
Skicka bygglovsärenden 
som påverkar Trafikverkets 
anläggningar på remiss till oss
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Avstånd till väg och järnväg
Det kan röra sig om alla typer av nybyggnad, till exempel  
bostäder, kontor, besöksanläggningar och enklare byggnader 
så som Attefallshus, garage och förråd. Om nybyggnaden  
avviker från gällande detaljplan eller där detaljplan saknas 
behöver Trafikverket vara med och bedöma om mark- 
användningen och avståndet till Trafikverkets anläggning  
är lämpligt. Väg och järnväg omfattas av olika lagstiftning  
och varje byggprojekt måste bedömas från fall till fall.

Även förändring av marknivå, rivning, byggande av plank, 
staket och murar kan inverka på Trafikverkets anläggningar 
och på trafiksäkerheten. 

Miljö, hälsa och säkerhet
Om miljökvalitetsnormer och riktvärden för buller, luft och 
vibrationer riskerar att överskridas idag eller i framtiden 
kan det få konsekvenser för framtida trafikering. Ligger den 
planerade bebyggelsen inom riskområdet för farligt gods 
behöver Trafikverket säkerställa att tillräcklig riskhänsyn tas. 
Riskområdet för farligt gods är upp till 150 m från järnväg 
och primära vägar för farligt gods. Ibland rådgör vi även med 
räddningstjänsten om deras möjligheter att göra en rädd-
ningsinsats. Ofta behöver ansökningen kompletteras med
buller- och vibrationsutredning och/eller en riskutredning
utifrån prognostiserad trafik för år 2040 (Trafikverkets
basprognos), för att vi ska kunna göra en bedömning. 

Trafiksäkerhet
Trafikverket är ansvarig för att upprätthålla god trafik- 
säkerhet på det allmänna vägnätet och strävar mot noll- 
visionen. Trafikverket arbetar utifrån VGU (Vägar och  
gators utformning 2015) och ska godkänna alla till- 
kommande anordningar i vägrummet. Reklam, skyltar och 
övriga anordningar som riktar sig till trafikanterna på det all-
männa vägnätet måste bedömas av Trafikverket så att de inte 
inverkar menligt på trafiksäkerheten. Trafikverket medger 
aldrig bildväxlande, bländande och trafikfarliga skyltar. 

All form av nybyggnation som förutsätter ny eller ändrad 
anslutning till det statliga vägnätet ska också bedömas av 

Trafikverket i samband med bygglovsremiss. För en ny eller 
ändrad anslutning behövs alltid ett separat tillstånd som ut-
färdas av enheten Trafikmiljö på Trafikverket. 

Höga objekt
Torn, master, höga skyltanordningar och andra höga objekt som 
föreslås i närheten av statlig väg eller järnväg måste placeras så 
att de inte utgör en risk för Trafikverkets anläggningar. Detta 
innebär att det minska avståndet mellan objekt och Trafik- 
verkets anläggning ska vara objektets totalhöjd plus 10 m. 

Torn eller master som har en höjd av 20 m eller mer kan störa 
flygtrafiken och dess tekniska system. Remiss ska alltid skickas 
till Luftfartsverket (LFV) om objekt planeras från 20 m och 
uppåt (för kontroll gentemot CNS-systemet). En flyghinder-
analys ska även beställas av LFV.

Vindkraftverk som placeras inom 500 m från statlig väg  
eller järnväg samt 55 km från en flygplats, eller om vindkraft-
verket har en totalhöjd på över 50 m inom 30 km från en järn-
väg behöver bedömas av Trafikverket. 

Vatten
Finns det risk för att Trafikverkets anläggning påverkas av 
åtgärder kopplade till vatten, till exempel grundvattensänkning, 
risk för påverkan på avvattningen i området och ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet eller om anmälan om detta görs 
i samband med den planerade åtgärden, måste Trafikverket ges 
möjlighet att granska och godkänna denna.  

Byggarbeten nära Trafikverkets anläggningar
Om byggskedet på något sätt kan påverka anläggningarna  
genom exempelvis sprängning, schaktning eller annat  
vibrerande arbete behöver byggherren teckna ett bevaknings-
avtal med Trafikverket, så att ett kontrollprogram kan upp- 
rättas. Det gäller även planenliga åtgärder som medför risk  
för påverkan på Trafikverkets anläggningar.

Kungörelser av beslut
Trafikverket vill alltid ha beslutshandlingarna i de ärenden  
Trafikverket haft synpunkter, gärna med hänvisning till  
Trafikverkets ärendenummer. 

Trafikverket är ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska även verka  
för att de transportpolitiska målen uppnås, därför är det viktigt att Trafikverket får alla bygglovsärenden  
som påverkar våra anläggningar eller planerade anläggningar, på remiss. Det gäller även i de situationer där 
byggåtgärden avviker från gällande detaljplan eller ligger utom detaljplan och om Trafikverket är fastighets-
ägare. Vi vill också ha ärenden som gäller tillfälliga byggåtgärder eller ändrad användning. 

Nedan följer exempel på situationer där ni ska samråda med Trafikverket:
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Obs! Trafikverket svarar alltid på alla remisser 
även i de fall vi inte har någon erinran.

Så här gör du när du skickar in din remiss
Ärendet med alla nödvändiga dokument skickas  
till Trafikverkets ärendemottagning. 

Hellre elektroniskt än i pappersform
När det gäller bygglovshandlingar, ser vi gärna  
att du i möjligaste mån skickar dem elektroniskt  
i stället för i pappersform.  

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Skickar du med post är adressen:
Trafikverket  
Ärendemottagningen  
Box 810  
781 28 Borlänge

Vill du veta mer om remisser och bygglov finns  
information på trafikverket.se/remisser

Vi på Trafikverket ser fram emot ett fortsatt bra  
samarbete kring alla de frågor som berör vår  
gemensamma region. Undrar ni något är det bara  
att ni hör av er till vår Kundtjänst 0771-921 921.

För Trafikverket

Tyra Wikström

Enhetschef Samhällsplanering 
Planering 
Region Stockholm och Gotland

• Fastighetsbeteckning för den planerade åtgärden.

•  Skalenliga ritningar med norr-pil, gärna i utskrift-
bart A4 eller A3-format. Dwg-fil om sådan finns.

• Situationsplan samt vid behov en översikt/ 
orienteringskarta som visar avståndet till  
Trafikverkets anläggning eller fastighetsgräns.

• Planritning och elevationsritningar vid behov.

• Kommunens ärendenummer och handläggare 
framgår, eller annan kontaktperson.

• Vem sökande är och i vilket syfte åtgärden utförs.

• Att sista svarsdatum framgår, tänk på att  
Trafikverket kan behöva tid för intern remiss- 
omgång för att kunna svara på remissen.

• I ärenden som gäller energibrunnar måste  
borrplan redovisas som även visar vinkeln  
och borrhålens utsträckning.

Det här behöver Trafikverket  
vid en bygglovsremiss
När kommunen eller andra aktörer kontaktar  
Trafikverket i samband med handläggning av bygglov 
behövs ett bra remissunderlag. För att Trafikverket ska 
kunna handlägga remissärendena och slippa begära 
kompletterande handlingar, vilket ger längre svarstid, 
är det viktigt att remissunderlaget innehåller:



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se TR
A
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Transportpolitiska målen
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande 
målet finns funktionsmål och hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och 
gods. Transportsystemet ska ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska också vara jämställt genom att likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och  
hälsa som är viktiga aspekter av ett hållbart  
transportsystem. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att  
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska 
också bidra till det övergripande generations- 
målet för miljö och att miljökvalitetsmålen  
uppnås, samt bidra till ökad hälsa.


