kan redovisas som bilagor eller 
förvaras som underlagsmaterial är:

●   trafikprognoser

●   kapacitetsberäkningar

●   geotekniska utredningar

●   samhällsekonomiska kalkyler

●   broutredningar

●   kostnadsberäkningar

●   arkeologiska utgrävningar

Underlagsmaterial
Viktigt material och utredningar som är framtagna under utred-
ningstiden men som inte  redovisas i vägutredningen ska förtecknas 
med hänvisning till var materialet förvaras. Materialet ska snabbt 
kunna tas fram för den som önskar ta del av det. Se även avsn. 5.6.

 6 Redovisning
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6.4  DIGITAL REDOVISNING, ÖVERFÖRING OCH           
       LAGRING

Verksamhetens behov av digital information
En bärande idé för informationshantering i Vägverket är att återan-
vända och samordna information så mycket som möjligt. Det innebär 
att informationsflödet ska planeras och genomföras utifrån en hel-
hetssyn på Vägverkets verksamhet och informationsbehov. 

Vägverket har följande principer för hantering av digital informa-
tion om terräng, och anläggningsinformation för vägprojekt i väg-
utredningar. För att hantera och överföra teknisk information är det 
nödvändigt med entydiga koder för respektive beståndsdel, samt 
standardiserade format. All digital hantering av landskapsinforma-
tion ska därför ske i Vägverkets standardformat. Formaten ska vara 
baserade på gemensamma informationsbeskrivningar för den infor-
mation som ska förmedlas. 

Information som samlas in i vägutredningsskedet och handlingar 
och underlag som produceras ska lagras och tillgängliggöras på ett 
effektivt sätt. Det ska kunna återanvändas inom pågående och efter-
följande skeden i olika delar av verksamheten, såväl internt i Vägver-
ket som externt. (Vägverkets publikation digital dokumenthantering  
2003:54.)

6.5  UNDERLAG FÖR FORMELLT SAMRÅD

Vid samråd presenteras och motiveras identifierade preliminära 
alternativ (normalt alternativa vägkorridorer och varianter av väg-
standard). Alternativen bör redovisas genom heltäckande kartpre-
sentationer som visar lämpligheten utifrån alla egenskaper hos 
landskapet, bl.a. geotekniska egenskaper, restriktioner, konflikter 
med andra intressen och potentiella effekter och konsekvenser. Av 
kartredovisningen ska framgå varför ytterligare alternativa korri-

Beställning Produktion

Planering

Resultatanalys Uppföljning

Projektering
Byggande

Underhåll

Fordon & trafikant

Dokument
Resurser

Vägdata

Kopplingen mellan digitalt material och process.
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dorer inte har tagits med för fortsatta studier. Arbetsgången för alt-
ernativgenerering, se avsnitt 5.8.1.

Om tidigare samråd har påvisat olika uppfattningar bland sam-
rådsparterna om vilka alternativ som är lämpliga eller olämpliga bör 
detta tydligt redovisas i underlaget. Resultatet av samråden ska fö-
ras vidare i processen.

 6.6  SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Till en vägutredning ska enligt VVFS 2001:18 en samrådsredogö-
relse bifogas, normalt avseende genomförda samråd innan remiss. 
Redogörelsen ska redovisa hur, när och med vilka som samråd har 
genomförts, samt vilka synpunkter som framförts. Synpunkterna 
beaktas i utställnings- / remissversionen.

6.7  REDOVISNING INFÖR UTSTÄLLNING OCH   
       STÄLLNINGSTAGANDE

Vid utställningen ska vägutredningen vara så färdig att den kan 
användas för att ta ställning till alternativen. Utställningen är en 
offentlig granskning som ofta kombineras med att vägutredningen 
skickas ut på remiss, bl.a till länsstyrelsen för yttrande.

Efter utställning och remiss kan smärre kompletteringar, förtydli-
ganden och liknande behöva göras med hänsyn till vad som kommit 
fram under utställningstiden. Särskilt viktigt är det att vid behov 
förbättra kvaliteten i de fall som tillåtlighetsprövning ska ske. Obs-
ervera att tillåtlighetsprövning kan aktualiseras i form av s.k. förbe-
hållsprövning även i fall som normalt inte kräver sådan prövning. 
På nästa sida beskrivs ett exempel på uppställning och innehåll i en 
vägutredning.

Natura 2000

Av MKB i vägutredningsskedet bör det framgå:

●  En beskrivning av Natura 2000-området, dess kvaliteter och värden

●  Påverkan, effekter och konsekvenser av olika alternativ och för
     o-alternativet. Observera att det är konsekvenserna av de effekter 
     vägprojektet och övriga pågående eller planerade medför tillsam-
     mans som ska beskrivas, brukar också kallas kumulativa effekter

●  Tänkbara åtgärder och anpassningar inom korridorerna

●  Vilka alternativ och sträckningar som är förenliga med Natura 
     2000-värdena

●  Vilka alternativ som innebär negativa konsekvenser för Natura 
     2000-värdena

●  Om det finns alternativ som inte riskerar att påverka miljön på ett   
     betydande sätt och därför inte kommer att kräva en tillstånds-
     prövning enl. MB 7 kap. 

●  Tänkbara kompensationsåtgärder, i de fall det finns risk för skador.

●  Förväntade krav på uppföljande undersökningar under och efter 
     byggskedet.

Att tänka på vid tillåtlig-
hetsprövning:

● Översiktskartan ska kunna 
    kopieras i sv/v A3 med skal-
    angivelse och vara i en 
    skala som är lätt att mäta i 
    med skalstock för att kunna 
    bifogas beslut.

● Vägkorridorer ska redovisas 
    tydligt och ha en sådan 
    bredd att de kan innefatta 
    alla väganläggningar.

● Aktuell information ska 
    finnas om ev. nya skyddade 
    områden o liknande, samt 
    om miljökvalitetsnormer.

● Tydliga bedömningar ska 
    finnas (påverkan-effekt-kon-
    sekvens) med slutledningar 
    om att det inte blir fråga om 
    påtaglig skada eller skada 
    för skyddade områden eller 
    arter, alternativt att det finns 
    risk för skada eller påtaglig 
    skada. Det senare fallet kan 
    kräva yttrande från EU-kom-
    missionen.

●  Det ska vara lätt att hitta 
    information om bedömda 
    hälsokonsekvenser.

●  Tydlig information ska finnas 
    om alternativskiljande 
    aspekter och om viktiga  
    gemensamma aspekter.

●  Även eventuella sena kom-
    pletteringar ska finnas till-
    gängliga, helst på Internet. 

6 Redovisning
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Samlad bedömning 

Som stöd för allmänhet och beslutsfattare behövs en samlad bild av 
vad projektet innebär och skillnaderna mellan alternativen. Sam-
manfattning och slutsatser knyter ihop resultaten av en vägutred-
ning. I enklare fall kan alternativen rangordnas samlat, men i många 
fall kan det vara lämpligt att stanna vid att rangordna alternativen 
för grupper av konsekvenser och mål. 

Exempel på olika delar i en samlad bedömning: 
(Lämpliga redovisningsmetoder kombineras i varje enskilt fall.)

Effekt- och konsekvensprofil
En sammanfattande bild över skillnader mellan alternativen, utgå-
ende från nollalternativet, som bygger på redovisade konsekvensbe-
skrivningar. Bilden överblickar fördelningen mellan förbättringar 
och försämringar i förhållande till de olika målen och kan komplette-
ras med kommentarsrutor. Nationella miljökvalitetsmål av relevans 
kan redovisas under målet God miljö. Enbart en profil räcker inte för 
att göra en samlad bedömning.

Effekt

Påverkan på berörda användargrupper

Effektprofil

������������

Miljömyndigheter önskar ofta 
redovisningar som anger hur 
alternativen bidrar till eller 
motverkar de nationella miljö-
kvalitetsmålen, även om de 
miljökvalitetsmål som är rele-
vanta för transportsektorn har 
integrerats i transportpolitiken.
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84 Handbok Vägutredning

Texttabell

Här redovisas som exempel ett utsnitt ur större tabell för en samlad bedömning av de olika alternativen re-
laterade till 0-alternativet. Bedömningsskalan är relativ och har som syfte att jämföra alternativen med var-
andra. Färgen markerar positiva eller negativa konsekvenser jämfört med 0-alternativet. Texten beskriver 
väsäntliga skillnader mellan de olika alternativen.

Intresse

Texttabell - Konsekvenser

Förbättringsalternativ Alternativ A Alternativ B

I huvudsak positiva konsekven-
ser pga mindre trafik genom Ö 
Falmark och Sjöbotten. Vid ny 
bro över Bureälv och Vikmyran 
kan fastigheter få försämrad 
boendemiljö

Störningar under 
byggtiden

Stora störningar för trafikanter 
och boende då arbeten pågår 
längs hela den befintliga vägen. 

Stora störningar för trafikanter 
där arbeten pågår längs 
befintlig väg och för boende 
mellan Bureälv och flygplatsen. 
Arbeten i skogsmark påverkar 
rekreation i området.

Störningar för ett fåtal trafikanter 
och boende längs nysträck-
ningen. Arbeten i skogsmark 
påverkar rekreation i området. 
Risk för påverkan på Bureälv i 
och med ny bro.

Risker Olycksrisken med farliga 
transporter genom Ö Falmark 
och risk för förorening av 
vattentäkter längs väg 821 
minskar något. 

Olycksrisken med farliga 
transporter genom Ö Falmark 
och Sjöbotten minskar i alt 9 
och alt 10. Trafiksäkerheten 
ökar i Ö Falmark med alt 9 och i 
Sjöbotten med alt 10. 

Risken för olycka med farliga 
transporter i Ö Falmark 
elimineras ifall farligt gods 
skyltas denna väg. Olycksrisk i Ö 
Falmark och Sjöbotten 
reduceras då trafikmängden 
genom byarna minskar. 

Trafiksäkerhet Minskar antalet olyckor med 
0,62 st/år. Olycksbesparing 
16,9 Mkr

Ökar antalet olyckor med 0,36 
st/år. Antalet olyckor ökar pga 
att antalet korsningar är fler i 
alternativet. Vägförbättringar 
medför dock att olyckornas 
allvarlighetsgrad totalt sett 
minskar.  

Ökar antalet olyckor med 1,58 
st/år.
Antalet olyckor ökar pga att 
antalet korsningar är fler i 
alternativet. Vägför-bättringar 
medför dock att olyckornas 
allvarlighetsgrad totalt sett 
minskar.

Barnens perspektiv Gång- och cykelvägar ökar 
säkerheten

Förbifarter norr om ö Falmark 
och Sjöbotten samt gång- och 
cykelväg mellan Ö Falmark och 
flygplatsen ökar säkerheten  

Säkerheten ökar då trafiken 
minskar genom Ö Falmark och 
Sjöbotten

Funktionshindrade Ökad tillgänglighet till 
busshållplatser

Ökad tillgänglighet till 
busshållplatser

Ökad tillgänglighet till busshåll-
platser

Samhällsekonomisk 
lönsamhetsbedömning

NNK – 0,7 NNK – 0,7 NNK – 0,4

Gång - och cykeltrafik Säkerhet och tillgänglighet 
förbättras

Säkerhet och tillgänglighet 
förbättras 

Minskad trafik genom Ö Falmark 
och Sjöbotten

Drift och underhålls-
kostnad

Ökar med 0,7 Mkr Ökar med 16,5 Mkr Ökar med 10,7 Mkr 

Anläggningskostnader 36 Mkr 58 Mkr 42 Mkr

Näringsliv och syssel-
sättning

Minskade transportkostnader. 
Framkomligheten och 
säkerheten för transporter i 
området förbättras. 

Minskade transportkostnader. 
Framkomligheten och 
säkerheten för transporter i 
området förbättras 

Minskade transportkostnader. 
Framkomligheten och säkerheten 
för transporter i området 
förbättras

Kollektivtrafik Bättre framkomlighet Bättre framkomlighet Bättre framkomlighet

Masshantering Stort massöverskott 120 000 m² 
enligt grov beräkning. Möjlighet 
till anpassning i nästa skede. 

Störst massöverskott 140 000 m² 
enligt grov beräkning. Möjlighet 
till anpassning i nästa skede.

Litet massöverskott 35 000 m² 
enligt grov beräkning. Möjlighet 
till anpassning i nästa skede.

Stor negativMåttligt negativIngenPositiv

Boendemiljö Sänkt hastighet genom Ö 
Falmark och Sjöbotten samt 
gång- och cykelväg medför 
tryggare boendemiljö.

Vägen flyttas förbi Ö Falmark och 
Sjöbotten vilket medför en 
tryggare boendemiljö. I huvudsak 
positiva konsekvenser avseende 
buller, utom för några fastigheter 
öster om bron över Bureälv.
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Struktur för redovisning av måluppfyllelse
Observera att samtliga transportpolitiska mål inte alltid behöver speglas i projektmål.

Mål          Prioritet Förb alt          A                B 
          
Tillgänglighet och positiv regional utveckling            1

- ökad tillgänglighet inom regioner och storstadsom-
råden och mellan tätortsområden (övergripande mål)

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                      (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Grupperade konsekvensbeskrivningar                  (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)

Hög transportkvalitet              2
 

- för medborgarna och näringslivet (övergripande mål)

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                  (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Grupperade konsekvensbeskrivningar                 (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)

Säker trafik (övergripande mål)             2

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                   (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Grupperade konsekvensbeskrivningar                  (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)

God miljö               3

- hälsosam livsmiljö för alla, natur- o kulturmiljö, hushållning 
med mark,vatten, energi och andra naturresurser (övergr. mål)

Använda mål stödjer följande nationella miljökvalitetsmål:    Frisk luft, God bebyggd miljö

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                   (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Konsekvenser sammanfattas i grupper enl. MKB:

- luftkvalitet (m h t normer)                         (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)
- buller                                          (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)
- naturmiljö (ev Natura 2000 m m)                         (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)
- m.m

Ett jämställt transportsystem (övergripande mål)          4

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                   (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Grupperade konsekvensbeskrivningar                  (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)

Arkitektur och attraktiv stad             4

(motsv. arkitekturpolitiska och stadspolitiska mål)

Bidrag till uppfyllande av reg/lokalt mål                   (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Uppfyllande av projektmål                    (Ja/Nej)        (Ja/Nej)    (Ja/Nej)

Grupperade konsekvensbeskrivningar                  (Rangordna alternativen i t.ex. I / II / III)
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Framsida

Titelblad, lista över 
medverkande

Innehållsförteckning

Förord

Sammanfattning

Problem och behov

Tidigare arbete och
beslut

Planerings- och be-
slutsprocess

Avgränsning

Objektnummer, Dnr, 
Datum 
Titel: vägnummer, ortnamn o sträcka(S-N, V-Ö),
”Vägutredning” + ev. samrådshandling /utställningshandling
Översiktskarta (max A3, kopierbar i sv/v, skala enl. skalstock)

Här beskrivs kortfattat själva uppdraget, vilka personer som med-
verkat i utredningen och var de arbetar. Både konsulter och Väg-
verkets medverkande bör anges. Samrådspersoner på kommun och 
länsstyrelse kan också anges.
Tidigare huvudaktiviteter och versioner av utredningen med datum-
märkning.

Om det finns bilagor till  utredningen ska detta framgå, liksom var 
man kan få tag på dem.

Förord skrivs under av ansvarig hos väghållningsmyndigheten.

Problem och syfte, principiell lösning och principiella åtgärder, proj-
ektmål, studerade alternativ, skillnad mellan alternativ i fråga om 
konsekvenser och måluppfyllelse, kostnader och osäkerheter, slut-
satser från samlad bedömning, samrådssynpunkter, samt vad som 
händer efter vägutredningen.

Brister, problem och syfte med vägprojektet anges och knyter an till 
transportpolitiska mål. För vem/vilka användargrupper (med beakt-
ande av alla färdmedel) eller vilka boende eller omgivning behöver 
åtgärderna genomföras? Vilka förhållanden gör bef. väg och trafik 
problematiska? För vilka resor och transporter? Miljöpåverkan som 
utgör problem?

Visa att valet av åtgärd är välgrundat och att den s k fyrstegsprinci-
pen tillämpats. Motiv för att problemet inte ansetts kunna lösas med 
icke-vägåtgärd. Avgränsning av den aktuella sträckan och motiv för 
denna.

Tidigare studier på systemnivå samt förstudie. Ev. kommunala 
och regionala planer.

Processen i vägutredningsskedet, nästa skede, kommande prövning-
ar etc.

Beskriv att vägutredningen ska leda fram till val av lokalisering 
och trafikteknisk standard samt ev. utgöra beslutsunderlag för till-
låtlighetsprövning. Möjligheter till finansiering.
Del i eller bidrag till kommunal översiktsplan enl. PBL där mark kom-
mer att reserveras. Något om detaljeringsgraden

Utredningsområdet. Motivera arbetets och dokumentets omfattning 
och innehåll.

Rubriker          Innehåll

Exempel på uppställning och innehåll i en vägutredning
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Rubriker          Innehåll

Målsättningar

Vägnätets funktion, 
trafikuppgift, väg- och 
trafikdata

Förutsättningar för 
lokalisering

Alternativa vägkor-
ridorer och alternativ 
trafikteknisk standard

Gestaltningsprogram

Projektmål för vad/vilka kvalitetsnivåer som avses uppnås med åt-
gärderna, för användarna, för omgivningen, för vägarkitekturen

Projektets roll i ett större transportnät och för samhällsfunktioner.
Markanvändningsplanering.

Funktion för olika typer av resor och transporter, olika grupper,  
kollektivtrafik, GC-trafik, personbilar, tung trafik, farligt gods. Lok-
ala, regionala o långväga resor/transporter.
Väg- och trafikdata.

Faktorer som styr identifiering av alternativa vägkorridorer.
Motivera (helst med karta) varför vissa områden inte är lämpliga för 
någon alternativ vägkorridor (byggnadstekniska faktorer,natur, kul-
tur och  miljö etc.)

I detta avsnitt redovisas de viktigaste styrande förutsättningarna 
genom de  nuvarande förhållandena inom det geografiska område 
som vägutredningen berör, samt väntade förändringar. Kartor och 
figurer bör ingå i redovisningen. 

För bevarandeintressen ska anges vem som har gjort bedömning-
en (kommunen, länsstyrelsen) och från vilka källor uppgifterna har 
hämtats.

Nollalternativet (referensalternativ) beskrivs, vad det består i. Även 
vad nollalternativ innebär grovt för framtiden i fråga om effekter av 
att ingenting göra. Utredningsalternativ inkl. förbättringsalternativ 
och ev. ombyggnadsalternativ presenteras på karta. Skälen anges om 
en förbättring av befintlig väg eller gata inte redovisas.

Beskriv tydligt vilken trafikteknisk standard som förutsätts i de 
olika korridorerna.

Om kombinationsåtgärder finns, där åtgärder enligt steg 1 eller 2 
enligt fyrstegsprincipen kombineras med åtgärder enligt steg 3 eller 
4, redovisas vad andra myndigheter osv. bör ta ansvar för.

De viktigaste förutsättningarna för gestaltningsprogrammet samt 
målen och riktlinjerna redovisas

6 Redovisning
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Redovisa även strukturen, vilka konsekvenser som beskrivs och hur 
de grupperas. Konsekvensbeskrivningar som kan sammankopplas 
med ”risker”, kan hänvisas till ”Riskanalys för vägprojektet”, längre 
ned.

Trafikprognos inkl. omfördelning och nygenerering av trafik, även 
mellan trafikslag och färdmedel. Kollektivtrafikens konkurrens-
kraft. 
Tillgänglighet till målpunkter för kundgrupper såsom barn, äldre 
m fl.
Transportkvalitet och trafikantupplevelse.
Trafiksäkerhet.
Hälsoaspekter och särskilda risker för trafikanter (speciellt i träng-
sel och tunnlar). 
Jämställdhet.

Trafikens avgasutsläpp och dess konsekvenser.
Människors boendemiljö, hälsoaspekter.
Visuella aspekter för boende m fl i vägens omgivning.
Kulturmiljö.
Friluftsliv.
Naturmiljö.
Naturresurshushållning.
Övrigt, se Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn 
VV publ. 2002:40,41,42,43

Befolknings- och näringslivsutveckling, arbetsmarknad, lokal ser-
vice, attraktivitet.

Tillfälliga omledningar och konsekvenser för trafikanter, produktion 
och närboende som behöver uppmärksammas särskillt.

Anläggningskostnader, trafikhantering, drift- och underhållskost-
nader, ändrat väghållningsansvar.

Riskfrågor utöver vad som ingår i bedömda konsekvenser. Hänvis-
ning kan göras till konsekvensbeskrivningarna enligt ovan.

Vägprojektets kostnad och delkostnader med angivande av osäker-
hetsintervall och hänvisning till underlag.

Ange vilka effekter och konsekvenser som ingår i kalkylen och som 
uttrycks monetärt. Resultatet av samhällsekonomisk kalkyl redovi-
sas för de studerade alternativen tillsammans med kommentarer om 
kostnadseffektiviteten.

Effekter och konse-
kvenser av olika alter-
nativ 

- Konsekvenser för trafik 
och användargrupper

- Miljökonsekvensbe-
skrivning

- Konsekvenser för lokal-
samhälle och regional 
utveckling

- Konsekvenser under 
byggskedet

- Konsekvenser för väg-
hållare

Riskanalys för vägpro-
jektet

Genomförandekostna-
der, ekonomi, finansie-
ringsformer

Samhällsekonomisk 
kalkyl

Rubriker          Innehåll

6 Redovisning



89Handbok Vägutredning

Samlad bedömning

Överensstämmelse 
med planer enl. plan- 
och bygglagen m.m.

Samråd

Fortsatt arbete, be-
slutsprocessen

Källförteckning, upp-
giftslämnare 

Ritningar, bilagor

Baksida

En syntes av utredningen med slutsatser skapas genom ...
... sammanfattande bild av alternativens konsekvenser genom kon- 
     sekvensprofil, värderos eller liknande. 

... måluppfyllelseanalys (med prioritering av mål) baserat på konse- 
     kvensbeskrivningar.   

... kostnadseffektivitet samt andra viktiga faktorer såsom tätortsut- 
      veckling, etapplösningar m.m.

... slutsatser om vad och hur mycket som skiljer mellan alternativen  
      med tanke på osäkerheter m.m.

Kommunala och ev. regionala planer, ev. planer för gasledningar.
I tätort kan en ny vägsträckning eller tunnelförläggning av väg 

innebära att värdefull mark frigörs för bebyggelse eller andra ända-
mål av stor vikt för staden och dess attraktivitet. Detta bör i sådana 
fall komma fram i form av mål för vägprojektet. En markanvänd-
ningsplanering kan även behövas i en zon längs ny väg eller befintlig 
väg.

Vilka samråd och kontakter som hållits och om vägutredningen i vä-
sentlig grad tillgodoser eller strider mot samrådssynpunkter.
(Samrådsredogörelse och utlåtande redovisas separat.)

Hur dokumentet kommer att användas. 
Förankringsform, beslutsgång, olika prövningar.
Kommande projektering,  formell hantering.
Frågor som kräver särskild uppmärksamhet inför eller i projekte-
ringen.

Eventuellt en komprimerad sammanfattning!

Rubriker          Innehåll
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6.8  REDOVISNING AV BESLUTSHANDLING

Beslutshandlingen är ett av väghållningsmyndigheten undertecknat 
dokument som anger myndighetens ställningstagande till alternati-
ven i vägutredningen, samt de handlingar som fungerat som under-
lag i ställningstagandet. Av ställningstagandet bör det framgå om 
det saknas alternativa lösningar, om projektet måste genomföras av 
tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse samt vilka 
eventuella kompensationsåtgärder som behöver vidtas. Dessutom 
ska kostnadsdrivande aspekter klargöras, t.ex. geografiska, kultu-
rella och byggnadstekniska aspekter.

Beslutshandlingen utgörs av:

●  Väghållningsmyndighetens ställningstagande avseende vald 
      korridor och trafikteknisk standard, d.v.s. typsektioner och 
      typlösningar. Grunder och motiv för ställningstagandet redovisas.      
      I förekommande fall anges att tillåtlighet ska sökas.

●  Referens till vägutredningen

●  Referens till inkomna synpunkter vid utställning och remiss, inkl. 
      väghållningsmyndighetens utlåtande, samt samrådsredogörelsen.
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Index
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kartor
kommun
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konsekvensbeskrivning
korridor
kulturmiljö
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miljöbedömning
miljöfarlig verksamhet
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SAMHÄLLETS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR - ÖVER-
GRIPANDE MÅL

Ett tillgängligt transportsystem

”Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och närings-
livets grundläggande transportbehov tillgodoses.”

Det grundläggande syftet med transportsystemet är att det ska 
tillgodose de behov av transporter som ett väl utvecklat samhälle 
har. Det handlar om olika grupper av medborgare och om närings-
livet. Av detta följer att perspektivet bör omfatta ”hela resan” från 
dörr till dörr, där transportlösningarna kan omfatta flera trafikslag.

Hög transportkvalitet

”Transportsystemets utformning och funktion ska medge en hög 
transportkvalitet för medborgare och näringsliv.” 

Delmålet transportkvalitet har tydlig inriktning på näringslivets 
godstransporter.

Säker trafik

”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen ska dödas 
eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor. Transportsystemets 
utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av det-
ta.”

Enligt regeringen bör inriktningen när det gäller trafiksäker-
het i huvudsak vara följande:

●  Avvägningen mellan olycks- och skadeförebyggande åtgärder 
    ska vara effektiv och resultatinriktad så att åtgärderna tillsam-
    mans leder till att etappmålen för säkerhet nås.

●  De utsatta trafikantgruppernas (bl.a. barn, äldre och funktionshin-
    drade) behov av trafiksäkerhet blir styrande vid val av åtgärder.

●  Hastigheten tillsammans med vägens och fordonens tekniska 
    standard ska på sikt anpassas till de krav som är berättigade 
    från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.

God miljö

”Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav 
på en god och hälsosam miljö för alla, där natur- och kulturmiljö 
skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi 
och andra naturresurser ska främjas.”

Det övergripande målet med miljöpolitiken är att till nästa genera-
tion (cirka 20-25 år, läs 2025!) lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, det så kallade generationsmålet. Syftet med 
miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biolo-
giska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och energi och andra naturresurser samt skydda natur- och 
kulturmiljön. Inom transportområdet innebär detta att transport-
systemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god 
och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas 
mot skador.

Kraven på långsiktig hållbarhet inom transportsektorn innebär 

BILAGA 1
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att transporterna inte ska vara orsak till att människors hälsa för-
sämras och att utsläpp, buller och intrång eller andra effekter av 
transporter ska minimeras så att natur- och kulturmiljö skyddas mot 
skador.

Positiv regional utveckling

” Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling genom 
att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet 
att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transporter”

Positiv regional utveckling handlar om social och ekonomisk väl-
färd, som i sin tur speglas av medborgarnas inkomstnivåer, syssel-
sättningsgrad, tillgång till privat och offentlig service och förutsätt-
ningar för ett bra boende.

Ett jämställt transportsystem

”Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot både 
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning 
och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.”

Detta delmål är relativt nytt. Arbete med tolkning och precisering 
av påverkan på Vägverkets verksamhet pågår.

Nationella miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för vägsektorn 
finns även i de transportpolitiska målen. Det handlar bland annat om 
koldioxidreduktion. Hur åtgärderna bidrar till möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen bör redovisas i samband med utvärderingen av 
alternativ. Se Naturvårdsverkets hemsida.

Arkitekturpolitiska mål och gestaltning

Regeringen har lagt fast ett arkitekturpolitisikt mål och angett att 
trafikverken ska agera som föredömen inom området. Målet innebär 
att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas 
till vara och förstärkas. I väglagen har införts bestämmelser om estet-
isk utformning och hänsyn till stads- och landskapsbild och natur- 
och kulturvärden. 

I redovisningen av hur åtgärder stödjer god arkitektur, formgiv-
ning och design ska en sammanvägning göras av motstående krav 
och behov. Beskrivningen ska redovisa en helhet av funktion, bruk-
barhet, hushållning kopplade till resurser, god gestaltning, teknik 
och kostnadseffektivitet.

Vägverkets arkitekturpolicy 2001:01 innebär att åtgärder vid ny-
byggnad, ombyggnad och drift och underhåll ska bidra till en högre 
arkitektonisk kvalitet.  Gestaltningsprogram ska upprättas för om- 
och nybyggnadsprojekt.

Ett viktigt redskap är gestaltningsprogrammet som följer hela pla-
nerings- och projekteringsprocessen. Här formuleras analys, grepp, 
intentioner och krav tidigt i ord och bild. De ska sedan utvecklas och 
fördjupas under projektets gång från inledande programarbeten/
förstudier till bygghandlingar. När anläggningen är klar tjänar ge-
staltningsprogrammet som underlag för att föra intentionerna vid-
are vid drift och underhåll. 

Bilaga 1
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Vid planering och projektering av en gatu- eller vägmiljö är ambitio-
nen att åstadkomma en väl gestaltad helhetsmiljö med utgångspunkt 
i råd och krav i de olika delarna av VGU, d.v.s. god vägarkitektur. 

Detta kan man uppnå genom att ...

●  ... behandla och balansera ibland motstående mål, krav och   
         intressen

●  ... skapa tydlighet, ordning och reda

●  ... diskutera och aktivt välja uttryckssätt

●  ... omfatta förvaltningsskedet i all planering och projektering.
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På FN :s miljökonferens i Rio 1992 diskuterades hur människans på-
verkan på jordens miljö kan minskas till en nivå där den inte längre 
utgör ett hot. Mötet utmynnade i ”Agenda 21” som är ett handlings-
program för nationellt och internationellt miljöarbete inför 21:a år-
hundradet d.v.s 2000-talet.

Med anläggning av väg avses nybyggnadsåtgärder som tillför kom-
ponenter i vägnätet, t.ex. genom en helt ny väg eller trafikplats, kom-
plettering av ny körbana till motorvägsstandard, eller rastplats. An-
läggning av väg regleras i väglagen.

Består av och delas in i de tre huvudkomponenterna marklösenko
stnader(direkta), projektering från och med arbetsplaneskedet och 
byggnation inkl. arkeologiska undersökningar och byggledning.

Grupper av användare/trafikanter med likartade förutsättningar, 
såsom bilister, cyklister, kollektivtrafikresenärer och gående.  

För byggande av väg ska upprättas en arbetsplan. I arbetsplanen ska 
anges den mark som behöver tas i anspråk. Planen ska innehålla en 
MKB och de uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra väg-
byggnadsprojektet.

Utgörs av ett dokument med ställningstagandet samt refererat un-
derlag såsom vägutredningen, samrådsredogörelsen samt annat be-
slutsunderlag.

Mängd och variationsrikedom hos ekologiska system, arter och arvs-
anlag.

Ett område som bebos av vissa växt- och djurarter och som utgör 
deras livsmiljö.

Handling med de tekniska uppgifter som krävs för utbyggnad av 
en väg. Bygghandlingen utgör specifikation för entreprenad. Bygg-
handlingen bör också inkludera olika uppföljningsprogram, t.ex. för 
miljökonsekvenser.

Fysisk plan som regleras enligt plan- och bygglagen (PBL). Genom 
detaljplanen görs en avvägning mellan allmänna och enskilda in-
tressen samt mellan olika enskilda intressen.

Effekt är en förändring i något avseende till följd av en åtgärd. Effek-
ter anges neutralt.

Läran om samspelet mellan levande organismer och deras omvärld.

Vägverkets beräkningsprogram för trafikekonomiska kalkyler.

BEGREPPSLISTA

Agenda 21

Anläggning av väg

Anläggningskostnad

Användargrupper

Arbetsplan

Beslutshandling

Biologisk mångfald 

Biotop

Bygghandling

Detaljplan

Effekt

Ekologi

EVA-modellen
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Arbetsplan för byggande av allmän väg ska prövas av Vägverket uti-
från såväl allmänna som enskilda intressen. Förutsättningarna för 
byggande av allmän väg finns redovisade i §§ 10-20a väglagen. Väg-
verket fastställer arbetsplan. Beslutet kan överklagas till regeringen 
(§ 18 väglagen).

Fastställd arbetsplan tillsammans med att vägens sträckning tyd-
ligt märks ut och att vägarbete påbörjats, ger vägrätt, d.v.s. rätt att 
nyttja den mark som behövs för vägen och även i övrigt i fastighetsä-
garens ställe bestämma över markens användning.

Fordonstyp inklusive buss, cykel, gång, etc.

En handling innehållande bl.a. ritningar, mängdförteckningar och 
administrativa föreskrifter (AF) som erfordras för att upphandla och 
styra en vägentreprenad.

Ett inledande steg i vägplaneringen som beskriver förhållanden i 
ett vägprojekt och där förutsättningar lyfts fram. Resultatet är ett 
förstudiedokument. Efter samråd med berörda parter beslutas om 
nästa steg i processen.

Se ” Väg eller gata”.

Geologisk geoteknisk flygbildstolkning omfattande inventering av 
befintliga undersökningar, tolkning av flygbilder i stereoskop, fält-
kontroll och redovisning.

Geologisk och geoteknisk karta som visar geologiska och geoteknis-
ka förutsättningar för vägbyggnad, t.ex. förekomst av olika jordarter 
med tillhörande schema med råd till projektören.

Geologisk och geoteknisk karta som visar markens möjligheter och 
begränsningar för vägbyggnad, klassad efter någon geoegenskap, 
t.ex. bra, medelgod och dålig bärighet.

Datasystem för sammanställning, analys och presentation av data 
med geografisk anknytning.
 
Ett gestaltningsprogram är ett dokument där riktlinjer för den est-
etiska utformningen av ett vägprojekt formuleras och redovisas på 
ett samlat sätt. Programarbetet löper parallellt och integrerat med 
skedena i planerings- och projekteringsprocessen.

Den gren av geologin som behandlar vatten under markytan (TNC 
86).

Område inom vilket påverkan sker.

Består av anläggningskostnader (se ”anläggningskostnad”), produk-
tionsstöd (planeringsarbete till och med vägutredningsskedet), ad-
ministrationskostnader och skattefaktorer.

Fastställelse

Färdmedel

Förfrågningsunderlag

Förstudie

Gata

Geobildtolkning

Georådskarta

Geosignalkarta

Geografiska informa-
tionssystem, GIS

Gestaltningsprogram

Hydrogeologi

Influensområde

Investeringskostnad
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Åtgärder som innebär kombinationer av åtgärdstyper enligt fyr-
stegsprincipen.

Följdverkan av effekt. Kan vara positiva eller negativa.

Ett område inom vilket en framtida vägåtgärd med anläggningsde-
lar, samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar med delar 
kan rymmas. Korridorens bredd beror på hur osäkert det är var vä-
gen eller gatan kommer att placeras.

I kulturmiljöanalysen analyseras och beskrivs kulturella värden 
och vilken påverkan ett alternativ ger. Analysen ger underlag till åt-
gärdsplanering där samverkan för en god helhet kan ske, alternativt 
vad som kommer gå förlorat.

Analys av markens och landskapets förutsättningar för olika an-
vändning.

Länsplan för regional transportinfrastruktur upprättas och fast-
ställs av länsstyrelsen eller regionalt samverkansorgan. Planen 
innehåller investeringar i vägar utanför det nationella stamvägnätet 
samt statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar m.m. Planen 
överblickar normalt en l2-årsperiod och förnyas normalt vart fjärde 
till sjätte år.

Miljöbalken.

Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och vars 
innehåll är grundat på en process där verksamhetsutövaren inhäm-
tar, utvecklar, förmedlar och tillvaratar kunskap om hur verksam-
heten eller åtgärden inverkar på människors hälsa och miljön, i den 
mening begreppet används i 1 kap 1 § miljöbalken.

Med miljökonsekvens avses miljöeffekternas följder för ett intresse. 
Redovisning av miljökonsekvenser baseras på en värderande be-
dömning.

Den nationella väghållningsplanen, NPVS, upprättas av Vägverket 
och fastställs av regeringen. Planen innehåller investeringar i na-
tionella stamvägar, bärighetsåtgärder, drift och underhåll av hela 
det statliga vägnätet, samt smärre aktiviteter som härrör sig till sek-
torsuppgifter och myndighetsutövning. De senare fastställs dock 
inte av regeringen.

I nationella vägdatabasen, NVDB, finns grunduppgifter om det stat-
liga och ett antal kommuners vägnät. Successivt ansluts fler kom-
muner. Uppgifterna består av bl.a. länkar (förbindelser), med länk-
längder och noder (korsningspunkter), trafikflöden, vägbredd och 
hastighet

En vägutredning och arbetsplan ska alltid innehålla en redovisning 
av nollalternativet, d.v.s. att befintlig väg behålls med enbart de un-
derhållsåtgärder som erfordras för att vidmakthålla vägens stan-
dard. Nollalternativet används som referens för att bedöma effekter 
av utredningsalternativ.

Kombinationsåtgärder

Konsekvens

Korridor

Kulturmiljöanalys

Landskapsanalys

Länsplan för regional 
transportinfrastruk-
tur,
(tidigare: Länstran-
sportplan, LTP)

MB

Miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB

Miljökonsekvens

Nationell väghållnings-
plan

Nationella vägdataba-
sen

Nollalternativ
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Med ombyggnad av väg avses förändringsåtgärder inom befintligt 
vägområde som ändrar vägens funktion, genom t.ex plan eller profi-
ljusteringar eller en förändrad sektionstyp. Ombyggnad av väg reg-
leras enligt väglagen.

Med omläggning av väg avses förändringsåtgärder som innebär att 
vägområdet behöver justeras längs befintlig sträckning, t.e.x genom 
kurvrätning. Omläggning av väg regleras enligt väglagen.

Områdesbestämmelser regleras enligt plan- och bygglagstiftningen 
(PBL) och får endast upprättas för områden som inte omfattas av 
detaljplan. Områdesbestämmelser kan med bindande verkan säker-
ställa att syftet med översiktsplanen uppnås inom ett begränsat om-
råde. Mark- och vattenanvändning, bebyggelsemiljöns egenskaper 
samt tillståndspliktens omfattning kan regleras genom områdesbe-
stämmelser. Till skillnad mot detaljplan ger områdesbestämmelser 
ingen byggrätt.

Plan- och bygglagen. PBL innehåller bestämmelser om planläggning 
av mark och vatten och om byggande.

Det år som prognoser för trafik och effekter av nollalternativet och 
utredningsalternativen avser.

Projektering (eller detaljprojektering) av väg innebär en detaljerad 
fysisk placering och utformning av väg med tillhörande delar. Pro-
jekteringen leder fram till en rumslig, funktionell och juridisk be-
skrivning i arbetsplan och/eller bygghandling.

Ett skriftligt samråd.

Angiven klassificering av intressen enligt miljöbalken. Riksintresset 
redovisas av statliga sektorsmyndigheter och kommunen redovisar 
i den antagna översiktsplanen hur den avser att tillgodose intresset. 
I det fall staten och kommunen har olika uppfattning angående riks-
intresset avgörs frågan i det enskilda fallet.

Se separata begrepp om risker i slutet av listan!

Beräkning av kostnader och nyttor för samhället beträffande genom-
förandet av ett vägprojekt. Kostnader för investering, drift och un-
derhåll, (angivna i fastlagd prisnivå,) ställs mot effekter och nyttor.

De muntliga och skriftliga kontakter som sker med myndigheter, 
sakägare och allmänhet.

Redogörelse för vilka samrådskontakter som tagits och vilka syn-
punter som framförts.

Organ inom ett län som övergripande samordnar och driver bl.a. 
transportfrågor.

En utredning, i nivå med en vägutredning eller enklare, som görs in-
för projekteringsskedet för att utreda möjligheter för lämpligaste 
utformningen av vägen/gatan.

Ombyggnad av väg

Omläggning av väg

Områdesbestämmel-
ser

PBL

Prognosår

Projektering

Remiss

Riksintresse

Risk

Samhällsekonomisk 
kalkyl

Samråd

Samrådsredogörelse

Samverkansorgan

Teknisk utredning
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Regeringens obligatoriska prövning gäller infrastrukturprojekt som 
riskerar att skada människors hälsa, medföra stor omgivningspå-
verkan eller stora ingrepp i miljön och tar i anspråk värdefulla na-
turresurser. För vägar gäller byggande av motorvägar och motortra-
fikleder samt andra vägar med minst fyra körfält och en sträckning 
av minst 10 km. (miljöbalken 17 kap. 1§). Regeringen har utöver detta 
förbehållsrätt att även pröva verksamhet som inte omfattas av ovan-
stående krav på prövning. 

Behov av tillgänglighet mellan olika punkter för olika trafikantgrup-
per

Restidskostnad, fordonskostnad, godskostnad, komfort och olycks-
kostnad.

Vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfartstrafik, luftfartstrafik.

Den trafiktekniska standardens komponenter är referenshastighet 
och separeringsgrad. Sekundära komponenter, vilka även utgör de-
finition av begreppet vägstandard (se Vägstandard), är bl.a. typsek-
tion, korsningsavstånd, korsningstyp och linjeföring.

Ett mot vägen vinkelrätt tvärsnitt som redovisar vägytans dispone-
ring, sidoområdesutformning, vägutrustning samt skydds- och ge-
staltningsåtgärder tillsammans med befintliga förhållanden. Tvär-
sektionens läge anges med hjälp av vägens längdmätning eller annan 
väldefinierad punkt.

En ”mall” som redovisar vägtypens generella utseende avseende 
vägytans disponering och sidoområdesutformning. (Ett mot vägen 
vinkelrätt tvärsnitt.)

Geografisk avgränsat område inom vilket korridorer för alternativ 
till nya vägåtgärder lokaliseras.

Vägars och gators utformning, Vägverket, publikation 2004:80.

Enligt Vägtrafikteknisk nomenklatur TFK-rapport 1978:2: Väg är en 
för trafik iordningställd del av vägområde. 
Enligt väglagen 2 §: Till väg hör vägbana och övriga väganordningar 
Anordning, som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller 
brukande och som kommit till stånd genom väghållarens försorg ell-
er övertagits av denne, är väganordning. Väganordning är också så-
dan till väg ansluten brygga eller färja med färjläge som behövs för 
allmän samfärdsel eller annars kan antagas få synnerlig betydelse 
för det allmänna och som kommit till stånd genom väghållarens för-
sorg eller övertagits av denne. 

Enligt Förordning om vägtrafikdefinitioner 2001:651:

1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt  
     används för trafik med motorfordon,

2. En led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. En gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Tillåtlighetsprövning

Trafikbehov

Trafikekonomi

Trafikslag

Trafikteknisk stan-
dard

Tvärsektion

Typsektion

Utredningsområde

VGU

Väg eller gata
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Gata är en för trafik iordningställd och till allmänt begagnande upp-
låten del av gatuområde (Vägtrafikteknisk nomenklatur TFK-rapport 
1978:2). Gata ingår i mark som enligt detaljplan är allmän plats (Plan 
och Bygglag 1987:10).

De lösningar som har valts för att uppfylla en trafikteknisk standard. 
(Jmfr. Trafikteknisk standard.) Vägstandard utgörs av bl a typsek-
tion, korsningsavstånd, korsningtyp och linjeföring.

Ett vägavsnitt som pekas ut i långtidsplan och som har identifierats 
för upprustning eller annan åtgärd för att det ska svara mot trafikan-
ters eller berördas behov. Till vägobjektet finns bl.a. grov tidsplan 
och kalkyl för investeringen.

Vägplanering omfattar förstudie och vägutredning. Se Förstudie och 
Vägutredning.

Ett vägprojekt är ett projekt som realiserar ett planlagt vägobjekt.

Den del av ett vägprojekt där vägens utformning beskrivs och de tek-
niska uppgifterna specificeras. Indelas i arbetsplan och bygghand-
ling. Se Arbetsplan och Bygghandling.

Vägutredningen syftar till att finna lämpligaste vägkorridor (loka-
lisering) och trafiktekniska standard för en vägåtgärd som på bäs-
ta sätt tillgodoser de olika krav som ställs på den framtida vägens 
funktion.

En åtgärd på väg- eller gatunätet för motorfordon, cyklar eller gå-
ende. Även en åtgärd för att minska påverkan av trafiken på omgiv-
ningen, t.ex. uppsättning av bullerskydd.

De aktiviteter som utförs för att tillse att berörd allmänheten och an-
dra inom ett vägprojekt får tillfälle att ge synpunkter på ett förslag.
En utställning kan ske i olika former t ex med skärmar och bilder i 
lokal, eller via ett internetupplägg.
(äldre benämning: utställelse

En obligatorisk plan enligt plan- och bygglagstiftningen (PBL) som 
behandlar mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutveck-
ling för kommunens hela yta. 

Något som har ett materiellt eller immateriellt värde.

Något som kan leda till fara.

En skade- eller förlustbringande faktor (kraft, energi, omständighet 
eller process).

Vägstandard

Vägobjekt

Vägplanering

Vägprojekt

Vägprojektering

Vägutredning

Vägåtgärd

Utställning

Översiktsplan

Tillgång

Riskfaktor

Fara

BEGREPP OM RISKER
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Osäkerhet som uttrycker graden av möjlighet för ett visst utfall.
- en bedömning som grundas på observationer eller bedömarens 
kunskaper och förmåga
- statistisk term som anger relativ frekvens för ett visst utfall (pro-
babilitet)

En följd av en föregående händelse. Uttrycks här som värdet av en 
skada hos en tillgång.

Möjligheten av att en oönskad händelse kan inträffa.  Begreppet 
innehåller två dimensioner:
- förekomsten av en händelse, sannolikhet
- omfattningen av en händelse, konsekvens (skada hos en tillgång)

Matris för beskrivning av båda dimensionerna hos en risk (sannolik-
het och
konsekvens).

Mått på riskens storlek, en sammanvägning av sannolikhet för och 
konsekvens av en händelse.

Indelning av risknivåer i klasser utifrån hur angelägna riskreduce-
rande åtgärder är.

Åtgärd som syftar till att minska en risk genom att minska sannolik-
heten för händelsen eller konsekvensen av händelsen.

Sannolikhet

Konsekvens

Risk

Riskmatris

Risknivå

Riskklass

Riskreducerande 
åtgärd
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