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Förord

I varje enskilt projekt i tätort, där vi ska åtgärda  
problem som är förknippade med trafiken, ska Vägverkets 
medverkan bidra till en balans mellan de anspråk som  
finns på vägsystemet. Det handlar dels om anspråk från 
ortens invånare och dels från de verksamheter som bedrivs, 
det vill säga att åstadkomma ett vägsystem som passar 
både medborgare och näringsliv. 

Insatser i tätort ställer krav på dialog och samordning  
både avseende typer av åtgärder men även på hur en 
samlad finansiering inom Vägverket och med andra  
privata och offentliga parter kan utformas. 

Denna skrift ger stöd för Vägverkets agerande och 
hantering vid vägprojekt i tätort. Den behandlar processen 
från inledande analyser till genomförande av åtgärder.  
Den behandlar inte bygg- och driftskeden.

Dokumentet vänder sig såväl till interna beställare 
och projektplanerare som till projektledare och 
ämnesspecialister inom Vägverket. Det ska också 
fungera som information och vägledning till konsulter, 
länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.

Handboken har tagits fram av Vägverket Region Norr  
på uppdrag av Vägverkets huvudkontor. Arbetsgruppen  
har utgjorts av Maria Nordström (projektledare),  
Annika Nordkvist, Vägverket Region Norr och Anders 
Dahlin A5 Arkitekter och Ingenjörer AB. Styrgruppen 
har bestått av ordförande Torbjörn Suneson, Vägverket 
Huvudkontoret, Börje Larsson, Vägverket Samhälle och 
Trafik, Lennart Johnson Vägverket Region Sydöst och  
Britt-Marie Majbäck, Vägverket Region Norr.  

Lena Erixon
Generaldirektör



Läsanvisning

Dokumentet är indelat i 3 avsnitt:

Avsnitt 1 redogör övergripande för varför tätorterna och då främst de mindre • 
orterna, kan betraktas som specialfall vid planering och genomförande  av 
vägprojekt samt viktiga förutsättningar och förhållningssätt för samhälls- och 
trafikplanering i våra mindre orter. 

Avsnitt 2 beskriver några centrala behov av kunskap och samverkan med • 
andra aktörer som finns vid genomförande av projekt i tätorter. 

Avsnitt 3 beskriver hur vi bör arbeta med projekt i tätort inom ramen för  • 
skedena i Vägverkets planerings- och projekteringsprocess från skapandet  
av ett projekt till upphandling av specifika åtgärder.  

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och Vägar och gators utformning (VGU)  
är viktiga dokument för tätortsprojekt. Aktuella utgåvor finns på  
www.vv.se/vgu-trast. På Vägverkets hemsida (www.vv.se) finns även en 
ämnesindelad avdelning för publikationer.  
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1 Mötet mellan väg och ort – trafiken ingår i ett sammanhang

1 Mötet mellan väg och ort  
– trafiken ingår i ett  
sammanhang 

I detta kapitel beskrivs varför de mindre orterna 
kan betraktas som specialfall som väg- och 
samhällsbyggnadsprojekt och vad det innebär vid 
samhälls- och trafikplanering.

1.1 tätorters förutsättningar

Gatorna och vägarna i tätorter skiljer sig från vägarna på 
landsbygden genom att de ingår i byggda och komplexa 
miljöer med fler funktioner där många intressenter ska 
samsas om utrymmet. I mindre orter på landsbygden är 
vägen och dess närmaste omgivning kanske den miljö där 
stora delar av invånarnas vardag utspelar sig.

Vägen är del av en redan 
byggd miljö.

Vägen är också en  
vistelsemiljö och en  
mötesplats.

Skilda intressen ska  
samordnas.

Större delen av våra orters framtida bebyggelsestruktur och 
infrastruktur finns redan och är normalt svåra att påverka 
och förändra i mer genomgripande omfattning. Befintliga 
mönster och byggda strukturer utgör styrande förutsätt-
ningar, som skapar behov av lyhördhet mellan olika aktörer 
och kompromisser för att nå samordnade, balanserade och 
förankrade lösningar på problem. 

Vägverket ska sträva efter en balanserad måluppfyllelse för 
de transportpolitiska delmålen. Det innebär att åtgärder för 
att tillgodose de transportpolitiska delmålen ska koordi-
neras, så att en samordnad helhet av funktion, brukbarhet, 
god gestaltning, teknik och kostnadseffektivitet åstadkoms. 
Det betyder att ett mål på kort sikt kan prioriteras, men att 
inget mål på lång sikt ska prioriteras framför ett annat.

Figur 1.1. I mindre orter är vägen en del av vardagsmiljön.
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Förnyelse av väg och gatumiljöer är ett sätt att i ett slag 
förbättra trafiksäkerhet och trygghet, öka en orts attrakti-
vitet, förbättra förutsättningarna för handel samt skapa en 
trivsammare och hälsosammare livsmiljö.

 
Vid tätortsprojekt är det inte alltid möjligt att helt knyta 
nyttan av en åtgärd till en speciell aspekt eller till något 
speciellt problem som ska lösas. Den direkta effekten kan 
innebära både positiva och negativa konsekvenser för 
andra behov och anspråk. Exempelvis kan en ny belysning 
anpassad till bebyggelsemiljön både vara vacker och öka 
trafiksäkerhet och trygghet – skapa en attraktiv plats. Är 
belysningen energisnål och av bra kvalitet kan den även 
minska drift- och underhållskostnaderna och utgöra ett bra 
miljöval. 

Resurser för åtgärder i tätort kan behöva krävas från olika 
anslagsposter hos Vägverket och kommunen, varför behovet 
av ekonomisk samordning är extra stort.

1.1.1 speciella förutsättningar i byggda miljöer
En orts förutsättningar och karaktär är ett resultat av ett 
unikt samspel mellan olika utvecklingsprocesser och de 
aktörer som medverkat under ortens historiska framväxt. 

För att kunna bidra till en orts utveckling och möjlighet  
till god livsmiljö med attraktiva mötesplatser måste trafik- 
miljöerna utformas på ett sätt som tar tillvara en orts  
karaktär och många olika behov. 

Stadsbyggnadsaspekter, historik, identitet, utvecklings- 
behov, tillgänglighet, trygghet, god boendemiljö och  
trafiksäkerhet för olika trafikslag ska samordnas i en  
redan byggd miljö.

I orter med tillväxt av befolkning och verksamheter kan det 
under kort tid ske stora förändringar i markanvändningen. 
På några år kan ett tidigare icke-exploaterat område vara 
fullt utbyggt med bostäder och service. Omvänt kan en 
industrinedläggning påverka både en orts möjlighet till 
fortlevnad och den trafiksituation som råder.

Åtgärder i tätort ställer också krav på hög detaljeringsgrad 
och kvalitet i utförandet. Utformning och gestaltnings-
arbetet är därför grunden för ett bra resultat. Vägar, broar 
och andra anläggningar som Vägverket bygger och förvaltar 

Ortens karaktär och de 
olika kvaliteter som ska 
uppnås måste samordnas.

Förändringar av behov kan 
ske snabbt.

Hög detaljeringsgrad 
kräver god arkitektur och 
funktionell utformning.

En åtgärd kan påverka 
flera intressen och  
anspråk.
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ska kännetecknas av god arkitektur och vägutformning. 
Det aktualiseras speciellt när vi genomför projekt i en  
redan byggd miljö där omgivningen ställer stora anspråk 
på god utformning. 

1.1.2 Vägmiljön är både en trafik- och livsmiljö
Vägverkets väg är i många mindre orter ofta den enda 
större vägen. Den är en del av det lokala trafiksystemet 
samtidigt som det förekommer genomfartstrafik. I mindre 
orter utgör vägen ofta en del av de viktigaste rörelsestråken 
och en central vistelse- och mötesplats, vilket också gör  
den mer ianspråktagen än i större tätorter och städer.  
Behovet av samverkan mellan de lokala förutsättningarna, 
de transportpolitiska målen och de sakområdesvisa målen 
blir därför speciellt tydliga (se figur 1.6 sidan 15). 

Där det råder en konflikt mellan anspråk bestämmer vi oss 
för vilket anspråk som ska prioriteras och hur målbild och 
möjliga etapplösningar ser ut.  

 

Vid konflikter mellan  
anspråk måste  
prioritering ske utifrån  
en tydlig målbild.

Figur 1.2. I tätort ska verksamheter, boende och trafik samordnas.
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Förutom att erbjuda en effektiv tranportförsörjning utgör 
därför tätortens vägar och gator mötesplatser för invånare 
och näringsliv där det finns behov av trygg och säker vistel-
se. Ett samhälles upplevelsevärden och attraktionskraft är 
viktiga förutsättningar för att bo kvar och verka på en ort. 

En god utformning av vägmiljön är av stor betydelse även 
för möjligheten att utveckla och bibehålla service, handel 
och arbetstillfällen. Samtidigt utgör biltrafiken begräns-
ningar i markanvändning och ger ibland upphov till stör-
ningar och risker för oskyddade trafikanter. 

En enhetlig syn på gestaltningsfrågorna har i dessa sam-
manhang en central roll för att åstadkomma en god lösning.

Vid projekt i tätorter är det speciellt viktigt att i besluts- 
och planeringssituationer ha tillgång till relevanta och bra 
planeringsunderlag. Detta möjliggör avvägningar mel-
lan intressen för att möta begränsade resurser men ändå 
åstadkomma goda lösningar. Avvägningar och beslut ska 
kunna grundas på kunskap om en orts olika egenskaper 
som exempelvis karaktär, serviceutbud, tillgänglighet, 
trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. 

En aktiv och initierad medverkan i samhällsplaneringen 
kan vidga dialogen mellan olika aktörer och öka andra ak-
törers delaktighet. Vägverket bör i den rollen inspirera och 
upplysa om vad som är möjligt att göra för att förbättra 
både livs- och trafikmiljön i tätorterna. Vägverket ska i 
detta arbete mer agera som samhällsbyggare än som väg-
byggare.

Genom en medveten planerad kommunikation och ett skick-
ligt designarbete kan Vägverket medverka till att hantera 
olika behov och svårkombinerade anspråk. 

Vackra miljöer skapar
attraktivitet.

Relevant kunskap om 
orten  krävs för bra 
avvägningar och beslut.

Aktiv medverkan ger insikt 
och och inspiration.
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Figur 1.3. Skilda anspråk ska samordnas och samverka i en bra helhet.

Orten som del av sin  
omgivning 
– förhållandet till regioner och 
andra orter samt kommunika-
tioner och näringsliv

Orten som plats
– karaktär, historia bebyggelse-
struktur, form och landskap

Orten som livsmiljö
– boende, vistelse, upplevel-
ser, möten och aktiviteter

Orten i förhållande till en vägs 
och trafikens anspråk  
– transportkvalitet, trafiksäker-
het för både fordonstrafik och 
oskyddade trafikanter etc.

1.1.3 olika trafikantgruppers behov och  
anspråk möts

I tätortsmiljön innebär mötet mellan fordonstrafiken och de 
oskyddade trafikanterna konflikter. 

Trafiken skapar hinder och otrygga situationer i det dagliga 
livet. Trots att antalet skadade och dödade cyklister och 
fotgängare minskat radikalt under de senaste tjugo åren 
innebär trafiken olycksrisker i tätort. Barn och funktions-
hindrade är i dessa fall speciellt utsatta grupper. 

Den byggda miljön innebär särskilda problem jämfört med 
landsbygd exempelvis vid avvägningen mellan behovet av 
säkerhetszoner och den fysiska miljöns innehåll.

 

Anpassa fordonens has-
tighet efter vad människan 
tål eller separera trafiken.

Figur 1.4.  Fordon och oskyddade trafikanter möts.
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Vägnätet dominerar ofta  
livsmiljön.

I tätort måste trafiksäker-
hetsanspråk för samtliga 
trafikslag samverka med 
den byggda miljöns  
förutsättningar.

I tätortens gaturum finns ofta naturliga eller byggda ele-
ment som är mer eller mindre oeftergivliga. Byggda miljöer, 
och utemiljöer, historiska strukturer och element i gatu-
rummet kan inte hanteras hur som helst. Genom att be-
gränsa fordonens hastighet eller genom att säkerställa att 
det finns en s.k. säkerhetszon längs gatan kan krockvåldet, 
som grundar sig på rörelseenergin, begränsas. 

1.1.4  trafikens förändrade krav har påverkat  
livsmiljön

Utformningen av vägmiljön i tätorterna har historiskt sett 
främst styrts av den ökande trafikens krav på framkomlig-
het och främst handlat om att tillgodose regionala anspråk 
än att ta hänsyn till den enskilda ortens behov och förut-
sättningar. 

De mindre orternas struktur, bebyggelse, rörelsemönster 
och historiska samband har i liten grad utgjort planerings-
förutsättningar. De lokala bygatorna har därför omvand-
lats till stråk för långväga trafik och gator har blivit vägar. 
Resultatet är ofta tätare trafik, trängsel, mer buller, sämre 
luft, mindre utrymme för oskyddade trafikanter och en för-
fulad miljö. 

Om en förbifart byggs eller om en vägs karaktär förändras 
kan tätorten återta vägen. En tidigare genomfartsväg kan få 
en ny funktion och åter bli en del av det lokala gatusyste-
met. Vanligast är dock att trafiken finns kvar och det gäller 
då att samordna ortens och trafikens anspråk. 

Figur 1.5. Mindre orter har ofta målpunkter längs en väg.

Gator har omvandlats till 
vägar för långväga trafik 
utan hänsyn till omgiv-
ningen.

En väg kan åter bli gata.
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I våra tätorter finns, ofta längs en genomfart, bostäder, ser-
vice och arbetsplatser där möten sker. Vägen är ofta ortens 
koppling till omgivande region och därmed viktig ur ett 
regionalt utvecklingsperspektiv. Därför kan en genomfart 
både utgöra ett problem och en möjlighet. 

Lars Pettersson vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping och Jordbruksverket har i sitt forskningsar-
bete kring den regionala utvecklingens villkor, beskrivit de 
mindre orternas villkor och förutsättningar för en framtida 
möjlig fortlevnad och utveckling. 1 Han har bl.a. studerat 
genomfarternas betydelse för en mindre ort – ett problem 
eller en möjlighet?

Viktiga parametrar för en orts attraktivitet är: 

En väl utformad, attraktiv och omhändertagen omgiv-•	
ning samt en upplevelse av stadsmässighet

Ett brett kommersiellt utbud av varor och tjänster •	
och god offentlig service

En köpkraft – löner och antalet invånare – som ger •	
underlag för ett brett utbud

Tillgänglighet och närhet till service och kommersi-•	
ellt utbud

Hastigheten längs genomgående vägar som tillåter •	
och uppmuntrar till stopp

Något unikt som lockar till besök•	

Genomfarten utgör i många mindre orter även centrumgata 
och ortens viktigaste knutpunkt och mötesplats. I många 
fall bör trafiken behållas men på ortens villkor. I andra fall 
kan det vara bättre för både orten och trafiken att flytta 
trafiken till en förbifart. I de mer glesbefolkade delarna av 
landet kan det förra förhållningssättet vara att föredra. I 
mer tätbefolkade delar kan en ort vara attraktiv och levan-
de även om en förbifart byggs.

I mindre orter på landsbygden, används bilen för de flesta 
individuella transporter som syftar till att nå samhällser-
vice och kommersiell service. Tillgängligheten för fordon är 
vanligen hög och gångavstånden som tolereras är korta. Or-
terna är små och målpunkterna ligger ofta längs vägarna. 
Man både kan och vill parkera bilen nära målet. 

En väg som ska trafikeras 
av både kort- och långvä-
ga trafik ska utformas där-
efter – det främjar ortens 
och regionens utveckling.

1
 Lars Pettersson Jordbruksverket, föreläsningsmaterial, 2006.

En attraktiv ort ser 
omhändertagen ut och  
har ett kommersiellt utbud.

Det är svårt att skapa 
utrymme för alla anspråk 
på vägen.
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I orter på landsbygden finns oftast inget alternativ till 
bilen vid pendling in från byarna utanför. Det är inte all-
tid möjligt att cykla, gå eller nyttja kollektivtrafik som 
ett alternativ till bilen i vardagens ärendekedjor, arbete – 
barnhämtning – att handla – fritidsaktiviteter o s v. Därför 
måste bilbehovet beaktas vid utformning av trafikmiljön. 
Detta utesluter inte att i dessa orter skapa förutsättningar 
för att de kortare resorna inom orten görs på annat sätt än 
med bil.

Parkerings- och angöringsfrågor är en uppgift för såväl en-
skilda näringsidkare, kommun som Vägverket. Det är viktigt 
att balansera för- och nackdelarna vid val mellan olika sätt 
att skapa bra lösningar.

1.2 VägVerkets roll och ansVar i  
tätort

1.2.1 Vägverkets uppdrag
Vägverket har ett antal uppgifter som tillsammans ska bi-
dra till att verkets mål uppnås. De uppgifter som är av be-
tydelse vid anpassning av vägprojekt i tätort är det Statliga 
väghållningsansvaret och Sektorsuppgiften.

Statlig väghållning handlar om att utveckla och förvalta 
det statliga vägnätet. 

Sektorsuppgiften innebär att stödja och driva på utveck-
lingen av vägtransportsystemet med fokus på den icke 
statliga delen av infrastrukturen samt på hur resor och 
transporter genomförs i hela vägtransportsystemet. 

Vägverket ska stödja andra aktörer genom att identifiera, 
utveckla samt sprida kunskap och metoder som leder till en 
hållbar utveckling av transportsystemet. 

Vägverket ska driva på genom att skapa forum, där vi till-
sammans med andra kan diskutera och träffa överenskom-
melser och därmed driva fram åtgärder, som leder mot en 
hållbar trafik- och stadsutveckling.

Vid arbete i tätort, där det finns en statlig genomfart, blir 
behovet av många olika kompetenser och samverkan med 
andra aktörer extra tydlig. Det handlar om att planera sam-
hället med en helhetssyn. 

Större bilberoende i orter 
på landsbygden – även vid 
korta resor där alternativ 
finns.

Efterfrågan på parkering 
måste vägas mot andra 
behov!

Vägverket har både 
väghållaransvar och en 
sektorsuppgift i tätort.
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Transportsystemet med statliga och kommunala vägar och 
gator samt bebyggelsen med olika målpunkter ska struktu-
reras så transportsnålt och tillgängligt som möjligt sam-
tidigt som andra värden och behov tillgodoses, t ex god 
vägarkitektur. 

Väg- och trafikanläggningar ska vara trygga, attraktiva, 
tilltalande, funktionella och långsiktigt hållbara. Vägar och 
gator ska utformas så att de bidrar till en orts samlade att-
raktivitet. Vägverket ska aktivt medverka till att boende får 
god livskvalitet.

Inriktningen för Vägverkets uppdrag att sköta det statliga 
vägnätet och ta ett övergripande ansvar för vägtrafiken har 
fastslagits i det övergripande transportpolitiska målet och 
de sex delmålen. Förutom dessa finns nationella sakområ-
desvisa mål som miljökvalitetsmål, arkitekturpolitiska mål 
m fl. Mål för ett vägprojekt ska formuleras utifrån identifie-
rade behov och ska så långt som möjligt bidra till övergri-
pande mål.

Den statliga vägen och 
den kommunala gatu-
strukturen ska tillsammans 
med trafiken och bebyg-
gelsen bilda en bra helhet. 
Därför är det viktigt med 
samverkan i tätortsprojekt.

De övergripande målen 
bryts ned i projektmål som 
blir specifika för tätorten. 

Figur 1.6. De transportpolitiska och sakområdesvisa delmålen.  

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar  
transportförsörjning för medborgare och samhällslivet i hela landet.

Tillgängligt 
transport-
system

Hög 
transport-
kvalitet

Säker trafik God miljö Positiv
regional
utveckling

Jämställt 
transport-
system

Transportpolitiska delmål

Barnpoli-
tiska mål

Handikapp-
politiska mål

Mål för kul-
turmiljö och 
arkitektur

Nationella 
miljökvali-
tetsmål

Med flera...

Sakområdes-
visa mål

Regionala mål

Lokala mål

Det övergripande transportpolitiska målet

Projektmål
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1.2.2  aktuella stödjande och styrande dokument
Det finns flera dokument som påtalar vikten om att ta hän-
syn till tätorternas speciella förutsättningar. Gemensamma 
planerings- och utformningsråd för gator och vägar utgörs 
i första hand av Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och 
Vägar och Gators utformning (VGU). 

I Vägverkets handledningar och erfarenhetsredovisningar 
för Barnkonsekvensanalys finns både metoder och pro-
blemhantering men också bra exempel på hur man kan 
behandla även andra oskyddade trafikanters villkor för 
rörelse i tätort vid olika planerings- och projekterings- 
situationer.

Det pågår också arbeten med att utveckla metoder för att 
analysera sociala konsekvenser och skillnader i män och 
kvinnors resor.

I Boverkets skrifter Stadsplanera – i stället för att tra-
fikplanera och bebyggelseplanera och Ortsanalys finns 
grundläggande resonemang för hur vi ska se på framtidens 
stadsbyggande. De förankringsprocesser och den arbetsme-
todik för planering och projektering som beskrivs i dessa 
dokument utgör utgångspunkt för den inledande planering-
en av gatu- och vägåtgärder även i mindre orter. 

Länken mellan planeringsskedet i TRAST och projekte-
ringsskedet enligt VGU är en gaturumsbeskrivning, vilken 
ska fungera som ett planeringsunderlag och styrmedel vid 
detaljutformningen. I VGU och TRAST finns metoder och 
checklistor för de inventeringar som kan utföras i städer 
och större tätorter. Dessa checklistor och metoder har i 
detta dokument anpassats till planerings- och projekte-
ringsprocessen i de mindre orterna.

Arbetssätt och lämplig metodik kring gestaltningsfrågor 
beskrivs också i Vägverkets handledning Gestaltningspro-
gram. Samhällsbyggnads- och miljöarbetet kan stödjas med 
hjälp av Vägverkets handbok Miljökonsekvensbeskrivningar 
del 1-3.

Det finns flera handböcker 
och handledningar som 
stöd för planering och 
utformning i tätort.
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1.2.3 ortsbegreppet
Begreppet tätort och småort används med flera olika defini-
tioner av Vägverket, Statistiska centralbyrån, Jordbruksver-
ket, Boverket m.fl. med grund i antal hus, täthet mellan hus 
och invånarantal. 

Statistiska och administrativa tätortsbegrepp är inte  
tillämpliga när vi ska initiera projekt, eftersom det i 
samhällsbyggnadsfrågor är mer relevant att avgränsa 
och definiera en ort utifrån dess boendemiljö, livsmiljö, 
transportbehov, rörelser och andra mänskliga behov och 
aktiviteter.

Tätortsdefinitionen är 
inte alltid tillämplig då ett 
projekt skall initieras. Även 
mindre orter kan vara 
aktuella.

Figur 1.7. Orternas problembild och karaktär skiftar starkt – likheten  
ligger i konflikten mellan trafik och andra anspråk.

1.3 skillnader mellan Väg och gata

1.3.1 två planeringssystem – Väglagen och pbl
Plan- och bygglagen (PBL) styr fysisk planering av mark- 
och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse och 
anläggningar. Kommunen har huvudansvar för den fysiska 
samhällsplaneringen. Den fysiska samhällsplaneringen 
behandlar användning av mark, vatten och den byggda 
miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhälls-
ekonomiska aspekter. 
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En upprättad arbetsplan 
kan fylla detaljplanen med 
innehåll samt säkerställa 
dialog.

Ta stöd av Vägverkets 
experter på lagstiftning.

Kom överens om pro-
jektorganisation och 
planeringingsprocessens 
utformning.

Vägplaneringen och 
markanvändningsplane-
ringen ska samordnas i 
tätort.

Vid planering av tätorternas vägsystem möts oftast Väg-
verkets vägplanering och kommunens markanvändnings-
planering. I planeringsskedet ska strategiska utredningar, 
förstudier och vägutredningar samordnas med den kom-
munala planeringens översikts- och detaljplaner enligt PBL. 
Vägverkets förstudie och vägutredning motsvaras i princip 
av kommunens översiktsplan, medan Vägverkets arbetsplan 
motsvaras av kommunens detaljplan.

Normalt behöver det i vägprojekt upprättas både arbets-
plan och detaljplan bl a för att säkerställa den demokra-
tiska processen enligt båda lagstiftningarna.  Arbetsplanen 
anger då vilka delar som staten ska ansvara för. Upprättas 
detaljplan ställs den ut tillsammans med en MKB som bör 
vara gemensam med arbetsplanen. Arbetsplanen behöver 
inte ställas ut vid mindre omfattande ombyggnad inom 
befintligt vägområde/planlagt. Den behöver då inte heller 
fastställas. För mindre omfattande åtgärder som under-
hålls- och förbättringsåtgärder (drift av väg), upprättas 
normalt ingen arbetsplan.

Det är nödvändigt att redan tidigt samråda med kommunen 
om lämpligt förfarande och organisation av ett gemensamt 
planarbete. Man bör komma överens om förutsättningarna 
och arbetsfördelningen vid ett dubbelt planförfarande. Det 
kan vara en fördel om kommunen, som har bättre lokal 
kännedom, är huvudman för ett projekt. Vägverket kan då 
stödja planeringsprocessen med sin kompetens inom miljö, 
trafik etc. Arbetsplanen kan då ”skugga” det kommunala 
planförfarandet.

För att säkerställa att båda planeringssystemen följs kan 
det vara lämpligt att redan tidigt ta stöd av Vägverkets  
expertis i lagstiftningsfrågor.

 
1.3.2  fysiska skillnader mellan väg och gata
I tätorterna ska vi agera och möta behov i miljöer mer lika 
en gata än en väg. Gaturummet är alltid kopplat till en 
tätortsmiljö, det vill säga har en stadsmässighet, medan 
vägrummet kan finnas både i tätort och på landsbygd. I tät-
orter bör vägrummet begränsas till de leder och förbifarter 
som ofta finns i större orter. I mindre orter rör vi oss ibland 
i en mellanzon mellan gata och väg där vi eftersträvar både 
funktion och karaktär som mer liknar gatans.

I mindre orter med liten 
”stadsmässighet” kan väg-
rummet behöva efterlikna 
ett gaturum.
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Figur 1.8. Översikt – Väglagens och Plan- och bygglagens planerings-
system. 

Vid utformningen av både gatu- och vägrummet ska god 
gestaltning, trafiksäkerhet, orienterbarhet, trygghet och till-
gänglighet eftersträvas. Detta uppnås genom en konsekvent 
och genomtänkt användning av olika markmaterial, sam-
ordning av rummets utrustning, både vad gäller formspråk 
och placering samt en tydlighet när det gäller var de olika 
trafikantslagen färdas.

För att kunna beskriva karaktären måste väg- eller gatu-
rummets väggar inkluderas, det vill säga den bebyggelse 
som omger vägen eller gatan men också i vilket samman-
hang vägen finns. Dess karaktär och plats i orten är ett 
resultat av förhållandet till omgivningen och dess historia.

Använd olika markmaterial 
och utrustning på ett kon-
sekvent och genomtänkt 
sätt så att det blir tydligt 
hur rummet ska användas.

Översiktsplan med 
eventuell fördjupning

Översiktsplan med 
eventuell fördjupning

Detaljplan

Bygglovshandling Bygglovshandling

Bygghandling Bygghandling

Område med detaljplan Område utan detaljplan

Kommunal markanvändning

Förstudie

Vägutredning

Arbetsplan

Bygghandling

Tidig planering

Vägar
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Gatans karaktär skiljer sig från vägens på en rad punkter. 
Exempel på några skillnader är:

Karaktär
Gaturummets utformning är mer stadsmässig och kopplad 
till omgivningens bebyggelsestruktur och bebyggelsens 
funktioner. 

Detaljeringsnivå 
Gatan har en högre detaljeringsnivå och mer omsorgsfullt 
utformade detaljer.

Rummets avgränsning
Gatan avgränsas av byggnader som står mer eller mindre 
tätt, vägen av glest stående byggnader eller inga alls.

Koppling till omgivningen 
Gatan och den urbana vägen har många kopplingar till om-
givningen (korsningar), den rurala vägen har få.

Avgränsning av vägbanan
Gatans vägbana avgränsas med kantstöd, vägen har nor-
malt vägmarkeringar. 

Avvattning
Gatan avvattnas med brunnar och ledningar, vägen med 
diken. 

Gatan är detaljerad, av-
gränsad och mer tydligt en 
del av omgivningen.



 211 Mötet mellan väg och ort – trafiken ingår i ett sammanhang

Gaturum Vägrum

Figur 1.9. Exempel på miljöer som ska hanteras som gatu- respektive vägrum.
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Väg i mindre ort
– både väg och gata.

Figur 1.10. Principskiss. Skillnaden mellan gata och väg.   
Källa: VGU

1.3.3 skillnader i socialt innehåll
Även en väg i tätort kan uppvisa alla de fysiska egenskaper 
som en gata ska ha utan att därför utgöra en gatumiljö. En 
väsentlig skillnad är också hur miljön används. En gatumil-
jö är mer tydlig som vistelseyta och mötesplats för en orts 
innevånare. En väg utgör även om den ligger i tätort och är 
väl utformad ofta mest en transportled för fordonstrafik. I 
de mindre orterna kan man hamna någonstans ”mittemel-
lan” – i en mellanzon där vi har både en väg och en gata.

Vägen är en transportled. 
Gatan är också en  
vistelseyta.

Väg på landsbygd  

Gata i tätort
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Sammanfattning och slutsats:

Vägverket är ofta både väghållare och har en sektorsuppgift i tätort.• 
Genom tätort sätter en redan byggd miljö med många anspråk ramarna • 
för hur en vägmiljö bör utformas.
Olika intressen ska samordnas, vilket kräver lyhördhet, samordning och • 
förankring för att åstadkomma bra resultat vid en förändring.
En väg, som ska trafikeras av både kortväga och långväga trafik, ska • 
utformas därefter – det främjar ortens och regionens utveckling.
Det kan vara aktuellt att behålla genomfarten och låta den utgöra cen-• 
trumgata med dämpad hastighet, eventuell separering av trafikslagen 
och trygga passager/miljöer för oskyddade trafikanter.
Bilberoendet i orter på landsbygden är stort och bilen används även vid • 
korta resor.
Vägmiljön i tätort ska vara en inbjudande plats att vistas i som anvisar • 
och lockar in till centrum. Vägrummet bör utformas för att både upplevas 
och användas som en gata.
Det ska ske en samordning av Väglagens och Plan- och bygglagens sätt • 
att driva en planeringsprocess där arbetet med fördel bedrivs som ett 
planärende och Vägverkets utredningar och arbetsplan upprättas paral-
lellt och är förenliga med de kommunala planerna.
Planeringen av ett projekt ska ske i samråd med kommunen som i • 
många fall kan leda arbetet.
Gestaltningsprogrammet är viktigt som verktyg i dialogen för att sam-• 
ordna och förankra.
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2 Grunder för genomförande 
av projekt 

I detta kapitel beskrivs centrala grunder och viktiga för-
hållningssätt för genomförande av projekt i tätorter.

2.1 processen kräVer en bra start

Vägverkets planerings- och projekteringsprocess omfat-
tar normalt förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygg-
handling. Ett viktigt och ofta förbisett skede vid projekt i 
tätort är den planering som sker innan en förstudie. Här 
sker de inledande inventeringarna och analyserna som  
utgör starten på ett projekt.

I tätort är situationen, som tidigare beskrivits, ofta kom-
plex och svårhanterlig p.g.a. anspråk från många brukar-
grupper. I tätort är behovet av att i alla skeden kunna jämka 
mellan dessa anspråk av stor betydelse för att uppnå en  
balanserad målbild – väl fungerande lösningar. Därför är 
det speciellt viktigt att redan tidigt resonera kring både 
behov, konflikter och tänkbara lösningar. Tidigt i planering-
en identifieras de orter där behovet är störst och det sker 
också en preliminär bedömning av tänkbara åtgärder, som 
styr både kostnader och projektets framtida kvalitet.

Det tidiga skedet innan 
förstudien är viktigt för en 
bra start!

Figur 2.1. Skeden i Vägverkets planerings- och projekteringsprocess.

För prioritering mellan orter 
krävs en inledande analys 
av var behoven är störst.

En preliminär bedömning 
av tänkbara åtgärder 
måste också ske tidigt för 
att få en uppfattning om  
exempelvis kostnader.

   

Tidig planering Vägplanering  Projektering   Uppföljning

Förstudie (Teknisk 
utredning)

Analys av behov 
och åtgärder
Prioritering
Inledande projektdirektiv

Arbetsplan /
Bygghandling

Byggande 
och drift
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2.2 fyrstegsprincipen i alla skede

Fyrstegsprincipen som förhållningssätt handlar inte bara 
om åtgärder för trafiken utan om en bredare analys av  
tätortens och trafikens samlade anspråk/behov – en  
sammanvägd målbild.

I tätortsprojekt, där problembilden är komplex och där 
ofta den lokala trafiken skapar en stor del av problemen, 
utgör fyrstegsprincipens förhållningssätt basen för en bra 
genomförd dialog. I tätort och speciellt i mindre orter där 
konkurrensen om uppmärksamheten är mindre, är mål-
grupperna också lättare att nå. 

Fyrstegsprincipen är ett bra hjälpmedel och ett pedagogiskt 
arbetssätt för att i samverkan med andra aktörer kunna 
identifiera problem och resonera kring olika kombinationer 
av åtgärder som kan lösa ett problem. Det viktiga är att få 
upp alternativen på bordet – skapa en kreativ process där 
kombinationer av åtgärder, etapper, olika huvudmän etc. 
samverkar för att nå ett gemensamt mål. 

2.2.1 möjliga lösningar
Påverkansåtgärder, som syftar till att uppnå ett föränd-
rat beteende, samt fysiska åtgärder som skyddar och styr 
trafikanterna, ska vara möjliga att kombinera för att uppnå 
ett mål. Fyrstegsprincipen ska betraktas som ett förhåll-
ningssätt för att ge en allsidig belysning av ett problem, 
inte som en ”avprickningslista” där man jobbar sig fram 
steg för steg. En steg 4 åtgärd (större nybyggnation) uteslu-
ter inte steg 1 åtgärder (påverkan av transportbehov och 
transportsätt) i samma ”paket” som lösning av ett problem. 
Påverkansåtgärder och fysiska åtgärder som kommer fram 
samordnas i verksamhetsplaneringen i de fall det är  
aktuellt.

Klimatförändringarna och andra miljöaspekter som t ex 
luftkvalitet och buller är tungt vägande skäl för att skapa 
bättre förutsättningar för val av även andra transportsätt 
än med bil. Därför måste vi jobba med fler åtgärder än  
förbättringar i infrastrukturen och bra lokalisering av  
bebyggelse m m. 

Fyrstegsprincipen – ett
förhållningssätt till hur man 
löser problemen.

En påverkansåtgärd ute-
sluter inte behovet av att 
bygga – och tvärtom!

För att skapa hållbara 
resor och transporter i 
tätort krävs insatser för att 
minska ”onödig” trafik som 
ofta är lokal. 

Det är viktigt att alla åtgär-
der som krävs för att lösa 
problemen samordnas i 
verksamhetsplaneringen.
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Figur 2.2. Checklista för fyrstegsprincipen. Från Vägverkets handledning 
Planering i tidiga skeden – fallbeskrivningar och metoddiskussion.

Checklista fyrstegsprincipen

Steg 1
Kan problemet lösas helt eller delvis genom att användare påverkas vid val av  • 
färdmedel, så att behovet minskar?

Kan ekonomiska styrmedel såsom regler, avgifter lösa problemet?• 

Kan problemet lösas inom ett nät eller större transportkorridor/stråk med flera  • 
transportslag?

Kan kollektivtrafik på väg, gång- och cykeltrafik, spårtransporter, vattenvägar och  • 
kombinationer väljas i högre grad eller förbättras?

Kan kollektivtrafik väljas i högre grad genom att information, taxor, incitament  • 
förbättras eller att parkeringsmöjligheter förändras?

Kan behovet av transporter minska genom att ändra markanvändning, lokalisering  • 
av arbetsplatser och bebyggelse, öka serviceutbudet inom bebyggelsekoncentrationer, 
förändrad lokalisering av verksamhet med tunga transporter?

Steg 2
Kan problemet lösas helt eller delvis genom effektivare användning av vägar och  • 
fordon?

Kan styrning av vägval, tidsfördelning och hastighet m.m. tillämpas genom:  • 
information, utformning, trafikledning, lokalisering av bebyggelse, arbetsplatser och 
verksamheter, omlokalisering, samåkning, bilpooler, distributionscentraler?

Kan nya ekonomiska styrmedel eller policys komma att påverka problemet?• 

Kan problemet lösas inom ett nät eller större stråk med flera transportslag med  • 
åtgärdstyper enligt ovan?

Steg 3
Kan åtgärder på platsen/sträckan lösa problemet helt och utan att vara beroende  • 
av åtgärder i andra delar av transportsystemet?

Steg 4
Kan ny väg och större ombyggnader av befintlig väg vara ett alternativ?• 

Dra nytta av de goda 
exempel där vi tillsammans 
med andra aktörer arbetar 
för minskad biltrafik.

Slutlösningen är den 
lösning som bäst löser 
anspråken i tätorten. 

Det pågår idag projekt där vägverksregioner tillsammans 
med kommuner utifrån etablerade koncept jobbar med att 
skapa förutsättningar för val av hållbara resor och trans-
porter. Intentionen är att genom många samtidiga insatser 
uppnå synergieffekter, t ex genom att kombinera bilpool 
med bra kollektivtrafik. 

Den eftersträvade slutlösningen – målbilden – kan behöva 
genomföras i olika typer av etapper med lösningar på lång 
och kort sikt. I många fall styr tillgången till ekonomiska 
medel och tid möjligheten att genomföra ett projekt. Tillfäl-
liga lösningar och etapplösningar kan vara steg på vägen 
mot ett slutmål.
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2.3 gestaltningsprogrammet är  
centralt 

I större såväl som i mindre orter handlar en förändring av 
en väg lika mycket om stadsbyggnad som vägbyggnad. I 
tätortsprojekt är arbetet med gestaltningsprogram centralt 
för att åstadkomma bra lösningar med hög kvalitet. Sam-
spelet mellan den tekniska utformningen av anläggningar-
na och den mer arkitektoniska utformningen – gestaltning-
en – utgör förutsättningen för att uppnå det alltid gällande 
målet – god vägarkitektur.

Gestaltningsprogrammet är mycket användbart som ett un-
derlag för dialog med berörda, och för att skapa kontinuitet 
och helhet i utformningen. Gestaltningsprogrammets skiss- 
och dialogprocesser har en central roll i arbetet att inhäm-
ta lokal kunskap men också för den lokala förankringen, 
medverkan och acceptansen för de åtgärder som föreslås.

Gestaltningsprogrammet utgör ett måldokument – en del av 
en överenskommelse. Gestaltningsprogrammet är också ett 
överförandedokument som för över lösningar, utformnings-
tankar, idéer om påverkansåtgärder, lokal kunskap, över-
enskommelser m.m. mellan olika skeden. Processen med 
gestaltningsprogram omfattar inventeringar, dialog och 
förslagsarbete för att åstadkomma tekniskt funktionella 
och estetiskt väl utformade anläggningar.

Åtgärdernas typ och omfattning kan variera starkt. Fysiska 
åtgärder för att lösa problem med trafiksäkerhet, miljö, 
gestaltning m.m. kan genomföras med olika grad av föränd-
ring av en miljö:

Upprustning – Restaurering i form av återskapande •	
av en anläggning eller renovering med bibehållen 
karaktär och funktion. Mer av drift- och underhålls-
åtgärder.

Förnyelse – Karaktären förändras i mer eller mindre •	
stor grad. Kan omfatta byggande av passager, översyn 
av skyltning, byggande av gång- och cykelvägar etc.

Nyanläggning – Nya miljöer skapas. Inom ny eller •	
befintlig vägsträcka.

Gemensamt vid alla typer av åtgärder är att de ska genom-
föras med en helhetssyn – väl fungerande lösningar för alla 
behov och anspråk. 

Det är viktigt att teknisk 
utformning samspelar med 
det arkitektoniska!

Skisser och illustrationer i 
gestaltningsprogrammet 
visar hur olika lösningar 
kan komma att se ut efter 
genomförande av åtgärd. 

Gestaltningsprogrammet 
tas fram i samband med 
förstudien och konkretise-
ras allteftersom planerings-
processen fortskrider. 

Olika grad av förändring av 
en miljö kan vara aktuell – 
från upprustning till förny-
else till nyanläggning.

Helhetssyn – väl fungeran-
de lösningar för identifie-
rade behov och anspråk.



 292 Grunder för genomförande av projekt

2.4 projektmodellen i alla skeden 

Vägverkets projektmodell 2 ska användas som hjälpmedel 
i det dagliga projektarbetet. Den bidrar till att strukturera 
arbetet, säkra ordning och reda samt säkerställa att genom-
förandet blir effektivt. Modellen är allmän och ger gene-
rella riktlinjer för projektledning och är tillämpbar oavsett 
i vilket skede ett projekt befinner sig.

Projekt i tätort kräver ofta medverkan av olika kompetenser. 
Modellens arbetsmetodik är därför speciellt användbar för 
att få med rätt kompetens i olika skeden. Den medverkar 
även till ett successivt arbete med målformulering, organi-
sation, planering av dialog och kommunikation, budgete-
ring, tidplanering samt resultatredovisning.

Under initieringsfasen ansvarar projektbeställaren för att 
upprätta ett projektdirektiv. 

I etableringsfasen ska en projektledare vara utsedd. Pro-
jektdirektivet utvecklas till en projektspecifikation och en 
projektorganisation skapas.

Under genomförandefasen sker det projektarbete som är 
specifikt för varje projekt. Genomförandet med tider och 
risker planeras. De projektledande aktiviteterna är dock 
även här detsamma oavsett typ av projekt. Det handlar om 
att samordna projektets aktiviteter och resurser för att 
styra arbetet mot det uppsatta målet. 

Avslutningsfasen är den del av projektet då erfarenhets-
återföring och analyser sker. Det verkliga resultatet analy-
seras jämfört med planerat resultat i tid, kostnad och kvali-
tet. Kvaliteten på både själva projektarbetet och projektets 
resultat analyseras. 

Projektmodellens metodik 
är användbar för att få 
med olika kompetenser i 
projektet samt vid dialog, 
förankring och samverkan 
med andra. 

Projektmodellen ska an-
vändas i alla skeden.

2 
Vägverkets projektmodell; Modellen ska vara en Vägverksgemensam grund för projekt. 

Enligt Vägverkets styrhandbok version 2.0, fastställd 2004-07-02, ska modellen användas 
för samtliga projekt i Vägverket.
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2.5 samordning med kommunal  
planering

Vid projekt i tätort kan det finnas behov av att använda sig 
av Vägverkets generella planerings- och projekteringspro-
cesser på ett sätt så att behovet av dialog och förankring 
samt teknisk noggrannhet och god utformning säkerställs. 
Det kan också vara aktuellt att samordna Väglagens (VL) 
och Plan- och Bygglagens (PBL) arbetsprocesser för att till-
godose både Väglagens och Plan- och bygglagens bestäm-
melser på formalia, beslutstillfällen och insyn. 

Projekt i tätort kräver ofta redan tidigt i planerings- och 
projekteringsprocessen högre detaljeringsgrad samt mer 
omfattande samråd och samordning med andra aktörer. 
Tidig planering i tätortsprojekt ska omfatta relativt detal-
jerade inledande inventeringar, analyser och även översikt-
ligt möjliga lösningar som stegvis förfinas och bland annat 
utgör grund för prioritering.

Förstudien inriktas på att ta fram de förutsättningar som 
behövs för att fatta beslut om fortsatt arbete. En genom-
arbetad och i vissa fall rätt detaljerad förstudie utgör bra 
underlag för senare skedens projektering men också en stor 
del av arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning. Speciell 
vikt bör läggas på en genomförd samrådsprocess redan 
i detta skede för att säkerställa allmänhetens och andra 
aktörers möjlighet att påverka projektet och yttra sig över 
föreslagna åtgärder.

Tidig dialog och förankring medverkar till att åstadkomma 
långsiktigt hållbara och accepterade lösningar. Målen för-
finas/preciseras allteftersom arbetet framskrider genom 
dialogen med andra aktörer och lokalbefolkningen ifråga. 

 
En teknisk utredning kan utgöra ett mellansteg mellan för-
studie och arbetsplan där man kan studera och föra dialog 
kring enstaka frågor och alternativa lösningar. Den tek-
niska utredningen är inget formellt steg i Vägverkets pla-
nerings- och projekteringsprocess utan ska ses som ett sätt 
att koncentrera arbetet på några viktiga frågeställningar 
som bör vara lösta innan man påbörjar en arbetsplan.

Väglagens och Plan- och 
bygglagens arbetssätt ska 
samordnas.

Inledande inventeringar 
och analyser utgör grun-
den för prioritering.

Starta dialogen tidigt och 
förankra arbetet genom 
hela processen.

En teknisk utredning kan 
utföras mellan formella 
projekterings- och plane-
ringssteg.
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Arbetsplanen säkerställer samrådsprocessen och att ett 
projekt följer lagar och förordningar. Samordning ska ske 
med kommunen avseende behovet av översikts- eller detalj-
planeläggning och då även arbetsprocesserna kring denna. 
I enkla fall behövs ingen arbetsplan. Det är viktigt att 
säkerställa detta genom samråd med de som arbetar med 
fastställelsefrågor. 

I arbetsplanen ska det ingå en godkänd miljökonsekvensbe-
skrivning, en samrådsredogörelse, en beskrivning av pro-
jektet och de ställningstaganden som skett.

Genom mindre kompletteringar med t.ex. mängdbeskriv-
ningar och administrativa dokument kan en detaljerad ar-
betsplan i tätort även utgöra bygghandling samt underlag 
för entreprenadupphandling (förfrågningsunderlag).

Arbetsplanen kan i vissa 
fall utgöra stora delar av en 
bygghandling.

Figur 2.3  Schema för arbetet i en planeringsprocess i samverkan  
Källa: Trafik för en attraktiv stad, TRAST
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2.6 säkerställ kompetens  
och kunskap

Oavsett skede i planerings- och projekteringsprocessen ska 
en ny projektorganisation skapas i etableringsfasen. Kun-
skapen om vilken kompetens som behövs förfinas succes-
sivt. I olika skeden av ett projekt behövs olika kompetens.  
Vilka kompetenser som behövs är beroende av de lokala 
förutsättningarna och problemets art och varierar över ti-
den i ett projekt. Individer med olika utbildningar, erfaren-
heter och arbetsuppgifter uppfattar en plats och företeelse 
på skilda sätt.

 

 

 

Vilka kompetenser som 
behövs varierar med pro-
blemets art och över tiden 
i ett projekt.

2.7 tidig kunskap och samsyn

Oavsett uppkomst gäller det vid tätortsprojekt att tidigt 
hantera ett bredare perspektiv än det upplevda problemet. 
Det gäller att ta ett större grepp om problemställningen. Vi 
ska inte svara på frågan hur detta problem ska lösas utan 
istället:

Hur vill vi – med hänsyn till alla kända behov och anspråk - 
att den aktuella vägmiljön ska fungera och se ut?

Figur 2.4. Skilda synsätt och problemtolkningar ger olika lösningar.
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Ambitionen ska alltid vara att väga samman anspråk och 
tillsammans med andra aktörer åstadkomma en samsyn 
kring mål och inriktning för hur projekt i tätort ska plane-
ras och utföras. Ett gemensamt och genomtänkt synsätt/ar-
betssätt vid inledande skeden av projekt inom tätorternas 
vägnät ger Vägverket och berörda kommuner en handlings-
beredskap och ökad flexibiliteten inför eventuella föränd-
ringar exempelvis beträffande fördelningen av resurser och 
nya direktiv. 

Ett bra exempel på behov av lokal kunskap och samsyn 
kring målformulering är frågan om jämställdhet, ett aktu-
ellt ämne vid fysisk planering i tätort. Det handlar om att 
rättvist förbättra transporternas kvalitet genom att lyfta 
fram olika kundgruppers prioriteringar och förutsättning-
ar. I detta sammanhang är genusperspektivet centralt. Det 
är därför viktigt att analysera hur och varför olika grupper 
av kvinnor och män reser som de gör. 

Samsyn kring mål ger 
redan tidigt handlings- 
beredskap inför nya  
förutsättningar.

Värderosen visualiserar 
dialogen och dess resultat.

En s k värderos kan vara ett arbetsredskap för att genom-
föra en kunskapsinhämtning och dialog kring olika anspråk 
i en trafikmiljö. Värderosen är en illustration som kan be-
skriva måluppfyllelsen för ett antal aspekter.

Den kan alltså användas både som arbetsredskap och som 
redovisning av ett samlat ställningstagande vid dialog 
med förtroendevalda och allmänhet. Man kan bestämma 
vilka aspekter som ska beskrivas och vad som krävs för att 
uppfylla målen. Måluppfyllelse kan anges genom att olika 
personer bedömer sitt eget intresse eller kunskapsområde. 

Figur 2.5. Värderos ur TRAST – Trafik för en attraktiv stad.



34 2 Grunder för genomförande av projekt

2.7.1 intern och extern samordning
Det ska finnas en strategi för de långsiktiga åtgärderna 
även om man på kort sikt vidtar en tillfällig åtgärd för att 
ta itu med brister i exempelvis attraktivitet, trafiksäkerhet, 
miljö eller tillgänglighet. En genomförd åtgärd ska inte 
hindra framtida, mer omfattande helhetslösningar. För 
att uppnå detta krävs samordning av planering och finan-
siering samt framtida drift både inom Vägverket och med 
kommuner och näringsliv.

Inom Vägverket är behovet av samordning mellan olika fi-
nansieringsslag speciellt tydligt vid projekt i en mindre ort. 
Medel kan komma från nationella planer och länstransport-
planer i form av drift- och underhållsmedel, medel för kol-
lektivtrafikåtgärder, ”sektorsmedel”, gestaltningsåtgärder, 
riktade miljö- och trafiksäkerhetsmedel m.m. Sker en sam-
ordning inom Vägverket kan alltså driftmedel tillsammans 
med nyinvesteringar möjliggöra större, samlade åtgärder. 
Även samfinansiering med kommuner (statliga bidrag, lån, 
delad finansiering) och privata aktörer förekommer.

Samordning ska även ske mellan projektskeden. Analyser 
och rekommendationer som görs i tidiga utredningsskeden 
ska föras vidare till ett projekts genomförande och drifts-
skede. 

Samordning med en kommun kan ske både avseende plane-
rings- och projekteringsprocessen och framtida drift- och 
underhållsfrågor. Även möjligheten att i samma projekt 
genomföra åtgärder inom närliggande områden eller i kom-
munala anläggningar kan exempelvis diskuteras.

En samordning mellan olika externa aktörer och intres-
sen kan även med liten insats från varje medverkande part 
skapa samlade resurser för att genomföra även lite större 
projekt med goda och tydliga resultat. En aktör kan också 
inspirera andra till att medverka till förbättringar.

Redan tidigt bör genomförandet av ett framtida projekt 
diskuteras med kommunen och andra medverkande intres-
senter. Det är viktigt att klargöra den fortsatta processen, 
avgränsningen av ett projekt, ansvarsfördelning och möjlig 
finansiering av ett projekt. Behovet av uppföljning och ut-
värdering bör också tydliggöras.

Extern samordning kan  
ge ytterligare resurser  
och därmed bättre  
helhetslösning.

Intern samordning ger  
större samlad ekonomisk 
resurs och bättre resultat.
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2.8 dialog för samVerkan och samsyn 

2.8.1 dialog med andra aktörer och intressenter
I planeringsprocessen för ett vägprojekt är kommunikatio-
nen med brukare och andra aktörer (ex. kommunen) central. 
Syftet är att genom informationsutbyte ta tillvara de in-
blandades kunskap, lära av varandra samt skapa förtroen-
de och förståelse. Dialogen hjälper till att hamna rätt i ett 
projekt. Målet är att nå enighet om ett problem och hur det 
ska lösas samt förståelse för de inblandades olika synsätt. 

Vid projekt i tätort blir konflikterna mellan olika intressen 
extra tydliga. Vägarna ska fungera för alla trafikanter un-
der årets och dygnets alla tider; gående, cyklister, bilister. 
Näringslivets transporter innebär särskilda krav. Samtidigt 
ska miljön tillåta att barn, funktionshindrade och äldre 
säkert och tryggt kan vistas i den. Detta ställer krav på hur 
vi tar reda på dessa behov och kunskap om hur en dialog-
process, som ska leda framåt, ska utformas.

I samband med att man startar en dialog skapas förvänt-
ningar men också en möjlighet att erhålla förståelse för 
olika åtgärder som av alla inte upplevs som positiva. Det 
gäller dock att vara tydlig med vilka förutsättningar som 
gäller, så att inte orealistiska förväntningar skapas. Det är 
också viktigt att se varje projekt som en färskvara. Sätts en 
dialogprocess igång för tidigt finns risken att man förlorar 
deltagarnas engagemang och medverkan. Dessutom  
varierar problem och förutsättningar knutna till orten  
över tiden.  

2.8.2 förutsättningar för dialog
För att få ett engagerat deltagande i dialogen är det viktigt 
att anpassa budskapet och formerna för dialogen till dem 
som ska medverka. Dialogen är ett verktyg i processen där 
man arbetar sig fram från en problembild till gemensamt 
framtagna möjliga lösningar.

Dialogen ska anpassas till problemets art och storlek. Det 
gäller också att säkerställa att deltagarna kan ta till sig frå-
geställningarna och därigenom medverka med sin kunskap 
på ett konstruktivt sätt. Det gäller inte minst vid dialog 
med barn och ungdomar. Speciellt viktigt är det att skapa 
samrådssituationer som säkerställer att både kvinnors och 
mäns behov kommer fram. 

I dialogen måste ramarna 
för projektet vara tydliga  
så att inte orealistiska 
förväntningar skapas.

Det krävs en väl fungeran-
de dialogprocess för att få 
in nödvändig lokal kunskap 
samt för att skapa 
förståelse mellan intressen 
och för de åtgärder som 
slutligen föreslås.

Det är nödvändigt att 
börja med att diskutera 
problembilden – inte 
lösningar.
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I en dialogprocess finns ofta behov av ett stort mått av 
skissarbete med bilder och tydligt skriven information. Det 
ställer krav på rätt kompetens hos den som driver dialogen, 
d v s att den personen kan hantera både ord och bild i dis-
kussionen om problem, mål och lösningar.

Det finns en del frågor man måste ställa sig och vissa för-
beredelser som måste göras innan en dialog kan dras igång.

När är det aktuellt med åtgärder?•	

Vilka är de ekonomiska förutsättningarna?•	

Vilket är målet för dialogen? Medbestämmande?  •	
Kunskapsinhämtande?

Vilka är målgrupperna? Vilka frågor kan komma upp?•	

Vilken metod ska vi använda?•	

Vilka aktiviteter ska genomföras och när ska de  •	
genomföras? Vilka gratistillfällen finns för att nå 
målgrupperna? Vem ansvarar för vad i genom- 
förandet av respektive aktivitet?

Vilket behov av information och vägledning har de •	
medverkande intressenterna för att kunna tillgodo-
göra sig informationen och själva kunna formulera 
sin kunskap?

Vilka kanaler ska vi använda oss av i dialogproces-•	
sen: annonser, möten, seminarier, trycksaker, utställ-
ningar, charetter och liknande?

Hur kommunicerar vi resultatet och de ställnings- •	
taganden som görs? 

Hur ska vi skapa möjligheter för återkoppling och •	
erfarenhetsåterföring?

Hur och när ska kommunikationen utvärderas?  •	
Vem ansvarar för utvärderingen?

Dialogen ställer krav på 
rätt kompetens hos den 
som för och håller i diskus-
sionerna. Det innebär bl a  
pedagogisk förmåga och 
kompetens att illustrera 
möjliga lösningar.

Figur 2.6. Information till allmänheten i samband med vägutredning.
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Dialogen kräver förbere-
delser.

I samband med att en bredare dialog påbörjas måste pro-
jektets förutsättningar tydliggöras.

Vilket är syftet med projektet, hur har det  •	
aktualiserats? 

Vilka osäkerheter finns•	 ?

Tider och praktiska avgränsningar är mycket viktiga att 
klarIägga. Detta ska ske i samråd med berörd kommun så 
att samsyn råder innan en bredare dialog påbörjas.

Mer om dialog finns att läsa i ett antal av Vägverkets pu-
blikationer som TRAST, handböcker för Förstudie och 
Vägutredning samt olika handledningar i informations och 
dialogprocesser. De viktigaste av dessa finns redovisade i 
kapitel 4. Underlag och referenser.

Ett exempel på hur man kan bedriva en dialog i samband 
med ett vägprojekt finns i Bilaga 2.

Figur 2.7. Exempel på olika typer av samrådsmaterial. Illustrationer av A5 
arkitekter & ingenjörer AB, Bjerking AB, Tyréns AB och Gora AB.
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3 Projektskeden – från  
initiativ till genomförande

I detta avsnitt beskrivs hur vi bör arbeta med projekt i
tätort inom ramen för Vägverkets planerings- och  
projekteringsprocess. Från uppkomst i den inledande tidi-
ga planeringen till underlag för upphandling av åtgärder. 

3.1 skede: tidig planering före  
projektstart

Ett projekt kan initieras av Vägverket eller genom att syn-
punkter och problem beskrivs av andra aktörer, intressen-
ter och allmänhet. Idén om ett projekt har ofta sin grund 
i ett specifikt och ett mer eller mindre akut problem som 
påtalas och ofta är lätt att identifiera – olyckor, otrygghet, 
slitna miljöer, problem längs skolvägar, hinder för funk-
tionshindrade etc.

Motivet för ett projekt behöver inte vara direkt kopplat 
till behov längs en väg eller gata utan kan vara en följd av 
utvecklingen i en annan del av en ort eller längs ett viktigt 
trafikstråk. I samband med Vägverkets regelbundna kontak-
ter med kommunerna identifieras och diskuteras dels behov 
och problem kopplade till det statliga vägnätet och dels 
förutsättningar för den kommunala planeringen.

Vägverkets projektplanering bör baseras på en inledande 
inventering och analys och ska genomföras i enlighet med 
fyrstegsprincipen. Analyserna bör resultera i förslag till 
principlösningar för den efterföljande planeringen där ur-
val och prioritering mellan projekt (orter) sker. 

När väl ett projekt har prioriterats så bör en fördjupad in-
ventering och analys genomföras innan en förstudie påbör-
jas. Syftet med detta är att ge goda förutsättningar för det 
efterföljande förstudiearbetet.

Tidig planering

Förstudie

Vägutredning
Teknisk utredning

Arbetsplan

Bygghandling

Entreprenad

Uppföljning/utvärdering

Påverkans-
projekt

Tätortsprojekt kan initieras 
från olika håll, t.ex. genom 
vägverkets möten med 
kommunerna eller vid kon-
takt med allmänheten.

För att kunna göra rätt-
visa jämförelser mellan 
orter, avseende problem 
och lösningar, bör orterna 
inventeras på ett likartat 
sätt.
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Definiera problembilden 
tillsammans med andra.

Involvera personer med 
nödvändiga specialist-
kunskaper.

Använd fyrstegsprincipen 
vid åtgärdsanalys.

 

(∗ 

Figur 3.1.  Ett projekt blir till.                                    *)Påverkansåtgärder

 3.1.1 inledande inventeringar och analyser
Vid de inledande inventeringarna och analyserna i tätort 
ska viktiga grunddata och förutsättningar tas fram. Syftet 
är att både identifiera de orter där behovet är störst och att 
göra en preliminär bedömning av tänkbara åtgärder. För att 
i senare skeden kunna jämföra och prioritera mellan pro-
jekt är det viktigt att detta sker på ett relativt likartat sätt. 

Personer med olika utbildningar, erfarenheter och arbets-
uppgifter uppfattar en plats och företeelser på skilda sätt. 
För att uppnå en god kvalitet krävs därför att personer med 
olika specialkompetenser deltar. Förutom en viss lokalkän-
nedom krävs kunskap om trafikmiljö, driftplanering, bete-
endepåverkan och samhällsplanering.
 
Inledningsvis är det viktigt att tillsammans definiera vilket 
problem vi är satta att lösa samt hur det kan påverka andra 
anspråk. Vilket är det påtalade problemet? Är det ett pro-
blem? Finns andra problem? Vilka andra anspråk kan på-
verkas? I detta skede är det viktigt att inte göra en för snäv 
avgränsning av problemet. 
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Resultatet bör samman-
ställas så att det kan upp-
dateras och kompletteras 
löpande.

Detaljeringsgraden ska inte 
vara så hög – viktigast är 
att identifiera behov och 
ge en tydlig problembild.

En avvägning mellan behoven som finns i anspråken från 
vägen och från tätorten ger en uppfattning om vilken prin-
ciplösning som kan vara aktuell. Behovet är i grunden det 
som styr målbilden och åtgärden men ekonomiska medel 
och tidsaspekten spelar roll för bedömningen om vad som 
är lösningen på lång och kort sikt.

De inledande inventeringarna och analyserna bör omfatta 
en diskussion enligt fyrstegsprincipen med resonemang 
om möjliga åtgärder. En kombination av åtgärder från olika 
steg ger ofta synergieffekter och effektivare måluppfyllelse. 
Detta gäller särskilt i orter där den lokala trafiken skapar 
problem. Exempelvis kan en miljöprioriterad genomfart 
kombinerat med påverkansåtgärder för att minska bilan-
vändandet vara ett bra exempel på kombinationsåtgärder.

I figur 3.2  beskrivs ett förslag till inventerings- och  
analysmetod. Den kan användas för att inventera behovet 
i alla typer av tätorter. Underlaget ska fånga upp de vikti-
gaste kriterierna för det eller de behov som utgör motiv för 
att en åtgärd kan vara aktuell. Detaljeringsgraden i bedöm-
ningen behöver inte vara så hög i detta skede av plane-
ringen. Underlaget ger en tillräckligt god bild över behovet i 
den aktuella orten och i jämförelse mellan orter i regionen. 

Flertalet uppgifter finns relativt lättillgängliga medan 
andra är svårare för oss att bedöma, t ex trygghet och till-
växt. Det är ofta möjligt att sådana uppgifter kan inhämtas 
från kommunerna. I de fall information är svårtillgänglig, 
saknas eller är inaktuell kompletteras underlaget i senare 
skeden. Planeringsunderlaget bör sammanställas i en form 
som kan uppdateras och kompletteras fortlöpande.

Tabellerna i figur 3.2 redovisar ortens sammantagna till-
ståndsbild där de underliggande bristerna har bedömts 
enligt ett exempel i Bilaga 1.
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Tillståndsbeskrivning – orten och vägen

Orten: Ortstyp och  
karaktär

Beskriv kort viktiga förutsättningar för orten som 
näringsliv, planförhållanden, bebyggelsekaraktär och 
andra viktiga förutsättningar. Platsbesök genomförs 
tidigt.

Orten: Ortens förhållande 
till vägen

Beskriv kort viktiga förutsättningar för orten i förhål-
lande till vägen – typ av trafik, stor andel tung trafik, 
utpekat stråk för gods eller arbetspendlig, näringsliv 
stransporter eller andra lokala förutsättningar. 

Orten: Utvecklingstrend/
näringsliv

Beskriv ortens utvecklingspotential (näringsliv, befolk-
ningsutveckling etc) och hur den förhåller sig till vägen 
och trafiken. 

Orten: Sociala samband Beskriv sociala samband bl a mellan stadsdelar, be-
byggelsegrupper, historiska samband etc, och hur det 
kan påverka en lösning.

Vägen: Ådt och antalet  
tunga fordon

Skriv fram mätningar till dagsläget och eventuellt 
genomförande-/horisontår. Genomför vid behov nya 
mätningar.

Vägen: Olyckor Beskriv problem och eventuella speciella problem-
punkter i trafikmiljön. Ta fram STRADA statistik.

Vägen: Trafiknät Beskriv vägens funktion enligt en trafiknätsanalys eller 
annan typ av beskrivning som anger behov av fram-
komlighet, tung trafik, utryckningsfordon etc.  
Studera tillgänglighet till service och handel, typ av 
resor och transporter, långväga godstransporter, farligt 
gods, arbetspendling etc.  
Notera vilka grupper bland medborgare och näringsliv 
som är särskilt aktuella.

Figur 3.2.  Exempel på innehåll i en inledande inventering och analys,  
se fortsättning sidan 43. 
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Fortsättning figur 3.2.

Analys steg 1. Behovs- och problembeskrivning

Den rumsliga miljön Beskriv behovet av att anpassa gaturummet till tätor-
tens karaktär, att åtgärda ev. eftersatt underhåll och 
göra gatumiljön mer användbar.

Tillgänglighet för  
oskyddade trafikanter

Beskriv behov av resande och tillgänglighet till buss-
hållplatser bytespunkter mellan trafikslag, pendlarpar-
keringar samt behovet av resande med cykel, GC-
pendlingsstråk. Det kan finnas cykelräkningar. 

Trygghet Beskriv behov av trygghet i den fysiska miljöns beskaf-
fenhet: kan avse belysning, nyttjande av gångvägar 
etc.

Säkerhet Beskriv behov av trafiksäkrare gatumiljö för oskyd-
dade trafikanter, barns säkra skolvägar samt skyddade 
trafikanter i fordon.

Tillgänglighet motorfordon Beskriv behov av lastning, parkering, kollektivtrafiks-
fordonen och  angöringar.

Underhåll Beskriv behov av underhåll av väganläggningen.

Hälsa Beskriv behov av att minska orsaker i trafiken som 
påverkar hälsan.

Miljö Beskriv behov av att minska intrång eller störningar 
(upplevelse, funktionalitet) i värdefulla kultur- och natur-
miljöer.

Andra anspråk Eventuella andra behov.

Analys steg 2. Åtgärdstyp och prioritet samt inriktning på fortsatt arbete

Samlad problembild Behov som bör tillgodoses eller kan innebära konflikt 
med andra anspråk.

Möjliga åtgärder Analys enligt fyrstegsprincipen – påverkansåtgärder 
och/eller fysiska åtgärder

Kostnadsuppskattning Bedöm en nivå för slutmål och eventuella etapper. 
Mycket översiktligt och preliminärt men  
erfarenhetsbaserat.

Samlad bedömning och 
prioritering

Gör en samlad bedömning och avge prioritet  
med anledning av den finns möjlighet att skriva in  
planeringskommentarer och ange prioritet.
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3.1.2  urval och prioriteringar  
– från behov till projekt 

Vid all planering finns ett behov av urval och prioriteringar 
av projekt, dels som kompromiss mellan motstående intres-
sen och dels mellan ekonomiska ramar. Urvalskriterierna 
kan variera över tiden med grund i olika direktiv och priori-
terade problemområden.

Grunden till urvalsarbetet är de inledande inventeringarna 
och analyserna som tidigare beskrivits. Flera beskrivande 
parametrar med tematisk gruppering för varje ort utgör 
en bra förutsättning till urval och för att kunna analysera 
ortens behov av åtgärder.

En gruppering av tätorter ska inte vara ett statiskt under-
lag för urval, rangordning och prioritering utan präglas 
av flexibilitet. Inriktningar eller beslut om fokus på något 
speciellt problemområde kan påverka prioriteringar och 
urval av projekt som ska utföras. Möjligheten att samordna 
åtgärder och projekt med andra närliggande projekt kan 
också påverka möjligheten att påbörja ett projekt. Även 
samverkan med kommuner och andra projekt inom eller 
utanför Vägverket kan påverka prioriteringen i tiden. 

Utgångspunkten för prioriteringen bör alltid vara en sam-
lad bedömning av problemets storlek och möjligheterna att 
göra kostnadseffektiva åtgärder.

3.1.3 fördjupad inventering och analys
Orter som har prioriterats i en långsiktig plan behöver en 
fördjupad inventering och analys av ortens förutsättningar, 
brister och möjliga åtgärder m.m. Kunskapsunderlaget ska 
peka ut en riktning för det fortsatta arbetet och projektmål 
och målbild ska formuleras och beskrivas.

I tätortsprojekt, där trafiksituationen ofta kan vara kom-
plex, är det extra viktigt att ha en välgrundad problembild 
för att kunna ge ett bra direktiv för projektstart. En väl-
grundad problembild ger goda möjligheter att ge anvisning-
ar för hur ett projekt ska genomföras och kompetenssättas. 

Den fördjupade inventeringen och analysen bör tas fram 
innan en förstudie påbörjas. I de fall där förstudie re-
dan beställts är det lämpligt att utföra den fördjupade 
inventeringen och analysen (ortsanalys) inom ramen för 
förstudiearbetet.  I analysarbetet bör det säkerställas att 

Urval och prioriteringar bör 
grunda sig på likvärdiga 
inventeringar och analyser.

En väl underbyggd 
problembild ger förutsätt-
ningar för hur projektet 
ska kompetenssättas och 
genomföras.

Möjligheten till samordning 
med andra projekt bör 
påverka sannolikheten för 
hög prioritering.
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arbetsgruppen har kunskaper om stadsbyggnads- och tät-
ortsfrågor, metodkunskap som t.ex. ortsanalys, beteendeve-
tenskap med mera. Det är väsentligt att samtliga deltagare 
har samma referenser och en samsyn om de lokala förut-
sättningarna på platsen. Platsbesök kan med fördel ske i 
samband med startmöte och då gärna tillsammans med 
andra aktörer och intressenter.

Analysens uppgifter behövs bl. a. för att få en uppfattning 
om vilka effekter som kan förväntas av tänkta åtgärder. I 
analysen fördjupas inventeringen av de olika brister som 
ligger till grund för bedömningen av behovet. Det kan göras 
inom ramen för en ortsanalys som fördjupar och beskriver 
ortens struktur och rörelsemönster m.m.

Inventeringen och dess analys ska beskriva både brister 
och kvaliteter samt andra viktiga förutsättningar och figur 
3.3 kan användas som stöd i detta arbete. 

Utöver aspekter som rör trafikförhållanden, bör platsens 
och vägens specifika egenskaper beskrivas: mötesplat-
ser, gränser, sammanhang. Vilket är det akuta problemet 
som aktualiserats? Vad innebär lösningen på ett problem 
för andra anspråk? Hur kan andra anspråk påverkas och 
tillgodoses? Förslag till åtgärder tas fram enligt fyrstegs-
principen. Åtgärdsförslagen kan vara från alla fyra stegen 
och bör hanteras likvärdigt i det fortsatta arbetet.

Innan projekt påbörjas bör det finnas en samsyn om för-
delning av ansvar och kostnader. Ett samarbetsavtal som 
svarar på viktiga frågor avseende projektgenomförandet 
bör upprättas. En sådan dialog kan inledas redan innan 
den formella vägplaneringsprocessen påbörjas. Undersök 
förutsättningarna för samverkan med andra aktörer som 
kommuner och näringsliv avseende finansiering, processer 
och genomförande.  Möjligheterna att samordna ett väg-
projekt med andra åtgärder bör belysas. Det kan handla om 
ombyggnader av kommunala ledningsnät, utbyggnad  
av närliggande kommunala gator, underhållsåtgärder i  
närområdet etcetera.

Hur processerna med arbetsplaner och detaljplan drivs är 
också en väsentlig fråga som bör belysas tidigt eftersom 
det påverkar hur en samråds- och dialogprocess ska bedri-
vas enlig både Väglagen och Plan- och bygglagen.

Individuell kunskap och 
gemensamma referenser 
bygger upp nödvändig 
kunskap om lokala  
förhållanden.

Undersök möjligheterna 
till samverkan med andra 
aktörer.

Platsspecifika förhållanden 
bör klarläggs.
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Bakgrund och förutsättningar

Orten – karaktär och kännetecken

Ortsanalys (i tillämpliga delar enligt principer i Trast) 

Geografi och funktioner: läge, befolkning, arbetsmarknad sysselsättning, handel, • 
service, industri, kultur, fritid etc. 

Typ av ort, speciella särdrag (regionalt centra, kommuncentra, ort mellan större • 
målpunkter, turistort, lokalt centra etc).

Historia – ursprung, utveckling, strukturer etc.• 

Landskapet och grönstruktur – topografi, landskapets karaktärer, ortens grönst-• 
ruktur (parken och naturmark) etc. 

Huvudstrukturer – Bebyggelsestruktur, trafikmönster, viktiga stråk, områden • 
gränser, knutpunkter och landmärken.

Handel och service• 

Trafikförutsättningar och trafikmiljön

Vägens karaktär Gaturumsbeskrivning enligt Trast:

Karaktär – stadsbyggnadskaraktär, gaturummets rumsliga, estetiska och funktio-• 
nella egenskaper. 

Trafiknät - biltrafik, gående, cykel, kollektivtrafik, utryckningstrafik, gods etc.• 

Vägens läge i orten• 

Vägens övergripande funktion i orten och i transportsystemet• 

Anslutande vägar och gator• 

Olycksstatistik• 

Trafikmängd total/tung trafik• 

Vägbredd hastighetsreglering, passager, hastighetssänkande åtgärder etc.• 

Gång- och cykeltrafik• 

Kollektivtrafik• 

Socialt liv

Folkliv – vistelse i väg- och gaturum, på offentliga platser, rörelser, samlingsplat-• 
ser etc.

Målpunkter – skolar, handel, service etc.• 

Speciella förutsättningar för orten (om aktuellt)

Turism, kulturort etc.• 

Näringsliv etc.• 

Figur 3.3. Checklista för fördjupad inventering och ortsanalys, 
se fortsättning sidan 47. 
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Projektläget

Har något utförts av Vägverket?• 

Finns tidigare problemanalyser, inventeringar etc.• 

Tidigare utredningar, typ av handling (skiss, förstudie, utredning, arbetsplan,  • 
bygghandling etc.).

Andra pågående eller planerade projekt i närheten?• 

Kommunal planering och infrastruktur och andra underlag

Översiktsplan, detaljplaner• 

Ledningssystem m.m.• 

Trafiknätsanalyser, trafikplaner etc.• 

Kulturhistoriska inventeringar, bebyggelseinventeringar, naturinventeringar etc.• 

Problembeskrivning och möjliga lösningar 

Det utlösande problemet? Finns fler problem? Andra anspråk och behov?• 

Hur ska vi lösa alla behov och anspråk samlat? Vilka kompromisser kan behövas?• 

Möjliga åtgärder och bedömt åtgärdsbehov – hur kan det lösas enligt  • 
fyrstegsprincipen?

Målformulering, fortsatt arbete och hur går vi vidare?

Projektmål och fokus• 

Geografisk omfattning (längd, bredd, start/mål).• 

Kostnadsbedömningar (översiktligt men rätt nivå).• 

Förslag till arbetsgång för fortsatt arbete, behov av förstudie, detaljplan,  • 
arbetsplan?

Förslag till projektorganisation för fortsatt arbete – beställarkompetenser och  • 
behov av speciella konsultinsatser etc.

Vilken planeringsprocess ska följas – PBL och/eller Väglagen? Samordning med • 
kommunal planering? Samrådsbehov och samordningsbehov: Andra angränsande 
vägprojekt, kommunal planering (nya ÖP, detaljplaner). Synkronisering med andra 
vägåtgärder (miljö, trafiksäkerhet, drift, belysning etc.)

Fortsättning figur 3.3.



48 3 Projektskeden - från initiativ till genomförande

3.1.4 projektdirektiv och projektstart
Vägverkets projektmodell3  ska användas som hjälpmedel 
i det dagliga projektarbetet. Rätt använd bidrar model-
len till att strukturera arbetet, säkra ordning och reda och 
säkerställa att genomförandet blir effektivt. Detta innebär 
att projektdirektiv ska upprättas innan en förstudie enligt 
väglagen, eller en förstudie inom ramen för sektoruppgif-
ten, påbörjas. 

Syftet med projektdirektivet är att det ska finnas en tydlig 
skriftlig beskrivning av vad man beställer. Projektdirektivet 
ska innehålla en tydlig problemformulering samt beskriva 
vad som ska göras. Den ska även ge projektledaren väg-
ledning när det gäller projektmål och målbild samt vilka 
kompetenser som bör ingå i projektarbetet. Direktivet bör 
även ge svar på om tidigare analys utmynnat i förslag till 
påverkansåtgärder eller fysiska åtgärder, eller en kombina-
tion av båda.

Resultatet av förstudien bildar sedan underlag för precise-
ring av ett nytt projektdirektiv för nästa skede (t.ex. vägut-
redning eller arbetsplan). Målet för projektet preciseras vi-
dare och direktiv ges för vad som ska utföras i nästa skede. 

3 
Vägverkets projektmodell; Modellen ska vara en Vägverksgemensam grund för projekt. 

Enligt Vägverkets styrhandbok version 2.0, fastställd 2004-07-02, ska modellen användas 
för samtliga projekt i Vägverket.

Använd projektmodellen 
som stöd i projektarbetet.

Projektdirektivet ska  
beskriva problem,  
genomförande och mål.

Att tänka på vid planering före projektstart:

Inventeringar och analyser av tätorter bör utföras på ett likartat sätt för att  • 
sedan kunna fungera som underlag för urval och prioriteringar.
Involvera personer med olika kompetenser.• 
Definiera problembilden tillsammans med andra. En välgrundad problembild • 
skapar goda förutsättningar för ett bra slutresultat. Tidiga platsbesök skapar 
samsyn.
Använd fyrstegsprincipen vid åtgärdsanalys.• 
Resultatet från inventeringar och analyser bör sammanställas så att det kan  • 
uppdateras och kompletteras löpande.
Möjligheten till samordning mellan projekt bör påverka sannolikheten för  • 
hög prioritering.
Tidigare utförd inventering och analys bör fördjupas för prioriterade orter.• 
Undersök tidigt förutsättningarna för samverkan med andra aktörer avseende  • 
finansiering, processer och genomförande.
Projektmodellen ska användas.• 
Projektdirektivet kan fungera som projektbeställning och beskriva vad som  • 
ska göras.
Projektmål och målbild bör tydliggöras i projektdirektivet.• 
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3.2 skede: förstudie

Förstudien ska svara på frågan OM man ska genomföra 
någon åtgärd eller kombination av åtgärder. Normalt lig-
ger tonvikten på att samla in befintlig information och 
formulera en problembeskrivning samt beskriva vilka mål 
som ska uppnås. Förstudien ska inriktas på att ta fram de 
förutsättningar som behövs för att fatta beslut om fortsatt 
arbete. Problemformuleringen är viktig för identifieringen 
av alternativa lösningar eller kombinationer av lösningar.

Framtagandet av förstudien ska kännetecknas av ett för-
utsättningslöst arbetssätt samt av en öppen dialog med 
myndigheter, organisationer, allmänheten och näringsliv.
Dialogen utgör förutsättningen för uppbyggnaden av den 
lokala kunskapen inom projektgruppen.

Vid vägprojekt i tätort är ofta problembilden mer komplex 
än i vägprojekt på landsbygd. För att kunna bedriva för-
studiearbetet på ett trovärdigt sätt så krävs medverkan 
av olika kompetenser, både inom vägverket men även hos 
andra aktörer.

Från och med förstudieskedet sker vanligen konsultupp-
handlingar. Säkerställ att förfrågan till konsulterna är tyd-
lig beträffande projektförutsättningar och kompetenskrav. 
Det innebär att man måste beskriva projektet noga samt 
ställa relevanta krav på kompetens, inte minst för att föra 
dialog med allmänheten och andra berörda.

3.2.1 kompletterande inventeringar och analyser 
Den fördjupade inventeringen från tidigare skeden (figur 
3.3) kan behöva kompletteras i förstudiearbetet. De kom-
pletteringar som kan vara nödvändiga är gaturumsbe-
skrivning enligt handboken Trafik för en attraktiv stad, 
jämställdhetsanalyser, inventeringar för att säkerställa 
funktionshindrades behov.

Det är viktigt att berörda barn ges möjlighet att sätta sig 
in i de frågeställningar och problem som planeringen 
gäller. Detta förutsätter att samrådsformer och arbetssätt 
anpassas för att låta barnen komma till tals. En viktig 
metod för att följa upp att barnens bästa beaktats, är de 
barnkonsekvensanalyser4 som regeringen anser bör bli 
obligatoriska i beslutsfattandet.  

Tidig planering

Förstudie

Vägutredning
Teknisk utredning

Arbetsplan

Bygghandling

Entreprenad

Uppföljning/utvärdering

Påverkans-
projekt

Tidigare utförda invente-
ringar och analyser  
kompletteras vid behov 
bl.a. med gaturums-
analys enligt TRAST.

Ställ kompetenskrav vid 
konsultupphandling.

4
 Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen (Vägverkets publ. 2005:37) 

Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser (2003:37) 
Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter (2004:200) 
Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt (2005:27)  
Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället (2006:11).

Barnkonsekvensanalys.
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3.2.2 fyrstegsprincipen och tänkbara lösningar 
Har en analys enligt fyrstegsprincipen gjorts tidigare, ska 
detta behandlas och refereras i förstudien. Har i den tidiga-
re analysen möjligheten till påverkansåtgärder inte belysts 
i tillräcklig omfattning görs det nu. Detta gäller främst i de 
fall där steg 1-och 2-åtgärder har sorterats bort i tidigare 
skeden. 

Åtgärder för att lösa ett problem kan utgöras av både på-
verkansåtgärder och fysiska åtgärder men också en kombi-
nation av dessa. 

Det bör finnas idéer om vilka typer av tänkbara åtgärder 
som kan genomföras och en erfarenhetsbaserad översikt-
lig kostnadsbedömning. Med utgångspunkt i en gemen-
sam problembild och med hjälp av skissförslag på möjliga 
åtgärder eller exempel från andra platser, är det lättare att 
diskutera och formulära gemensamma målsättningar.

3.2.3 dialog
I och med att väghållningsmyndigheten följer den lagstad-
gade processen för allmän väg med dokumenterade samråd 
och upprättade handlingar säkerställs att berörda enskilda, 
allmänhet och övriga berörda myndigheter kan delge sin 
kunskap och samtidigt kunna yttra sig tidigt.

För att kunna föra en dialog och samverka med allmänhet 
och andra aktörer gäller det att vara begriplig och tydlig 
när man talar om problembild, mål och tänkbara åtgärder. 
En förstudie i tätort kan därför vara mer detaljerad  
avseende dessa delar än om det skulle handla om en ny-  
eller ombyggnad av en väg på landsbygd.

En kommunikationsplan tas fram för hur dialogen med 
andra aktörer och allmänhet ska ske. Relevanta frågor är 
om det finns oklarheter i vägmiljön och dess användning i 
det lokala perspektivet, motstridiga lokala intressen, vik-
tiga lokala målpunkter som vägen avskiljer med mera.

Förslag på olika åtgärder tas fram och diskuteras ur olika 
intressenters perspektiv samt studeras avseende teknisk 
och ekonomisk genomförbarhet. Det handlar även om en 
ansvarsfördelning mellan berörda aktörer och markägare. 
Ett exempel som beskriver en modell för dialog finns  
redovisat i Bilaga 2.

Planera dialogens innehåll 
och utformning med 
medverkande aktörer.

I samband med dialogen 
bör ansvarsfördelning mel-
lan berörda klarläggas.

Åtgärdsanalys enligt 
fyrstegsprincipen ska ge-
nomföras. Om det är gjort 
i tidigare skeden ska det 
beskrivas.
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3.2.4 miljö
De miljöfrågor som kan vara aktuella i tätortsprojekt är 
t.ex. störningar i livsmiljön för boende på orten. Det kan 
vara barriäreffekter, trygghet, säkerhet, buller, vibrationer 
och luftföroreningar etc.  vägens och trafikens direkta och 
indirekta påverkan på natur-, fritids- och kulturvärden ska 
också analyseras. I förstudien kan tänkbara lösningar på 
dessa problem beskrivas. Förstudien utgör del av en kom-
mande miljökonsekvensbeskrivnings inventering av förut-
sättningar. Enligt lagstiftning utgör förstudien ett underlag 
för att Länsstyrelsen ska kunna besluta om projektet inne-
bär betydande miljöpåverkan.

3.2.5 gestaltningsprogram
I förstudieskedet påbörjas arbetet med gestaltningspro-
gram genom att riktlinjer för det fortsatta arbetet tas fram. 
Vid vägprojekt i tätort finns det i de flesta fall behov att 
arbeta fram ett separat gestaltningsprogram som beskriver 
gestaltningsprinciper och idéer inför det fortsatta arbetet. 
Ska ingen vägutredning tas fram bör gestaltningsprogram-
met vara mer detaljerat i förstudien och utgöra grund för 
arbetsplanens projektering. I mindre projekt kan gestalt-
ningsfrågorna beskrivas som ett kapitel i förstudien. Orts-
analyser och andra inventeringar och värdebedömningar 
utgör underlag för arbetet med riktlinjer för gestaltning.

Länsmuseer, länsstyrelsen, riksantikvarieämbetet m.fl. har 
vanligen goda underlag beträffande orternas historik och 
värdefulla kulturmiljöer och fornlämningar. I historiska 
kartmaterial finns ofta intressant information om en orts 
utveckling. 

I Vägverkets skrift Gestaltningsprogram – en vägledning, 
finns enkla, tydliga och inspirerande resonemang om  
inventeringsmetodik och analys.

3.2.6 överenskommelser med andra parter
Samarbete vid genomförande av ett framtida projekt bör 
diskuteras och konkretiseras tillsammans med kommunen 
och andra medverkande intressenter. Om detta inte skett 
när beslut om att inleda en förstudie fattades kan det ske 
under arbetet med förstudien. Det är viktigt att tidigt klar-
göra den fortsatta processen, avgränsning, ansvarsfördel-
ning och möjlig finansiering av ett projekt. 

Arbetet med gestaltnings-
program skapar riktlinjer 
för det fortsatta arbetet.

Analysera och diskutera 
tidigt behovet och möjlig-
heterna till samverkan med 
andra aktörer.

I tätort är miljöfrågor som 
berör boende ofta fram-
trädande.
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Någon form av överenskommelse, avtal eller avsiktsför-
klaring bör ligga till grund för den fortsatta projektplane-
ringen. Viktiga frågor är då organisation, finansiering och 
hur den fortsatta planerings- och projekteringsprocessen 
ska löpa vidare. Det bör även, om möjligt, finnas en över-
enskommelse beträffande ansvar för framtida drift och 
underhåll.

Aspekt Frågor

Bakgrund Beskrivning av projektets anledning/syfte, vilka är 
nuvarande väghållare?

Allmänt Besluta om vem som tar byggherreansvar, sam-
ordningsansvar? Vilka handlingar ska ett avtal 
grunda sig på? Vem gör vad i projektet? (marklö-
sen, förfrågningsunderlag o.s.v), giltighetstid för 
avtalet? Finns det anledning attt upprätta speciella 
detaljavtal bl a avseende tider och etapper?

Finansiering Hur sker finansiering, behövs förskottering, behövs 
tidig kostnadsbedömning?

Dialogprocess och 
målsättning

Vem ansvarar för processen – kommunen eller 
Vägverket? Hur tar vi fram gemensamma projekt-
mål/målbilder?

Planeringssystem Nödvändigt med arbetsplan och/eller detaljplan 
och samordning mellan dessa?

Projektering Vem utför projekteringen, hur ska den upphandlas, 
kostnadsfördelning, ansvarsfrågor, samrådsskyl-
digheter?

Marklösen Vem sköter marklösen och samråd? Behövs lant-
mäteriförrättningar och kostnadsfördelning?

Byggande Vem utför byggandet, upprättar tidplaner, kost-
nadsfördelning, ansvarsfrågor, samrådsskyldighe-
ter, ev. undantagna arbeten, byggledning, kontroll 
(ansvar, kostnadsfördelning, arkitektur)?

Drift och underhåll Behövs ny väghållningsgräns (övertagande av 
befintliga anläggningar), förändrat väghållaransvar, 
skötsel och underhåll av grönytor, planteringar och 
utsmyckningar, skötselinstruktioner, väganord-
ningar?

 Figur 3.4. Checklista för fördelning av ansvar.
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Att tänka på i förstudieskedet:

Utgå från problembilden för att hitta lösningar.• 
Arbetet bör kännetecknas av en öppen dialog såväl inom Vägverket men  • 
även med andra aktörer och allmänhet.
Säkerställ att relevant kompetens deltar i förstudiearbetet.• 
Tidigare utförda inventeringar och analyser fördjupas.• 
Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen ska utföras. Om det är gjort i tidigare • 
skede ska detta beskrivas.
Kommunikationsplan tas fram för dialog med allmänhet och andra aktörer.• 
Barriäreffekter, trygghet, säkerhet, buller, vibrationer och luftföroreningar är ofta • 
relevanta miljöfrågor att hantera vid projekt i tätort.
I arbetet med gestaltningsprogram skapas riktlinjer för det fortsatta arbetet.• 
Överenskommelse, avtal eller avsiktsförklaring för samarbetet med andra aktörer • 
bör ligga till grund för den fortsatta projektplaneringen.
Stöd finns bl.a. i Trafik för en attraktiv stad, Handbok förstudie, Handbok för  • 
miljökonsekvensbeskringar, Gestaltningsprogram- en vägledning, översikts-  
och detaljplaner, Länsmuseer, länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet.

3.3 skede: planering – Vägutredning

En vägutredning inleds om slutsatserna av förstudien inne-
bär att det kan bli aktuellt med omläggning av en väg i ny 
sträckning. Vägutredningen syftar då till att hitta lämpliga, 
alternativa korridorer där den nya vägen kan byggas. 

Vid projekt i tätort och när nya sträckning inte är aktuellt, 
upprättas normalt inte vägutredning. Utredningsarbetet – 
vilka åtgärder, åtgärdskombinationer, omfattning, etapper 
etc. kan ske inom ramen för en förstudie. 

Vid omläggning och/eller nyanläggning av väg förbi en 
tätort eller vid indragning av allmän väg aktualiseras ofta 

3.2.7 hjälpmedel
I handboken Trafik för en attraktiv stad finns checklistor 
samt förslag till arbetsmetodik, inventering och grundläg-
gande problemanalys. Det förslag till fördjupad inventering 
som tidigare redovisats, se figur 3.3, kan även fungera som 
stöd för det fördjupade inventeringsarbetet vid förstudier 
i tätort. För arbetsmetodik och redovisning finns även stöd 
i Handbok Förstudie samt Vägverkets Handbok för Miljö-
konsekvensbeskrivning.
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Tidig planering

Förstudie

Vägutredning
Teknisk utredning

Arbetsplan

Bygghandling

Entreprenad

Uppföljning/utvärdering

Påverkans-
projekt

frågan att kommunen tar över den befintliga genomfarten. 
Frågor som ska förbereda ett sådant övertagande kan  
behandlas parallellt med ett arbete med en förstudie. 

3.4 skede: teknisk utredning

När det inte är aktuellt med en vägutredning kan en teknisk 
utredning utföras. Tekniska utredningar är lämpliga där ex-
empelvis en förstudie tidigare upprättats utan att möjliga 
lösningar diskuterats i tillräcklig omfattning. Även då en 
förstudies föreslagna lösningar bör ses över med anledning 
av ny kunskap eller nya möjligheter kan en teknisk utred-
ning föregå en arbetsplan eller bygghandlingar. 

Det kan handla om att välja mellan att behålla en signal-
reglering eller att bygga en ny cirkulationsplats, eller hur 
man ska lösa ett bullerproblem – genom skärmar eller 
åtgärder i fasad. Det kan också vara mer tekniska studier 
för att undersöka om det finns fysisk plats för en viss typ 
av åtgärd, till exempel om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att anlägga en gångport under en väg.

Den tekniska utredningen kan utgöras av mer detaljerade 
alternativstudier, med exakta kostnadsbedömningar etc. 
Den kan ligga till grund för en mer noggrann dialog om ut-
förande, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning mellan 
inblandade aktörer. 

Den tekniska utredningen, som kan kräva viss kommuni-
kation med parter utanför Vägverket, resulterar vanligtvis 
i en kortfattad beskrivning av problemen, förutsättningar, 
alternativa lösningar och konsekvenserna av dessa, samt 
eventuellt förslag till beslut. Detaljutformning sker i första 
hand med hjälp av VGU.
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Tidig planering

Förstudie

Vägutredning
Teknisk utredning

Arbetsplan

Bygghandling

Entreprenad

Uppföljning/utvärdering

Påverkans-
projekt

Arbetsplanen kan i  
detaljplanelagda områden 
betraktas som bygglovs-
handling för allmän plats-
mark för väg.  

3.5 skede: arbetsplan och  
bygghandling

Arbetsplan och bygghandling är delar av projekteringen. 
Vägen och dess sidoområden, korsningar och påfarter ut-
formas i dessa skeden. I projekt som handlar om att bygga 
om en befintlig väg kan man gå direkt från förstudie till 
arbetsplan. 

3.5.1 arbetsplan
En arbetsplan krävs när man tar ny mark i anspråk och om 
projektet medför en betydande miljöpåverkan eller i övrigt 
ger stor omgivningspåverkan. I planen ska ingå en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas av läns-
styrelsen. Inom detaljplanelagt område, där kommunen är 
huvudman för allmänna platser använder man inte vägrätt 
för att få tillgång till mark. Kommunen löser istället in 
mark med äganderätt och upplåter den till staten när den 
är väghållare.

Inom tätort kan ett vägprojekt beröra såväl plan- och 
bygglagens regelverk och processer som kommunens lokala 
beslut avseende trafik och miljö. En detaljplan kan inne-
hålla både kvartersmark, kommunal platsmark och allmän 
platsmark som Vägverket som väghållare ska ansvara för. 
Därför bör det normalt vid byggande av väg inom detaljpla-
nelagda tätorter upprättas både arbetsplan och detaljplan, 
både för att säkerställa den demokratiska processen men 
också för att beskriva innehållet i den allmänna platsmark 
som Vägverket som väghållare ska ansvara för. 

En arbetsplan kan vid byggande av väg i tätort, betraktas 
som bygglovshandling, d v s vad som inom allmän plats-
mark ska vara statens ansvar och vilken utbredning väg-
området har. En upprättad arbetsplan behöver i detta fall 
inte fastställas. Däremot kan en arbetsplan som upprättats 
enligt Väglagen ses som ett tillstånd att bygga väg enligt 
annan miljöprövning i miljöbalken. Innebär projektet bety-
dande miljöpåverkan ska den dock alltid fastställas. 

Upprättande av nya detaljplaner eller justeringar av gäl-
lande detaljplaner kan bli nödvändiga i mer omfattande 
projekt eller då vägens användning förändras. I dessa fall 
är det frågan om byggande av väg, vilket innebär att ar-
betsplan ska upprättas. Att upprätta en arbetsplan är en 
myndighetsuppgift som ska skötas av väghållaren.
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För mindre omfattande åtgärder som underhålls- och för-
bättringsåtgärder (drift av väg), upprättas normalt ingen 
arbetsplan. Om ingen ny mark tas i anspråk kan även en 
avsmalning av en väg inom allmän platsmark, byggande av 
refuger, sidoparkeringar etc. rymmas inom begreppet drift-
åtgärd. Det räcker då oftast att upprätta bygghandlingar 
för vägprojektet. 

3.5.2 bygghandling
Bygghandlingen är en teknisk handling som krävs för att 
vägen ska kunna byggas. Den visar bland annat exakta ut-
föranden för alla detaljer i anläggningen och vilka vägmar-
keringar, skyltar, trafiksignaler och annan vägutrustning 
som ska finnas. Den består av textdelar i form av tekniska 
beskrivningar, mängdförteckningar samt ritningar. 

Inför upphandling kompletteras bygghandlingarna med 
upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter samt 
vid behov objektspecifika krav på entreprenörernas miljöar-
bete.

3.5.3  samordning mellan bygghandling och  
arbetsplan

I tätort måste ofta detaljeringsgraden i arbetsplanen vara 
hög. Därför kan det normalt ske en samordning mellan de 
två projekteringsskedena arbetsplan och bygghandling.

Ett vägprojekt i tätort ska innehålla alla de handlingar som 
en arbetsplan normalt ska omfatta:

beskrivning •	
MKB•	
tekniska PM •	
gestaltningsprogram •	
sakägarförteckning •	
protokoll från markägarsammanträde•	
länsstyrelsens godkännande av MKB•	
ritningar•	
driftanvisningar•	

Normalt ska arbetsplanen innehålla den information som 
behövs för fastställelse och inget mer. En arbetsplan ska 

I tätort kan normalt en 
samordning mellan  
arbetsplan och bygg-
handling ske.

Mindre åtgärder kan i 
bland utföras utan  
arbetsplan.
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Inventeringsmall för utformning av gatuanläggningar i tätort 

Allmänt
Vad säger gaturumsbeskrivningen från tidigare skeden? Ska den kompletteras?• 

Vilka villkor styr gaturumsutformningen?• 

Hur påverkar platsens kulturhistoria gestaltningen?• 

Finns något ur det historiska perspektivet att ta fasta på, utveckla, eller dölja?• 

Vilka kommunala planer och program finns att ta hänsyn till?• 

Är gaturummet en del av en längre sträcka?• 

Finns det ett rytmiskt förlopp längs en längre sträcka att ta hänsyn till vid gestaltningen • 
av gaturummet?

Kan befintlig vegetation tas tillvara?• 

Ska gestaltningen av gaturummet samordnas mellan flera intressenter?• 

Kan det uppkomma konflikter mellan den medvetna trafikinformation trafikanten får • 
av vägmärken etc. och den omedvetna som trafikanten får via synintryck från omgiv-
ningen?

Har gaturummet en utformning som medger tillgänglighet för alla?• 

Stödjer utformningen jämställdhet i trafiken?• 

Har avvägning mellan gestaltningsmål och trafiksäkerhet gjorts?• 

Bidrar utformningen till ett långsiktigt hållbart trafiksystem?• 

Har nödvändiga miljöhänsyn tagits?• 

Har materialmöten, möblering, belysning etc. mellan befintligt och nytt gaturum be-• 
handlats?

Finns andra intressenter, utöver kommunen, som bör kopplas in i projektet?• 

Bör det regionala miljö- och skönhetsrådet kopplas in i projektet? • 

Gestaltningsprogram
Beskriv huvuddragen i gestaltningen av gaturummet.• 

Beskriv målet med gestaltningen av gaturummet kopplat till gaturumsbeskrivningen.• 

Beskriv hur gestaltningen bidrar till ett riktigt körsätt igaturummet.• 

Beskriv hur gaturummets helhet tas tillvara och behandlas.• 

Beskriv hur det nya gaturummet kopplar till anslutande gaturum.• 

Beskriv hur gaturummets och omgivningens historia tas tillvara.• 

Beskriv motiv för materialval i ytskikt, belysning, möblering och övrig utrustning.• 

Beskriv framtida skötsel- och underhållsaspekter.• 

Figur 3.5. Förslag till inventeringsmall, fritt enligt VGU. Mallen är även 
tillämpbar vid inventering i tidigare skeden.
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vara så detaljerad när det gäller markanspråken så att 
berörda förstår dess konsekvenser. För att säkerställa för-
ståelsen vid arbetsplanens innehåll och säkra kvaliteten i 
dialogen med andra aktörer krävs normalt ett illustrations-
material i form av skisser, illustrationsplaner, illustrativa 
sektioner, perspektiv etc. 

Detaljeringsgraden styrs av att det vanligen krävs hänsyn 
till befintliga anläggningar, ledningssystem, värdefulla 
miljöer etc. Arbetsplanen kan därför i många fall bli lika 
detaljerad när det gäller markanspråken som en bygghand-
ling. För ett tätortsprojekt bör även gestaltningsprogram 
och MKB vara mer omfattande och detaljerade.

Detaljeringsgraden och teknikinnehållet ställer krav på 
en speciell kompetens hos de konsulter som ska upprätta 
arbetsplanen. Medverkande konsulter ska ha erfarenhet 
av byggprojekt i tätort – gatuprojektering, tomtmarkspro-
jektering, landskapsarkitektur, belysning i tätort, tillgäng-
lighetsfrågor, ledningsprojektering och avvattning i tätort, 
miljöfrågor i tätort etc.  Även den framtida projekt- och 
byggledningen bör ha denna erfarenhet. 

I tätort finns ofta bra fastighets- och grundkartor att tillgå. 
Kompletteringar och kontroller bör alltid ske genom att 
väga av höjder och kontrollera lägen för befintliga anlägg-
ningar. Det bör även ske en kontroll av vilket höjdsystem 
som gäller i handlingar från kommun och ledningsägare för 
att undvika misstag. Finns det inga bra underlag krävs ofta 
omfattande inmätningar för att säkerställa projekterings-
underlagens kvalitet.

Frågor kring funktionshindrades villkor är speciellt viktiga 
i tätort. Det handlar om utformning av passager och över-
gångsställen, placering och utformning av belysning, stol-
par och annan utrustning, tillgänglighet till busshållplatser 
och lokaler, längs- och tvärslutningar på gångbanor. Det 
krävs ofta samordning med fastighetsägare, kommun och 
kollektivtrafik.

Arbetsplanen i tätort blir därför vanligen så detaljerad 
att dess ritningsmaterial kan utgöra del av en bygghand-
ling. Det räcker då med att komplettera arbetsplanens 
ritningar och beskrivningar med teknisk beskrivningar, 
mängdbeskrivning samt nödvändiga upphandlingsjuridika 
dokument, för att den ska kunna utgöra underlag för en 

Ofta krävs inmätning och 
samordning av underlag.

En detaljerad arbetsplan 
kan ofta utgöra grunden 
för en bygghandling.

Konsulten bör ha erfaren-
het av projekt i tätort.
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entreprenadupphandling. Alternativ tar man fram en bygg-
handling och komplettera med de handlingar som behövs 
i en arbetsplan, exempelvis protokoll från markägarsam-
manträden, MKB och samrådsredogörelse, sakägarförteck-
ning, yttranden från andra myndigheter.

3.5.4 ritningsmaterial i arbetsplan och  
bygghandling

I tätort bör en arbetsplan som ska kunna utgöra bygghand-
ling innehålla följande ritningsmaterial:

Befintliga förhållanden – befintlig väg/gata, skyltar, •	
vegetation, utrustning, belysning, ledningar och an-
nan viktig information.

Belysningsplan inkl projektering för el.•	

Höjdsättnings- och ytskiktsplan (markmaterial,  •	
kantstöd)

Normalsektioner•	

Tvärsektion i kritiska snitt•	

VA-planer med ledningar och dagvattenbrunnar.•	

Profil för VA och gata•	

Redovisning av geoteknik•	

Trafikanordningsplan•	

Utrustningsplaner för hållplatser, räcken, buller-•	
skydd, andra miljöåtgärder, informationsplaster etc.

Planteringsplaner för grönytor, träd, buskar etc.•	

Detaljer•	

Normalsektioner•	

Driftanvisningar•	

Byggtidens miljöfrågor ska uppmärksammas. Lokala  
ordningsstadgor och andra kommunala beslut om arbets-
tider, störningar etc. utgör underlag för framtagandet av  
en handling som styr entreprenörens miljöarbete under  
byggtiden.

Till arbetsplanens MKB kan faktaunderlag hämtas från 
förstudiens inventeringar och tidiga miljöbedömningar 
samt miljöbedömningar som görs som del av detaljplanens 
planprogram. I arbetsplaneskedet upprättas tidigt ett mer 
detaljerat gestaltningsprogram som grund för övrig pro-
jektering. Avstämning sker mot förstudiens gestaltnings-
program som kan vara detaljerat.

Miljöfrågor under byggan-
de och drift är ofta viktiga 
i tätort.
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En mer omfattande entreprenad med stora inslag av ge-
staltningsåtgärder, speciella material, vegetation, utrust-
ning etc. som innebär stora krav på detaljkvalitet, utform-
ning och utförande, bör, med hänsyn till krav på utförande 
och kvalitet samt hänsyn till befintliga anläggningar, upp-
handlas som utförandeentreprenad. Mindre åtgärder kan 
upphandlas med hjälp av enklare förfaranden och exempel-
vis genom typritningar.

3.5.5 samordning mellan Vägverk och kommun
Samordning kan ske beträffande andra åtgärder som kan 
genomföras samtidigt som en väg/gata byggs om. Det kan 
vara omläggning av kommunala el- och vattenledningar, 
fjärrvärme, utbyggnad av bredband, ombyggnad av kors-
ningar med kommunala gator, förbättring av avvattning i 
kringliggande kvarters- och parkmark etc.

Kring drift- och underhållsfrågor bör en samordning ske 
i första hand med kommunen. Ofta finns möjligheter att 
upprätta avtal beträffande den framtida driften. I vissa fall 
kan kommunen med en lokal driftorganisation ta på sig ett 
framtida drift- och underhållsansvar som sin insats i ett 
projekt. Gatu- och väganläggningar i tätort omfattar ofta 
mer påkostade markmaterial, planteringar och utrustning 
som kräver speciella skötselinsatser. Det är därför viktigt 
att både upprätta bra driftinstruktioner och att komma 
överens med kommunen vem som ska sköta de mer skötsel-
intensiva delarna av gatu- och väganläggningen.

3.5.6 hjälpmedel 
I första hand utgör Handbok arbetsplan och Handbok bygg-
handling, VGU, Handledning gestaltningsprogram, Hand-
bok för miljökonsekvensbeskrivning hjälpmedel för fram-
tagande av arbetsplan i tätort. Även funktionshindrades 
behov bör studeras mer ingående i samband med detalj-
projekteringen. I dessa frågor finns stöd i flera av Boverkets 
publikationer samt Vägverkets Checklista för ökad tillgäng-
lighet och användbarhet för funktionshindrade. 

Relationshandlingar från kommunen och ledningsägare 
samt digitala grund- och fastighetskartor utgör underlag 
för projektering.

Fördjupa resonemangen 
om samordning vid  
byggande och drift.

Upphandla gärna som 
utförandeentreprenad.
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Att tänka på i arbetsplan- och bygghandlingsskedet

Gaturumsbeskrivningar och gestaltningsprogram tas fram enligt  • 
VGU och Handledning Gestaltningsprogram.
Inom detaljplanelagda tätorter upprättas både arbetsplan och  • 
detaljplan, arbetsplan behöver dock inte alltid fastställas.  
Arbetet kan behöva inledas med en teknisk utredning.
I tätort måste ofta detaljeringsgraden i arbetsplanen vara hög,  • 
därför kan det normalt ske en samordning mellan de två  
projekteringsskedena arbetsplan och bygghandling.
Säkerställ att det finns bra projekteringsunderlag och underlag  • 
om befintlig anläggningar. Komplettera med avvägningar och  
inmätningar om det behövs.
Samordna handlingar och arbetsprocesser med den kommunala  • 
planprocessen.
Kontrollera om det finns behov av att utföra kommunala projekt  • 
samtidigt som vägen/gatan byggs om.
Det kan finns behov av etappindelningar (funktionella eller geografiska).• 
Ta upp frågan om driftsamordning med kommunen eller annan  • 
medverkande aktör.
Ta reda på om det finns behov av miljöåtgärder – buller,  • 
omhändertagande av dagvatten etc.
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4 Underlag och referenser

Trafik för en attraktiv stad, TRAST, utgåva 1 och 2. •	
Vägverket, Banverket, Boverket, Sveriges kommuner 
och landsting.

VGU- Vägar och Gators utformning. Vägverket, Sveri-•	
ges kommuner och landsting.  
Vägverket Publikation 2004:80.

Samråd och Dialog. En idébok för den som ska ar-•	
rangera någon form av dialog.  
Vägverket Region Stockholm/Susanne de Lavall.

Stadsplanera – i stället för att trafikplanera  •	
och bebyggelseplanera.  
Boverket 2002

Lär känna din ort! – metoder att analysera orter  •	
och stadsdelar.  
Boverket 2006

 Inriktning för arbete med tätorter i Region Norr.  •	
Underlagsrapport för Regional strategisk plan. 2005.

Charette som verktyg för kreativ samverkan i  •	
väg- och stadsutvecklingsprojekt.  
Vägverket publikation 2006:110.

Lär känna dig ort. Boverket 2005.•	

Checklista för ökad tillgänglighet och användbarhet •	
för funktionshindrade.  
Vägverket Region Skåne Publikation 2007:1

Planering i tidiga skeden – fallbeskrivningar och  •	
metoddiskussion. Vägverket Publikation 2005:107.

Vägledning för barnkonsekvensnalys i  •	
vägplaneringen.  
Vägverket Publikation 2005:37.

Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser. • 
Vägverket Publikation 2003:37

Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter.  • 
Vägverket Publikation 2004:200. 

Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt. • 
Vägverket Publikation 2005:27.

Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom • 
studier i närsamhället.  
Vägverket Publikation 2006:11.
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Process för välgestaltade vägar i staden.  •	
Bengt Persson m.fl. Arkus Skrift nr 48. 2006.

Trafik.- och miljöåtgärder i tätort. Vännäs.  •	
Vägverket Region Norr. Publikation 2000:78. 

Infarter. Hur man kan inventera infarter.  •	
Vägverket Region Stockholm RAP 1998:0322.

Lugna gatan!  •	
Svenska kommunförbundet 1998.

Ny E4 Uppsala-Mehedeby. Riktlinjer för utformning •	
av vägens närområde.  
Vägverket Region Mälardalen. 2001.

Stadens transportsystem.  •	
Vägverket Publikation 2000:20. 

Föreläsningsmaterial Lars Pettersson.  •	
Jordbruksverket. 2006.

Gestaltningsprogram för Vägar.  •	
Utveckling av en metod. Vägverket Region Skåne,  
Länsstyrelsen i Skåne län.  
Vägverket Publikation 2005:74.

Gestaltningsprogram – en vägledning.  •	
Vägverket. Publikation 2004:41

Gestaltningsprogram – en Hjälpreda. •	
Vägverket Region Sydöst 2007.01.26.

Handbok Förstudie.  •	
Vägverket publikation 2002:46

Handbok Arbetsplan.  •	
Vägverket. Publikation 1994:72

Handbok Bygghandling.  •	
Vägverket. Publikation 1994:73

Handbok information.  •	
Vägverket Publikation 1994:74

Handbok Vägutredning.  •	
Vägverket publikation 2005:64

Handledning Gestaltningsprogram.•	

Handbok miljökonsekvensbeskrivning del 1-3.  •	
Vägverket. Publikation 2002:41-43.
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Bilaga 2  
Exempel på samrådsprocess

Exempel på hur man kan bedriva en dialog i samband 
med ett vägprojekt 

bilda dialoggrupp
Det är viktigt att tidigt i projektet, med hjälp av kommunen, 
få fram namn på personer som kan utgöra representanter 
för olika intressegrupper i samhället. Kontakta dessa och 
bilda en dialoggrupp. Ambitionen med dialoggruppen och 
dess sammansättning är att få en allsidigt sammansatt 
grupp som kan fånga in många olika, ibland motstridiga, 
intressen och behov från många olika trafikantgrupper. 

Dialoggruppen kan fungera som ett lokalt bollplank mel-
lan tjänstemannagruppen och kommuninvånarna. Gruppen 
kan bidra till processen med att samla in och kommunicera 
allmänhetens och olika berörda målgruppers behov och 
synpunkter. Samtidigt kan gruppen stödja tjänstemanna-
gruppen genom att informera allmänheten om projektets 
framskridande. 

diskutera problem, mål mm med kommunen 
Nästa steg kan vara att träffa kommunen och diskutera 
problem, värden, målbild mm. Detta kan göras i fält genom 
att man tillsammans gör en stadsvandring. Det är bra om 
det finns en början till probleminventering framtagen som 
gruppen tillsammans kan komplettera.

arrangera ett uppstartsmöte med allmänheten 
Initialt kan man arrangera ett seminarium i syfte att upp-
märksamma om vad som är på gång och inspirera och en-
gagera allmänheten, näringsliv och andra intressegrupper 
till att medverka i planeringen för tätortens utveckling. In-
bjudna föreläsare kan exempelvis tala om hur ökad trivsel, 
funktionalitet och skönhet påverkar en orts dragningskraft, 
om hur det yttre påverkar vårt inre, om framgångsfaktorer 
genom goda exempel (Råneå, Rättvik m fl). 

Det är nödvändigt att beskriva projektet och hur Vägverket 
arbetar (mål, planeringsprocessen m m) samt ramarna för 
vad som kan åstadkommas för att skapa realistiska för-
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väntningar. Inspirationsseminariet ger tillfälle att presen-
tera dialoggruppen och de olika möjligheter som finns att 
göra sin röst hörd under processen. 

Ge utrymme för besökarna att stanna kvar och diskutera ef-
ter föreläsningarna, bland annat om vad som är attraktivt, 
värdefullt och problematiskt i tätorten. Dela ut någon form 
av ”deltagarkit” som stöd till alla som vill engagera sig. Det 
kan bestå av beskrivning av projektet, en tätortskarta att 
notera viktiga platser i geografin samt frågeställningar att 
fundera på inför fortsättningen. 

träffa dialoggruppen för att diskutera problembild
och möjligheter. 
Träffa dialoggruppen allteftersom projektet framskrider. 
Inledningsvis ett möte för att presentera nulägesbeskriv-
ningen (problem, brister, möjligheter/kvaliteter) samt för 
grupparbete om intressegruppernas syn på problem och 
möjligheter. Genomför gärna en stadsvandring för att i fält 
fundera och resonera om olika brister, problem, förtjänster 
och kvaliteter som tätorten har. Frågeställningar om olika 
problemområden/kvaliteter kan delas ut som stimulans till 
diskussionerna och som ”hemuppgift” i de olika organisa-
tionerna som representeras. Ge utrymme för dialoggruppen 
att diskutera i sina respektive organisationer och inkomma 
med synpunkter.

träffa dialoggruppen för att kvittera problembild
och diskutera mål
Med hjälp av inkomna synpunkter från dialoggrupp och 
allmänhet samt egna fältstudier, kan en sammanställning 
av problembilden göras i form av skisser och beskrivningar 
i planschformat. Denna problembild redovisas och diskute-
ras med dialoggruppen för ”kvittering” att man är överens.  
Det är också viktigt att diskutera målen med projektet ut-
gående ifrån problembilden.  Här kommer målavvägningar 
in och det är angeläget att de transportpolitiska delmålen 
är nedbrutna till lokal nivå – så att man erhåller en ”netto-
lista” av projektmål. 

ställ ut problem- och målbild
Problem- och målbild ställs ut på välbesökta platser i 
tätorten, t ex på kommunhuset, större arbetsplatser, eller i 
samband med något annat redan planerat arrangemang, t 
ex trafiksäkerhetsdag, mässor.
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ta fram ett åtgärdsförslag och ställ ut.
Efter utställning och beaktande av inlämnade synpunkter 
på problem- och målbilden tas ett åtgärdsförslag fram i 
samverkan med kommunen och dialoggruppen. Åtgärdsför-
slaget ställs ut på motsvarande sätt som tidigare arbeten. 
Utställningen kan gärna avslutas med ett öppet hus då 
åtgärdsförslaget kan diskuteras med allmänheten. 

ta del av inkomna synpunkter och gör eventuella
revideringar av förslaget som ställs ut en sista gång.
I detta skede är det bra om man kan redogöra för vilka syn-
punkter som föranlett revideringar eller inte samt på vilket 
sätt det kommit till uttryck i åtgärdsförslaget. 

Återkoppling
Resultatet återkopplas till dialoggrupp och allmänhet.
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