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FÖRORD 
 
 
Denna rapport har tagits fram av Vägverkets huvudkontor, enheten för planering av 
vägtransportsystemet (PV). Det huvudsakliga arbetet har utförts av Caroline Eklund 
som var praktikant på PV under sommaren 2001. Dessutom har Lena Nylander, 
VVÄ och jag själv deltagit i arbetet. 
 
Rapporten har tagits fram efter önskemål från Vägverkets regionkontor, eftersom 
man efterlyst enhetliga förhållningssätt när det gäller Vägverkets yttranden vid lo-
kalisering mm av telemaster. Rapporten har tagits fram genom dels en enkät till 
samhällsplanerare på Vägverkets regionkontor, dels genom att samla in kunskap 
från muntliga och skriftliga källor.  
 
Rapporten har varit remitterad till regionkontoren under september 2001. De syn-
punkter som inkommit gällde framförallt avståndet mellan väg och mast. I rekom-
mendationerna anges nu att ett avstånd som är minst lika med masthöjden är att fö-
redra men att om detta av andra anledningar är olämpligt så kan ett avstånd på 2/3 
av masthöjden accepteras under de förutsättningar som anges i rapporten.  
 
Ett stort tack vill vi rikta till Region Väst och Lars Ekström som både förklarat pro-
blemet och på plats visat hur telemasterna ser ut. 
 
 
 
Borlänge den 21 november 2001 
 
 
Anki Ingelström 
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1. BAKGRUND 
Inom tre år ska de fyra teleoperatörerna Europolitan, Hi3G, Tele 2 och Orange bygga 
ut den tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications System), så att nätet blir rikstäckande. Eftersom överföringshastigheten i 
UMTS-nätet är hög blir avståndet mellan basstationerna, d.v.s. sändare/mottagare, be-
tydligt kortare än i GSM-nätet (Global System of Mobile communications). Det i sin 
tur innebär att antalet master kommer att öka. Utbyggnaden av den mobila telekom-
munikationen kommer att kräva ytterligare 8 000-10 000 nya telemaster. Dessutom 
kommer komplettering ske genom att sändare/mottagare placeras på befintliga bygg-
nader, skorstenar, torn med mera.   

Utbyggnaden av UMTS ger konsekvenser för natur- och kulturmiljön samt andra all-
männa intressen. Boverket har i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårds-
verket, Post- och telestyrelsen, Glesbygdsverket och Svenska Kommunförbundet be-
lyst detta i dokumentet Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenä-
tet. Rapporten finns på följande internetadress: 
 www.boverket.se/novo/filelib/personal/hangus/master.pdf.  

Vägverket har i den rapporten gett kortfattade synpunkter på placeringen av master, 
vilka främst rör trafiksäkerhet, men också säkerhet i samband med haverier, nedfal-
lande is etc. Anordnande av utfart till mast är en annan aspekt som behandlas. 

Då ett gemensamt förhållningssätt på uppförandet av master saknas för Vägverket an-
ses det angeläget att en sådan tas fram. De synpunkter som lämnades i Boverkets rap-
port utvecklas i nedanstående rekommendationer. 

2. SYFTE 
Syftet med denna rapport är att ge underlag till de yttranden som Vägverket ger inför 
byggnadsnämndernas beredning av bygglov och planärenden för nya mobilmaster. 
Dessa rekommendationer har tagits fram i samarbete med Vägverkets regioner. Som 
underlag har gjorts en enkät (se bilaga 1), telefonintervjuer samt ett besök på Vägver-
ket Region Väst. Alla bilder som finns med i rapporten kommer från denna region. 

Rapporten eller utdrag ur den kan med fördel spridas till byggnadsnämnderna. 

3. ÄRENDEHANTERING 
För mobilmast och tillhörande teknikbod krävs bygglov, vilket kommunen ger enligt 
plan- och bygglagen. Dessutom kan tillstånd behövas enligt miljöbalken och väglagen. 
I bygglovsprövningen görs bedömningar av hur masten kommer att påverka bland an-
nat kultur- och naturmiljön. Andra aspekter som prövas är mastens säkerhet och este-
tiska utformning. Bygglov krävs normalt inte för enskilda sändare och fristående an-
tenner som placeras på fasader eller tak.  

Ett stort antal basstationer och nya master ska byggas och samordning mellan operatö-
rerna är en viktig förutsättning för att minska antalet master. För en enda operatör i en 
medelstor kommun rör det sig om 30-60 nya master samt ytterligare basstationer i be-
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fintliga master och byggnader. Utan samordning kan antalet master bli väsentligt hög-
re. 

En gemensam mastplan, där operatörerna tillsammans planerar sin nätutbyggnad, är 
för närvarande inte aktuell enligt operatörerna. Det beror främst på att de olika opera-
törerna gör sin utbyggnad vid olika tidpunkter och i olika områden. Den samordning 
som finns mellan operatörerna i dagsläget innebär att då en operatör ansöker om bygg-
lov så informerar den även övriga operatörer.  

Ett förslag från operatörerna är att operatören ansöker om bygglov för en högre mast 
som kan inneha fler basstationer och om de andra operatörerna inte nyttjar möjligheten 
till samlokalisering så byggs masten lägre. 

4. MASTTYPER 

Höjden på en mast varierar mellan 15 och 60 meter. Om ytterligare operatörer placerar 
sin sändare/mottagare på masten tillkommer en förlängning på cirka 6 meter. Det 
krävs också stabilare fundament och tåligare mastkonstruktion om fler basstationer 
tillkommer. De master som är aktuella i UMTS (Universal Mobile Tele-
communications System) utgörs av: 

• Fackverksmaster, vilka erfordrar 1-5 vajerstag vars markförankrade fäste ligger på 
ett avstånd från mastfoten på ca 60% av masthöjden. 

• Masttorn, vilka kräver en betydligt kraftigare markförankring vid själva mastfo-
ten. Masttorn kräver inte  vajerstag. 

Direkt på masten, tornet eller byggnaden placeras sändare/mottagare. Dessa utgöres av 
rektangulära plåtlådor med en bredd/djup av ca 20 cm och en höjd av 20-100 cm. De 
väger 0,5 – 8 kg. I närheten av masten placeras en ca 10 m2 stor teknikbod per opera-
tör. 

 

     
 Bild 1.  Fackverksmast med antenner.                        Bild 2. Teknikbod 
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5. STRÅLNING 

Många människor känner osäkerhet kring sin hälsa i samband med uppförandet av fler 
basstationer. Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gett ut ett informationsblad där man 
kan läsa om strålning från basstationer för mobiltelefoni (97:03, se www.ssi.se ). Där 
framgår fö ljande: 

§ Basstationer utstrålar samma sorts radiovågor som TV-sändare. De senare har of-
tast mer än 1000 ggr starkare effekt än de förra, som istället placeras tätare. 

§ Strålningsstyrkan är mycket låg på mer än 10 meters avstånd. Gränsvärden för ra-
diovågor baserade på många års forskning finns rekommenderade enligt svensk stan-
dard. 

Sammanfattningsvis ska, enligt SSI, basstationer för mobiltelefoni inte innebära någon 
risk för vare sig omedelbara eller långsiktiga skador.  

6. RESULTAT AV ENKÄT  

6.1 Antal ärenden 
Resultatet från enkäten visade att Vägverket i snitt fått två till femtio mastärenden per 
år och region från byggnadsnämnderna. Antal ärenden varierar dock mycket mellan de 
olika regionerna. 

6.2 Synpunkter 
Synpunkter som brukar föras fram berör främst avstånd till väg, väganslutning till 
masten samt om masten kan komma i konflikt med planerade vägar. Vägverkets erfa-
renhet är att de synpunkter som har lämnats av Vägverket beaktas i samband med 
bygglovsgivningen i kommunen.  

6.3 Olyckor/problem  
Några olyckor med befintliga master i Sverige är inte kända hos Vägverket. Boverket 
känner inte heller till några olyckor utomlands. 

Några problem med masterna har inte kommit fram i enkätundersökningen. Regioner-
na känner inte heller till några större problem med isbildning på masterna. I vissa mas-
ter som är mycket höga eller i master placerade högt i terrängen finns värmesystem 
som skyddar mot isbildning. Enligt operatören Tele2 behövs inte detta på mobilmaster 
eftersom de anser att det inte sker någon isbildning som orsakar problem. 

Reklamskyltar på master är inte utbrett idag. 

För mer utförlig information om regionernas synpunkter se bilaga 2. 

7. REKOMMENDATIONER 

7.1 Mark för vägändamål 
Normalt bör telemaster inte uppföras inom område som behövs för vägändamål. Mas-
ten bör inte heller placeras på mark som kan behövas för om- och tillbyggnad av väg 
(t.ex. ombyggd trafikplats, pendelparkering).  
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Nya telemaster som placeras inom vägområde eller område som omfattas av arbets-
plan kräver tillstånd enligt väglagen (§ 43, 45 och 48). 

Normalt ska det framgå av kommunens översiktsplan vilka områden som behövs för 
vägändamål. 

7.2 Mastens lokalisering i landskapet 
Sett ur trafikantperspektiv och landskapsbildssynpunkt bör mastens placering i möjli-
gaste mån anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Gestaltningsprogram el-
ler rekommendationer för hur vägens närområde ska bevaras och utvecklas har under 
senare år tagits fram för ett flertal vägar. I ett sådant program kan det finnas utpekat 
särskilda områden i landskapet där det är viktigt att utblickar bevaras. Intentionerna i 
gestaltningsprogram eller dylikt bör följas vid bedömningen av mobilmaster.  

7.3 Avstånd till vägområde 
Lämplig placering av mobilmast i förhållande till vägen beror på flera faktorer. De är 
av såväl säkerhetsmässig som av estetisk karaktär. Risker är bland annat att masten 
kan falla mot vägen eller att snö- och isklumpar kan ramla ner på vägbanan. Vidare får 
inte en avkörning föranleda att trafikanter kan riskera att köra in i masten eller tillhö-
rande teknikbod. 

Rekommendation: .  

1. Avståndet mellan vägområde och mobilmast bör, om förutsättningarna i övrigt 
medger, vara minst lika långt som hela mastens höjd.  

2. Om detta är svårt att uppnå, på grund av t ex topografiska förutsättningar eller 
stora intrång, kan ett avstånd av minst 2/3 av mastens höjd accepteras. Detta under 
förutsättning att stagning av masten sker på så sätt att den inte kan falla inte i rät vin-
kel mot vägen. (se figur 1). 
 
Dock ska alltid gällande byggnadsfritt avstånd enligt 47 § Väglagen tillämpas om det 
avståndet är mer än 2/3 av mastens längd. 
 
 
 
                                                                                                       Stag 
 
                                                                                                            Fallriktning 
 
 
                    
 
                                       Rekommenderat avstånd från  
                                        vägområde  till mobilmast. 
 
 
              Vägområde 
 
Figur 1. 
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Stagfundament bör antingen ligga under mark eller placeras utanför säkerhetszonen, 
motsvarande god trafiksäkerhet enligt VU 94 kap 5.3 (se vidare bilaga 4). Även tillhö-
rande teknikbod bör placeras utanför rekommenderat avstånd, minst utanför säkerhets-
zonen. 
 
 

 
Bild 3. Stag 

7.2 Utfarter 
Vad gäller väg till master så gäller samma regler som vid annan väganslutning och den 
är därmed tillståndspliktig enligt 39 § väglagen. Utfarter ska prövas i varje enskilt 
ärende och där det är möjligt samordnas med andra utfarter. 
  

                          
                         Bild 4.  Utfart ansluten till lokalväg. 
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Utfarten bör anslutas till en lågtrafikerad väg. Vid bild 4 är utfarten till masten anslu-
ten till lokalväg istället för den större väg som finns i närheten. Man bör också undvika 
att anlägga utfarter vid höjder och kurvor på grund av dålig sikt. 
 
Bom bör sättas upp vid utfarten om det är dålig sikt eller om det är en anslutning till en 
större väg. Vid bild 4 saknas bom och då bildas parkeringsytor som är lätta att köra in 
och parkera på. När bom sätts upp bör den placeras minst fem meter in på utfarten. 
Detta för att fordon som ska in till masten inte ska behöva stanna på vägen för att öpp-
na bommen och därmed utgöra en trafikfara.  
 

7.3 Utförande 
Masten bör vara diskret utformad för att inte ta trafikanternas uppmärksamhet i an-
språk. Reklamskyltar på mast eller teknikbod bör inte förekomma. 
 
Vägverket ser gärna att samordning sker mellan aktörerna för att minska antalet mo-
bilmaster i landskapet. 
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8. KÄLLOR 

Följande personer resp. organisationer har lämnat uppgifter 
Lars Ekström, Region Väst 
Håkan Berner, Region Väst 
Björn Zettervall, Region Mitt 
Bo Göingberg, Region Stockholm 
Lars Schillström, Region Stockholm 
Lisbeth Jonasson, Region Skåne  
Gunnar Nilsson, Region Norr 
Gert-Inge Schödin, Region Skåne 
Lennart Johnsson, Region Sydöst 
Bengt Larsson, Region Mälardalen 
Jonny Hedman, Vägverket Borlänge 
Matti Huuskonen, Vägverket Borlänge 
Arthur Olin, Vägverket Borlänge 
Tele 2, Huvudkontoret 
Europolitan, driftpersonal 
Boverket, Huvudkontoret 
Bollebygds kommun, Byggnads- och Miljökontoret, Bosse Klarén 
 
 
 

Skriftliga källor 
Boverket, ”Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet” 
Planera bygga bo, 3/01 
Bollebygds kommun, Byggnads- och Miljönämnden, ”ansökan om bygglov för teletorn 
och två teknikbodar” 
Miljödepartementet, ”Överklagande i fråga om bygglov på Helgetorp 1:6 i Karlstads 
kommun” 
Länsstyrelsen i Malmöhus och Kristianstad län, Lokalisering av vindkraftverk och ra-
diomaster i Skåne          
Vägverket, ”God Vägarkitektur” 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät till Vägverkets regioner 

 
Hej! 
 
Boverket har gjort en sammanställning av hur en utbyggnad av mobiltelenätet kan komma att påverka natur- 
och kulturvärden samt för intressen som ska tillgodoses av Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Vägverket 
lämnade då synpunkter på detta. 
Boverkets rapport finns att läsa på www.boverket.se/novo/filelib/personal/hangus/master.pdf 
 
Vägverket Borlänge håller just nu på att undersöka vilka problem som upplevs på regionerna och ta fram vilka 
riktlinjer som ska gälla.  
 
Skulle därför uppskatta om Ni vill tänka igenom och svara på nedanstående, för att därefter kontaktas av mig 
via telefon. Hör gärna av Er via mail för en tid då det passar att jag ringer Er. 
 
Samla gärna även erfarenheter och synpunkter från andra samhällsplanerare i regionen! 
 
 
• Brukar byggnadsnämnderna skicka mastärenden till Vägverket för synpunkter? Ungefär hur många/år? 
 
• Vilka synpunkter brukar Ni föra fram? 
 
• Anser Ni att Vägverkets synpunkter beaktas i samband med bygglovsgivningen i kommunen? 
 
• Vad har Ni upplevt för problem med de idag befintliga masterna? 
 
• Vad finns det för problem vid lokalisering av master?  
             (Sikt etc.) 
 
• Har Ni haft några olyckor där master är inblandade? 
(nedfallande is, blåst etc.) 
 
• Har Ni märkt någon attityd mot eventuellt uppförande av nya master? 
 
• Hur anser Ni att masterna ska vara konstruktivt utformade ur trafiksäkerhetssynpunkt? 
            (Längd, avstånd från väg, stagning, torn?) 
 
• Vad anser Ni om anordnande av utfarter till masterna, dels under byggtiden och därefter för inspektion? 
 
• Vad tycker Ni att man bör ta hänsyn till vad gäller den estetiska utformningen av masterna? 
 
• Upplever Ni det som problem med reklamskyltning på masterna? 
 
• Övriga problem/synpunkter/förslag 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Caroline Eklund/Praktikant PV, Vägverket, Borlänge 
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Bilaga 2. Regionernas svar på enkäten 
 
 
Översikt på utfallet i enkäten: 
 
Enkätfrågor Region 

Norr 
Region 
Mitt 

Region 
Stockholm 

Region 
Väst 

Region Mä-
lardalen 

Region 
Sydöst 

Region 
Skåne 

Antal ären-
den/år 

  5-10  5-25 ca 10 ca 50  2 

Synpunkter 
som förs fram 

Avstånd 
till väg 

Problem 
med 
utfart? 
Välta 
utan att 
komma 
in på 
väg 

Närhet till 
väg 

Avstånd 
till väg, 
ej re-
klam, ny 
vägan-
slut-
ning? 

Närhet till 
vägområden, 
konflikt med 
planerade 
vägar? 

Ev. pro-
blem 
med 
utfarter 

Avstånd 
till väg, 
konflikt 
med pla-
nerade 
vägar? 

Beaktas syn-
punkterna? 

 ca 50% 
gensvar 

ja Ej känt, 
hör säl-
lan nå-
got om 
det. 

ja ja ja 

Några olyckor? nej nej nej nej nej nej nej 

Några pro-
blem? 

nej nej nej nej nej nej nej 

Utfarter - - Bör ansluta 
till lokalväg 

Bom 
kan sät-
tas upp 

Bom kan 
sättas upp 

 Behandla 
enligt  
§ 39 väg-
lagen 

Problem med 
reklam- skylt-
ning? 

nej nej nej nej nej nej nej 
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Bilaga 3: Utdrag ur väglagen, § 39 och 47 
 

 
 

 

 
39 § En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan väghåll-
ningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant 
tillstånd en enskild körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Vad som 
sagts nu gäller också i fråga om sådana utfarter från fastigheter 
och sådana bryggor som kan användas för körtrafik. 

Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall väghåll-
ningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till 
trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. 
I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om 
väganslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459) . 

-- 
47 § Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan läns-
styrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras 
andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka men-
ligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn 
till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 me-
ter. 

Vid korsning i samma plan mellan en allmän väg och en 

l. annan allmän väg, 

2. enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för 
trafik, 

3. järnväg, 

4. spårväg får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, 
göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana 
åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Tillstånd krävs inte för 
åtgärder som skall utföras utanför i första stycket 
angivet område och utanför de räta sammanbindningslinjerna mellan 
punkter, som är belägna i de korsande vägarnas mittlinjer 75 meter från kors-
ningen. 

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs. 

Bestämmelserna i första och andra styckena om krav på tillstånd av länsstyrel-
sen gäller inte inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om 
åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1987:459) . 
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Bilaga 4: Erforderlig säkerhetszon enligt VU 94 
 
 
 
Utdrag ur VU 94  kap 5.3   Säkerhetszon 
 
Säkerhetszonen är en zon närmast vägbanan, där oeftergivliga föremål kan placeras endast i 
undantagsfall, se avsnitt 5.8.5. 
 
Säkerhetszonen ska för nationella vägar uppfylla kraven för god standard enligt tabellen 
nedan. Oeftergivliga föremål ska då ej placeras i säkerhetszonen utan skydd av räcke. 
 

   Standard  
VR 
refe
rens
has-
tig-
het 

 God Mindre 
god 

Låg 

70 
km / 

h 

Säkerhetszon > 7 m 2 – 7 m < 2 m 

90 
km / 

h 

Säkerhetszon > 9 m 3 – 9 m < 3 m 

110 
km / 

h 

Säkerhetszon > 10 m 4 – 10 m < 4 m 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägverkets rekommendationer avseende  
placering av mobilmaster intill vägar 

 
Syftet med denna rapport är att ge underlag till de yttranden som Vägverket gör vid bygglov och plan-
läggning för nya mobilmaster. Dessa rekommendationer har tagits fram i samarbete med Vägverkets 

regioner. Som underlag har gjorts en enkät, telefonintervjuer samt ett besök på Vägverket Region 
Väst. Alla bilder som finns med i rapporten kommer från denna region. 
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