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1. Bakgrund och syfte  

Under 2017-2018 drevs ett projekt under namnet “Förstudie Anpassad infrastruktur i 

storstad/tätbebyggda områden”1. Projektets syfte var att utveckla gemensamma 

förhållningssätt till anpassade infrastrukturlösningar i storstads-/tätbebyggda områden. 

Projektet drog slutsatser inom områden som samverkan, riksintressen, strategiska verktyg 

och behov av utvecklade utformningsprinciper. Denna rapport kan ses som en fortsättning 

på projektet.  

Syftet har varit att omsätta delar av resultaten från förstudien i praktik. Fokus ligger vid 

förhållningssätt för stadsanpassning av infrastruktur samt krav på de underlag som krävs 

för att göra sådana avvägningar.  

2. Utgångspunkter för detta arbete 

2.1. Trafikverkets uppdrag 

Trafikverkets uppdrag är att med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv 

ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska med 

utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 

samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart 

transportsystem. 

För att en åtgärd i eller i anslutning till en statlig väg ska kunna vara i linje med 

Trafikverkets uppdrag ska alltså de positiva effekterna för transportsystemet överväga de 

negativa. Det finns även andra frågor som är prioriterade för regeringen (exempelvis 

bostadsbyggande), men så länge de inte finns i Trafikverkets uppdrag kan de inte vara en 

grund för val av åtgärd.  

Det finns idag inga tydliga avgränsningar för vilken typ av tillgänglighet som Trafikverket 

ska prioritera. En ökad lokal tillgänglighet (genom tät bebyggelse och minskade 

barriäreffekter) skulle kunna väga tyngre än en försämrad tillgänglighet för långväga 

resande rent samhällsekonomiskt. Samtidigt kan Trafikverket behöva se särskilt till de 

långväga trafikanternas behov eftersom Trafikverket som statlig myndighet måste ta ansvar 

för den nationella systemsynen. Frågan om avvägning mellan statlig, regional och lokal 

tillgänglighet är central för att kunna avgöra när statliga vägar kan bli mer stadsmässiga. 

Tillgänglighet definieras i denna rapport som den ”lätthet” med vilken olika trafikanter kan 

nå arbetsplatser, service, rekreation samt övriga utbud och aktiviteter. Den beror bland 

annat på restid, väntetider, reskostnader, komfort, regelbundenhet och tillförlitlighet. Den 

beror också av möjligheten att angöra eller parkera med cykel eller annat fordon. 

Framkomlighet definieras här som den del av tillgängligheten som beskriver förbrukning av 

tid för förflyttningar i trafiknäten som gående, cyklist, busspassagerare eller bilförare. 

Förbrukning av tid beror av förflyttningens längd och hastighet. Avvikelser mellan tillåten 

                                                           
1 Förstudie Anpassad infrastruktur – i storstad/tätbebyggda områden, TRV2017/34670 
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och verklig hastighet kan ses som ett mått på uppnådd framkomlighet. Reducerad 

framkomlighet kan uppkomma punktvis i korsningar eller längs enstaka delar av nätet.  

En viktig del av Trafikverkets uppdrag är även att säkra ett robust vägsystem. Ett verktyg för 

att uppnå det är att ha omledningsvägar för de viktigaste vägarna. Det kan innebära att 

vägar med lägre flöden ändå behöver utformas med tillräcklig framkomlighet för att klara en 

omledning.   

2.2. Plan- och bygglagen (PBL) 

I planeringen enligt PBL ska olika allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra så 

att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Kommunernas planering ska tillgodose de riksintressen som riksintressemyndigheterna, 

däribland Trafikverket, har redovisat. Om nyttjandet eller tillkomsten av riksintresset 

försvåras påtagligt till följd av en detaljplan kan Länsstyrelsen överpröva den. En detaljplan 

kan exempelvis försvåra nyttjandet av en riksintresseväg genom att bebyggelse planeras för 

nära vägen (vilket skulle kunna leda till krav på sänkt hastighet till följd av risker för farligt 

gods eller buller) eller genom att orimligt mycket trafik genereras till en känslig punkt i 

vägsystemet.  

Det finns inga fastställda gränser i miljöbalken eller PBL för hur mycket nyttjandet av en 

riksintresseväg får försvaras, utan det måste prövas från fall till fall. Riksintressen går enligt 

lagen alltid före andra intressen men i praktiken behandlas ändå skadan som kan uppstå på 

riksintresset i relation till nyttan med kommunens planering. Det handlar då om huruvida 

försvårandet av riksintresset är påtagligt eller inte. 

Överprövning på grund av riksintresseanspråk är ovanligt. Den normala hanteringen är att 

kommunen tar hänsyn till Trafikverkets och Länsstyrelsens synpunkter eller att Trafikverket 

och kommunen genom gott samarbete hittar en ny gemensam lösning. 

2.3. Transportpolitiska mål och trafikens anspråk 

Riksdagen beslutar om de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen visar de 

politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt 

för alla statens åtgärder inom transportområdet,. Målen ska även vara ett stöd för och kunna 

inspirera regional och kommunal planering. 

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 också funktionsmål och hänsynsmål med ett 

antal prioriterade områden. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
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Funktionsmålet om att skapa tillgänglighet för människor och gods innebär stora krav på 

väg- och gatuutformning. Väg- och gatunätet ska ibland vara tillgängligt för långa och tunga 

godstransporter och samtidigt ge barn och funktionsnedsatta möjligheter att använda 

vägnätet på ett säkert sätt. Målet att öka möjligheterna att välja kollektivtrafik ställer ökade 

krav på särskilda bussfält, kollektivtrafikprioriterade signaler, lämpligt utformade 

busshållplatser m.m. Målet om utformning för ett mer jämställt transportsystem torde 

bland annat innebära större krav på säkerhet och trygghet, ibland på bekostnad av 

tillgänglighet. Belysnings- och skyltningsfrågor är också viktiga i detta sammanhang. 

 

Figur: Funktionsmål och hänsynsmål. Källa: Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor 

och transporter. 

3. Rätt underlag 

I denna rapport beskrivs tre steg som behöver hanteras för att kunna avgöra hur en väg kan 

anpassas till stadsbebyggelsen. Dessa finns i den gröna rutan ovan. 

För att kunna avgöra om det är lämpligt att bygga om en väg för att bättre passa stadens 

funktioner krävs kunskap om transportsystemet och stadsplaneringen. Detta kapitel redogör 

för vilket material som behövs som underlag i samband med att diskussion om anpassning 

påbörjas. 

3.1. Hållbar samhällsplanering 

Ett viktigt underlag som behöver finnas för att processen skall kunna genomföras är 

beskrivningar av de behov för stadsutveckling som finns i området.  

Behoven ska kunna härledas till en översiktsplan. Översiktsplanen måste ha följande 

innehåll: 

 En tydlig beskrivning av markanvändningens konsekvenser för transportsystemet. 

 Trafikstrategiskt tänkande, det vill säga en helhetssyn på hur trafiksystemet bör 

utvecklas och hur olika påverkansåtgärder (mobility management) bör användas, i 

samverkan med markanvändningsplanering. 

 En regional förankring, det vill säga beskrivning av vad kommunens 

markanvändning har för konsekvenser för omgivande kommuner och hur 

omgivande kommuners planering påverkar översiktsplanen. 
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Finns ingen aktuell översiktsplan måste kommunen redovisa de ovanstående aspekterna i 

någon annan form.  

3.2. Funktionsbeskrivning av vägar 

Begreppet ”funktionsbeskrivning” kommer från Trafikverkets hantering av riksintressen. 

För att kommuner och länsstyrelser ska kunna ta hänsyn till de utpekade riksintressena 

behöver Trafikverket förmedla vilka funktioner som behöver skyddas.  

Det är också värdefullt att ta fram funktionsbeskrivningar för vägar som inte är av 

riksintresse. Förutsättningarna för mer mångfunktionella gatumiljöer är också större för 

sådana vägar. I urbana områden kan då en nätindelning som beskrivs i TRAST (Trafik för en 

Attraktiv Stad) användas. Den möjliggör en bred nätanalys för att säkra kvaliteter för 

samtliga färdslag. Det inkluderar gång, cykel, moped, kollektivtrafik, bil, gods och 

utryckningstrafik. För de olika näten görs en indelning i huvudnät och lokalnät där 

tillgänglighet och framkomlighet för trafiken längs huvudnäten prioriteras. 

 Exempel på funktionsbeskrivningar kan vara: 

 Funktionellt prioriterad väg för långväga personresor, dagliga personresor, 

godstransporter respektive kollektivtrafik (se bilaga 2) 

 Rekommenderad väg för farligt gods 

 Anslutningsväg till en annan specifik transportanläggning, exempelvis en hamn 

eller en flygplats 

 Omledningsväg för annan viktig väg 

3.1. Jämförelsealternativ för effektbeskrivningar 

För att senare kunna utvärdera effekter av åtgärder, genom exempelvis samhällsekonomisk 

analys, behöver en beskrivning göras av vad som händer om inga åtgärder vidtas. Även här 

kan utgångspunkten vara samhällsplanering respektive vägars funktion. 

 Inom samhällsplaneringen bör exempelvis alternativ lokalisering av bebyggelse 

beskrivas. 

 För vägar behöver prognoser finnas tillgängliga och vid behov beskrivning av hur 

trafikutvecklingen kommer att påverka vägens funktion.  

4. Utformningsinriktning – Nationellt och regionalt 

4.1. Differentiering av vägar 

För att kunna gå vidare med att avgöra vilken utformning som är lämplig behövs en 

uppdelning mellan olika typer av vägar   
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I denna rapport differentieras tre nivåer av trafikleder: 

1. Nationellt eller internationellt viktiga länkar, stamvägnätet 

2. Funktionellt viktiga vägar med nationell eller regional funktionalitet  

3. Länk i lokalt huvudnät för biltrafik 

Den första nivån omfattar stamvägnätet. Dessa vägar behöver i de största städerna utformas 

som trafikrum, avskärmade från omgivningen. Det förekommer dock på många håll 

befintliga tätortsgenomfarter där stamvägnätet inte har ett separerat trafikrum. Det är också 

vanligt att det har växt upp nyexploatering kring vägar som tidigare varit förbifartsleder och 

med det krav/önskemål om nya anslutningar. Här utgör skillnaden mellan länkar i 

stamvägnätet respektive övrigt funktionellt prioriterat vägnät en skiljelinje. 

På den andra nivån finns vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) och 

övergripande länkar i det lokala huvudnätet, men som inte ingår i stamvägnätet. I detta 

vägnät finns ett stort antal större genomfarter eller förbifarter. Här finns större möjligheter 

att kompromissa med tillgängligheten, framkomligheten och förutsägbarheten om 

transportsystemet och omgivande urbana miljöer kan utvecklas på ett hållbart sätt.  

Den tredje nivån utgörs av övriga delar i huvudnätet för biltrafik, godstrafik samt för 

utryckningstrafik. Det är angeläget att förändringar avseende tillgänglighet, framkomlighet 

och förutsägbarhet konsekvensbeskrivs utifrån hela huvudnätets funktion eftersom 

förändringar i aktuell länk kan föranleda omfördelning av trafik till andra delar av nätet. 

4.2. Kvalitetsaspekter att beakta 

I VGU anges en inriktning för hur trafikteknisk standard bör väljas med hänsyn till 

kvalitetsaspekter som tillgänglighet, framkomlighet och tillförlitlighet. I viss mån kan 

inriktningen behöva kunna justeras till förmån för stadsutveckling. Följande inriktning 

föreslås: 

Tillgänglighet  

I de fall det inte finns omledningsvägar behöver i normalfallet alla typer av transporter 

kunna trafikera vägen. Farligt gods styr hur nära olika typer av bebyggelse och verksamheter 

kan placeras längs vägen och påverkar typsektionen. Det bör dock finnas möjligheter till 

framtida riskreducerande åtgärder som lägre hastighet och skyddsanordningar längs vägen. 
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Framkomlighet 

Inriktning för val av referenshastighet i tätort utgår från aktuell trafikmiljö (den hastighet 

som är lämplig för den nuvarande vägen).  

Den verkliga medelreshastigheten påverkas även av korsningar, där korsningstyp är 

avgörande för hur stor påverkan blir för den genomgående trafiken. I praktiken kommer 

fördröjningen utgöras av en kombination av geometrisk fördröjning och fördröjning orsakad 

av annan trafik.  

Följande inriktning föreslås:  

 Referenshastighet väljs enligt VGU 

 Hastighetsreduktion (av medelreshastighet) vid VR ≥ 60 km/h bör inte överstiga 15-

20 km/h under högtrafik.  

 Vid hastighetsgräns under 60 km/h behövs en utformning som stödjer låg 

hastighet. Krav på medelreshastighet är inte relevant utan snarare väglängd eller 

total fördröjning.  

 Effekter av trafikomfördelning ska beaktas och konsekvenser vara acceptabla. 

 Tillkommande exploatering på både kort och lång sikt behöver beaktas, dvs det bör 

finnas en strategi för att hantera förändringar över tid. 

Förutsägbarhet  

För att hålla nere risken för trafikpåverkan bör inriktningen vara att normala 

dimensioneringskrav ska gälla, dvs. normalt inte över belastningsgrad 0,8 (20 år efter 

trafiköppnande). I högtrafik ger det en ytterligare sänkning av medelreshastigheten men 

inom vad som borde kunna ses som en normal variation.  

I VGU anges också vissa undantag från ovan där ett avser storstadsförhållanden där det inte 

är möjligt att möta den trafikefterfrågan som finns. I de fall omgivande vägnät har 

begränsningar som inte är möjliga eller önskvärda att åtgärda kan en systemsyn tillämpas så 

att anläggningen anpassas till omgivande trafiksystem. Detta gäller dock inte funktionellt 

prioriterade vägar. 

Saknas omledningsmöjlighet bör utformningen i övrigt också bidra till att hålla nere risken 

för störningar. Det kan exempelvis vara fysisk mittbarriär vid höga flöden och sidoremsor 

eller motsvarande för snöupplag. Framkomlighet för räddningstjänst ska beaktas. Det 

innebär att vägbanan bör kunna rymma ett utryckningsfordon om övriga trafikanter ger 

plats genom att köra åt sidan.  

En kombination med ökade effektivitetskrav (ökad nyttjandegrad) och kommande 

möjligheter att via tekniska lösningar informera om restid (i realtid men också via prognos) 

gör att en större restidsvariation bör kunna godtas framöver. Förutsägbarheten hålls uppe 

just med hjälp av möjlighet att prognostisera restiden. 
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4.3. Översiktlig utformningsinriktning 

Nedan redovisas en tabell som ger ett stöd för förhållningssättet till de tre egenskaperna 

tillgänglighet, framkomlighet och förutsägbarhet. Förutsägbarhet och framkomlighet är en 

del av tillgängligheten men behöver förtydligas för att ge en nödvändig referensram åt 

bedömningen. De har omedelbar bäring på dimensioneringen och valet av utformning både 

på länk och i korsning. 

På den första nivån, som utgör den mest prioriterade, behöver samtliga tre egenskaper 

tillgodoses om inga alternativ finns till den aktuella länken. Det innebär att om stora 

exploateringsplaner i vägens närhet skall kunna genomföras krävs omfattande ombyggnader 

för att säkra länkens egenskaper. Det kan i sin yttersta form innebära överdäckning och 

kraftig begränsning av på- och avfarter under högtrafiktid.  

På den andra nivån är fortsättningsvis egenskaperna angelägna men om de vägfunktioner 

som identifierats i det framtagna underlaget kan tillgodoses kan kompromisser med andra 

aspekter vara möjliga. Det angelägna här blir att genomföra en omsorgsfull process där olika 

trafikantkategoriers tillgänglighet hanteras. Det får omedelbara konsekvenser på 

korsningsavstånd, utformning av GC-trafikens utrymmen och korsningsmöjligheter, 

kollektivtrafikens hållplatslägen och framkomlighet liksom hantering av farligt gods. 

Övriga länkar i det lokala huvudnätet för biltrafik förutsätter också en omsorgsfull process. 

En viktig del i konsekvensbeskrivningen är bedömningar och analyser kring omfördelning 

av trafik när framkomlighetens försämras längs stråket. Det är även viktigt att beakta att 

vägen kan vara viktig för omledning av större vägar.  

 

 

Tillgänglighet Framkomlighet Förutsägbarhet 

 

Inget 

alternativ 

Alternativ 

länk finns 

Inget 

alternativ 

Alternativ 

länk finns 

Inget 

alternativ 

Alternativ 

länk finns 

Stamvägar 

      

Funktionellt 

prioriterat vägnät        

Övrigt lokalt huvudnät 

för biltrafik       

Figur: Utgångspunkt för avväganden avseende egenskaperna tillgänglighet, 

framkomlighet och förutsägbarhet på olika typer av urbana stråk. Röd färg avser att 

egenskapen måste tillgodoses, gul att kompromisser i begränsad omfattning är acceptabla 

och grön att utformningen av länken kan ske i omedelbar interaktion med omgivande 

stadsplanering. Tabellen måste läsas tillsammans med texterna nedan.  
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4.3.1. Alternativa länkar 

Enligt tabellen ovan kan en ”alternativ länk” göra att ytterligare kompromisser med 

egenskaperna kan göras. En alternativ länk kan vara en befintlig väg men också en planerad 

sådan. För att en planerad länk ska kunna beaktas måste den: 

- Vara överenskommen mellan kommunen och Trafikverket. En sådan 

överenskommelse kan göras i en avsiktsförklaring eller liknande. Nya 

vägsräckningar utreds enligt ordinarie planeringsprocesser.  

- Finnas med kommunens översiktsplan i form av markanvändning. 

Oftast finns nya vägsträckningar som kan beaktas också med i nationell infrastrukturplan 

eller länsplan.  

Det är viktigt att beakta tidsperspektivet i ett sammanhang; det kan ta lång tid att tillskapa 

en alternativ länk men även stadsutveckling tar lång tid. Det långsiktiga samarbetet är 

avgörande. 

Om överflyttning av trafik till den alternativa länken innebär förlängda körsträckor och/eller 

restider för långväga trafik behöver denna effekt bedömas på samma sätt som en 

framkomlighetsförsämring på huvudvägen. En sådan onytta måste alltså vägas mot nyttorna 

av att trafiken flyttas från den väg som utreds. Restidsförlängningen i stråket behöver 

bedömas utifrån stråkets helhet.  

4.3.2. De röda rutorna 

Storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö) 

Generellt måste alla tre egenskaper bibehållas i största möjliga mån. I många fall är vägen 

redan överbelastad i högtrafik. Tittar man på en ändra utformning behöver den alltså vägas 

mot ett jämförelsealternativ, inte det ideala tillståndet.  I storstäder är inriktningen att 

framkomligheten bör upprätthållas till 60-70 km/h i högtrafik. 

Ska vägen anpassas till staden krävs ”inkapslande” åtgärder, så som överdäckningar.  

Övriga städer och orter 

Kan trafiken ta andra vägar (alternativ länk) kan det vara möjligt att kompromissa med 

vissa aspekter. Om exempelvis farligt gods kan ta andra vägar kan det vara möjligt att vidta 

åtgärder för att minska dessa transporter, exempelvis flytta primär transportled för farligt 

gods. Då skulle riskavstånd i vissa fall kunna minska. 

I vissa stråk på landsbygden går mindre trafikerade stamvägar genom mindre orter med 

korsningar i plan. I dessa fall är det ofta inte ekonomiskt möjligt att exempelvis bygga 

planskilda passager eller förbifarter. Det kan därför behöva göras vissa undantag från 

ovanstående för att ändå ge en rimlig trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Ofta är dock 

dessa tätortsgenomfarter relativt korta vilket gör att hastighetssänkningar och liknande får 

mindre effekt på restider.  

Det finns några unika fall på riktigt stora vägar där det är praktiskt omöjligt att lösa vissa 

problem genom inkapsling, och problemen är så pass stora att åtgärder ändå måste vidtas. 
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Det är då helt nödvändigt att beakta effekterna i de längre restidsrelationerna. Samverkan 

behöver då oftast ske mellan flera regioner (länsplaneupprättare och Trafikverkets 

regioner). Effekter på samhällsekonomi måste också studeras noga. 

4.3.3. De gula rutorna  

För att kunna avgöra lämplig utformning av vägar inom de gula rutorna till städers anspråk 

krävs analys av vägens nationella funktion.  

Kvaliteter som behöver bevakas ur ett nationellt perspektiv är långväga persontrafik och 

långväga godstrafik. Även det regionala perspektivet måste vara en utgångspunkt som 

Trafikverket och andra aktörer tar gemensamt ansvar för. Eftersom den långväga 

persontrafiken finns med som ett särskilt lager i funktionellt prioriterat vägnät (FPV) kan 

det stödja valet av hur processen ska gå vidare. För godstransporter finns det i FPV ingen 

uppdelning mellan det långväga och de mer lokala transporterna. Godstransporter ställer 

dock generellt mer specifika krav på vägnätet än persontransporter vilket gör att de behöver 

beaktas särskilt oavsett om man går vidare man avser att kompromissa med 

kvalitetsaspekter eller ej. Bland annat kan godstransporter ofta tåla en lägre hastighet på en 

kortare sträcka, men störs betydligt av snäva vinklar och många stopp. Detta vägnät behöver 

också kunna hantera transporter av farligt gods.  

FPV för dagliga personresor kräver ofta en analys ur ett systemperspektiv. Nätet kan i viss 

utsträckning anpassas till lokala funktioner.   

Stadsutveckling 

Grunden i FPV är att framkomligheten i detta nät ska värnas. Det betyder att det krävs att 

andra betydande nyttor kan uppstå för att det ska vara lämpligt att tillåta kompromisser. 

Trafikverket kan inte hindra att stora städer fortsätter växa, men för att tillväxten ska ske på 

ett hållbart sätt krävs en hållbar stadsplanering som samverkar med en hållbar 

transportplanering.  

Exempel:  

 

Stockholm beräknas växa med ca 300 000 medborgare under de kommande tio åren. Om 

dessa bosätter sig relativt centralt i staden med god tillgänglighet med kollektivtrafik, 

gång och cykel behöver inte biltrafiken i staden öka i proportion med 

befolkningstillväxten. En central lokalisering av bostäder och arbetsplatser kan i vissa fall 

underlättas av en anpassning av det statliga vägnätet till stadsbebyggelsen. 

Om däremot bostäder och arbetsplatser tillkommer längre ut i staden, med sämre 

tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel, riskerar ökningen av biltrafiken bli 

betydligt större. Detta betyder att framkomligheten i mer centrala delar av vägnätet i vissa 

fall kan försvåras mer än vad en stadsmässig utformning av vägnätet skulle göra. 

En annan typ av påverkan som också kan minska trafikbelastningen är att 

färdmedelsvalen kan ändras till förmån för gång och cykel om en förändrad utformning 

av vägen leder till minskade barriäreffekter. 
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Kopplingen till regional planering och översiktsplanering 

För att Trafikverket ska kunna analysera vägens utformnings påverkan på lokalisering och 

färdmedelsval, och därmed transportsystemets samlade funktion, krävs ett tillräckligt 

underlag. I Stockholm finns RUFS som ger ett bra underlag för vilken typ av lokalisering 

som planeras. Om man tittar på att göra förändringar i utformning som påverkar 

lokalisering kan man därmed använda RUFS som ett jämförelsealternativ; om en förändring 

skapar möjlighet till mer transporteffektiv markanvändning än RUFS är det en nytta för 

transportsystemet. 

Länsplaneupprättarens deltagande 

Där funktionerna främst är regionala är det lämpligt att samråda med den aktuella 

länsplaneupprättaren för att få deras syn på om negativa effekter för den regionala trafiken 

är godtagbara. Generellt bör Trafikverket kunna stödja sig på länsplaneupprättarens 

bedömning i dessa fall. 

Tankemodell för bedömning av de gula rutorna 

Här följer en tabeller som bör utgöra underlag för bedömning av om och hur utredningen 

kan fortsätta i storstäder respektive övriga städer och orter. Kolumnen ”kommentar” 

innehåller en kort beskrivning av vad följderna av bedömningen kan bli. 
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Tabell för storstäder 

Fråga  Kommentar 

Är vägen nationellt viktig förbi- eller 

genomfart 

I dessa fall är det oftast inte lämpligt att 

försämra framkomlighet och 

förutsägbarhet. Inriktningen är att 

kapaciteten ska hållas för hastighet av 60-

70 km/h i högtrafik. 

För vägar som inte är av denna typ är 

inriktningen att ”storstadsframkomlighet” 

ska hållas i högtrafik. Det innebär 

hastigheter runt 30-40 km/h och ett fokus 

på förutsägbara restider. 

Finns ett omfattande godsflöde eller 

särskilt viktiga godstransporter? 

Detta påverkar utformningen av korsningar 

och omöjliggör oftast begränsningar för 

farligt gods. 

Är vägen omledningsväg för en större väg? Då kan det vara viktigt att behålla en hög 

kapacitet. Det omöjliggör dock inte sänkta 

hastigheter. Hälsoaspekter bör beräknas 

efter den normala trafikmängden, inte efter 

trafikmängden vid eventuell omledning.  

Visar en systemanalys att vägsträckans 

kapacitet har stor påverkan på det 

omgivande nätet? 

Analys behöver ske gällande nivåer av 

påverkan. Det kan vara möjligt att sänka 

hastigheter utan att sänka kapacitet. 

Bidrar en förändrad utformning till 

transporteffektiv samhällsplanering? 

Denna fråga besvaras utifrån underlaget 

som nämns i kapitel 4.  

Om så inte är fallet bör kompromisser med 

kvalitetsaspekterna inte genomföras.  
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Tabell för övriga städer och orter 

Fråga  Kommentar 

Finns betydande långväga persontrafik 

och/eller regionala flöden? 

I dessa fall är det oftast inte lämpligt att 

försämra framkomlighet och 

förutsägbarhet.   

Finns ett omfattande godsflöde eller 

särskilt viktiga godstransporter? 

Detta påverkar utformningen av korsningar 

och omöjliggör oftast begränsningar för 

farligt gods. 

Är vägen omledningsväg för en större väg? Då kan det vara viktigt att behålla en hög 

kapacitet. Det omöjliggör dock inte sänkta 

hastigheter. Hälsoaspekter bör beräknas 

efter den normala trafikmängden, inte efter 

trafikmängden vid eventuell omledning.  

Visar en systemanalys att vägsträckans 

kapacitet har stor påverkan på det 

omgivande nätet? 

Analys behöver ske gällande nivåer av 

påverkan. Det kan vara möjligt att sänka 

hastigheter utan att sänka kapacitet. 

Finns en alternativ länk? I vissa fall kan då trafik flyttas till den 

alternativa länken men då måste 

framkomlighet, tillgänglighet och 

förutsägbarhet säkras långsiktigt på den 

alternativa länken.  

Bidrar en förändrad utformning till 

transporteffektiv samhällsplanering? 

Denna fråga besvaras utifrån underlaget 

som nämns i kapitel 4.  

Om så inte är fallet bör kompromisser med 

kvalitetsaspekterna inte genomföras. 

 

4.3.4. De gröna rutorna 

Även för de gröna rutorna behöver funktioner beaktas innan processen kan fortsätta till del 

2 och sedan principutformning. 

Storstäder 

 Begränsad framkomlighet på vägen kan ge följdeffekter ända ut till stamvägnätet. 

 Vägen kan behöva fylla en funktion som omledningsväg till de större vägarna.  

Övriga städer och orter  

Även i övriga städer och orter kan behov av omledning behöva beaktas.  
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5. Utformningsinriktning – Lokalt 

Efter en grov hantering av det nationella och regionala perspektivet, där vissa alternativ helt 

kan behöva avfärdas, görs en utvärdering av de lokala effekterna. Slutsatserna sammanställs 

i vad som brukar kallas en ”gaturumsbeskrivning” (se mall i bilaga 3). 

5.1. Gaturumsbeskrivningens innehåll 

Följande kvaliteter behöver beskrivas i en gaturumsbeskrivning.  

Stadsutveckling 

Beskrivningen av stadsutvecklingens behov har påbörjats i kapitel 4. Här behöver denna 

beskrivning utökas med förutsättningar för utbyggnad av olika typer av markanvändning på 

den specifika platsen.  

Trygghet 

Otrygghet för att man själv eller anhöriga ska råka ut för skador i trafikmiljöer påverkar 

hälsotillståndet i negativ riktning. Undersökningar visar att äldre personer avstår från att gå 

ut av sådana skäl, vilket begränsar tillgängligheten till olika aktiviteter på ett för individen 

och samhället oönskat sätt. 

Trafiksäkerhet 

Effekter på trafiksäkerhet ska beskrivas. Trafiksäkerhetsarbetet baseras på den så kallade 

Nollvisionen. Den är fastlagd genom beslut i Riksdagen och utgår från att transportsystemet 

ska utformas på ett sätt som förhindrar att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett 

säkert vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, 

gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Nollvisionen 

accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 

Miljö och hälsa 

Förutsättningarna för att undvika negativa effekter på hälsa och säkerhet måste klargöras. 

Sådana effekter kan vara buller, vibrationer, luftkvalitet och risker från farligt gods. 

Utöver påverkan på människors hälsa och säkerhet finns det även en risk för att 

restriktioner i framtiden kan drabba vägens funktion, genom olika typer av förelägganden. 

Detta kan exempelvis leda till att hastigheten på vägen måsta sänkas för att minska 

trafikbullret.  

För buller och vibrationer gäller inom Trafikverket rutinbeskrivningen ”Buller och 

vibrationer vid planering av bebyggelse” TDOK 2017:0686. Kraven i lagstiftningen gällande 

buller har sänkts betydligt de senaste åren och nu är det ytterst sällan områden inte kan 

bebyggas på grund av buller, under förutsättning att bebyggelsen utformas korrekt. 

Vibrationer är komplext och påverkas starkt av de geotekniska förutsättningarna. Korta 

avstånd kräver dock fortfarande en noggrann utformning av bebyggelsen.  
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För luftkvalitet gäller inom Trafikverket riktlinjen ”Luftkvalitet vid planering av 

bebyggelse” TDOK 2014:0167 och handledningen ”Luftkvalitet vid planering av bebyggelse” 

TDOK 2014:0168. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet ska alltid klaras.  

För risker från farligt gods gäller inom Trafikverket rutinbeskrivningen ”Remisser om 

farligt gods i samhällsplaneringen enligt PBL och MB” TDOK 2017:0580. 

Rutinbeskrivningen pekar på att Länsstyrelsen har det huvudsakliga ansvaret för att bevaka 

riskfrågan och att länsstyrelsernas handledningar ska användas.  

Olika länsstyrelser har olika riktlinjer för hur riskfrågan ska hanteras av kommunerna i det 

aktuella länet. Vissa länsstyrelser har satt ungefärliga skyddsavstånd som kan användas för 

att ge en indikation till vilka riskavstånd som ska upprätthållas. Riskavstånden kan som 

regel kortas genom att åtgärder vidtas i anslutning till vägen.  

Stockholms stad menar i sin rapport om farligt gods i urbana stråk2 att skyddsavstånd inte 

bör vara den huvudsakliga åtgärden för att minska riskerna i staden istället föreslår man 

följande åtgärder: 

 Sänkt hastighet  

 Reducera eller eliminera viss eller all genomfartstrafik  

 Lokal trafikstyrning  

 Möjliggöra nya transportvägar  

 Utveckla försörjningen av verksamheterna  

 Omlokalisering av verksamheter  

 Tidsstyr transporter till målpunkter i närområdet 

 Omlastning till mindre enheter. 

Flera av dessa åtgärder finns inom steg 1- och 2 i fyrstegsprincipen. Denna typ av åtgärder 

har av erfarenhet varit svårare att bedöma effekter av än steg 3- och 4-åtgärder. Det krävs 

att tydliga effekter kan beräknas för att dessa åtgärder ska kunna ligga till grund för en 

utformning av en rumsligt separerad väg till urbant stråk. Det krävs även att genomförandet 

av åtgärderna säkras genom överenskommelser och avtal.  

Drift och underhåll 

Drift- och underhållsaspekter behöver få stort utrymme i planeringen. Det som planeras 

måste gå att sköta på ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart sätt. 

Arbetsmiljöreglers krav på beslut om omledning vid olika slag av underhållsåtgärder 

behöver beaktas. 

                                                           
2 WSP 2015, Urbana stråk – farligt gods 
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Ovårdade miljöer ökar vandalisering och otrygghet och bristande halkbekämpning kan få 

stora konsekvenser för gåendes och cyklisters säkerhet. För personer med rörelsehinder 

innebär ojämna ytor en ökad risk för att falla. Försvårande av snöröjning minskar 

framkomligheten. En god skötsel ger en positiv upplevelse. 

Utformningen bör avvägas så att rimliga villkor för drift och underhållsverksamheten 

uppfylls.  

5.2. Val av livsrum 

Analysen av utformningsinriktning leder till att ett lämpligt ”livsrum” kan identifieras för 

den studerade vägsträckan. Flera alternativa livsrum kan också vara grund till den fortsatta 

utredningen.  

Livsrumsmodellen beskriver vilken potential olika gaturum har beroende på form, 

inramning, läge i stadsstrukturen etc. Denna potential tar sin utgångspunkt i rummets 

väggar och är lyhörd för vilken roll golvet kan spela om anspråken tas tillvara. Golvet blir en 

arena för olika anspråk, väggarnas anspråk, vistelsens möjligheter och trafikrörelsen i 

rummet. I livsrumsmodellen delas staden in i tre olika ”rum” och i två ”mellanrum”. Dessa 

är Frirum, Integrerat frirum, Mjuktrafikrum, Integrerat transportrum och Transportrum. 

En ambition bör vara att på sikt ge de olika rummen en gestaltning som tydliggör deras roll. 

De blir självförklarande och är lätta att förstå för alla som vistas i rummen. Dagens 

utformning har ofta fokus på biltrafiken. Detta ger en otydlighet som kan göra det svårt att 

uppfatta rummets tillhörighet. 

Frirum (F) är ett gaturum för cyklister, fotgängare och lekande barn. I frirummet ska de 

oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i princip inte bör 

förekomma. Utformningen måste utgå från gåendes och cyklisters perspektiv och hastighet, 

vilket innebär detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till möten mellan 

människor. Bilfria områden är till exempel torg, parker, lek- och fritidsområden, avstängda 

gator, separata gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på dessa platser. 

 

Figur. Livsrumsmodellens rum benämns frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, 

integrerat transportrum och transportrum. Källa: Rätt fart i staden, Sveriges Kommuner 

och Landsting och Trafikverket 2008 
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Integrerat frirum (IF) är ett gaturum där fotgängare och cyklister är prioriterade. 

Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de 

oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och prioritet för fotgängare/ cyklister 

gäller. Väggarna består ofta av hus med entré mot rummet. Ytorna har delad funktion. 

Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i entréområden, centrala 

offentliga gaturum m.m. 

Mjuktrafikrum (M) är ett gaturum som omfattar större delen av stadens/tätortens 

gaturum. Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör 

tillmötesgå människors anspråk på att lätt kunna röra sig i rummets längs- och tvärriktning. 

I rummet ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafikens ytor begränsas så 

långt det går med hänsyn till gatornas funktion. 

Integrerat transportrum (IT) är ett gaturum där oskyddade trafikanter kan färdas i 

rummet men där de har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också ringa anspråk på 

vistelse i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet men har ringa anspråk på detta. Det är 

långa avstånd mellan entréerna. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till 

korsningar mellan de integrerade transportrummen eller andra livsrum. I rummet har 

oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i form av andra trafikanters närvaro men utan 

att samspela med dem. Gaturummet har som regel en transportfunktion. 

Transportrum (T) är ett gaturum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och 

cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade från motorfordonstrafiken. 

Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. Transportrummet omgärdas av barriärer, 

synliga eller osynliga. Transportrummet har en renodlad trafikuppgift. Dess karaktär 

påverkas ringa av motorfordonens hastighetsnivå. För övergripande huvudnät för biltrafik 

bör transportrum eftersträvas. 

6. Samhällsekonomi 

Vid valet av utformning behöver det samhällsekonomiska perspektivet finnas med. Många 

av de effekter som uppstår till följd av olika utformningsalternativ kan beräknas 

samhällsekonomiskt. 

Om förändrad utformning påverkar vägens funktion på ett sådant sätt att betydande 

konsekvenser uppstår behöver samhällsekonomiska effekter belysas. Detaljeringsgraden i 

detta arbete påverkas av hur stora effekter åtgärdsförslag ger.  

6.1. Jämförelsealternativ och utredningsalternativ  

Den typ av effekter som eftersträvas när en väg anpassas för att ta tillvara mer lokala 

anspråk är ofta komplexa, vilket gör att det måste vara tydligt vad man jämför resultaten 

med. Om syftet med en förändrad utformning är att förtäta staden är det exempelvis viktigt 

att visa att den lokalisering som annars hade valts hade gett en mer utglesad bebyggelse 

(eller utebliven bebyggelse).  
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Innan man börjar beräkna effekter krävs att man redovisar både vad som hade hänt om 

ingen åtgärd vidtas, och vad i utredningsalternativet eller utredningsalternativen som skiljer 

sig från jämförelsealternativet.  

För att kunna göra sådana jämförelser återkommer vi till vikten av strategisk 

markanvändningsplanering i översiktsplaner och i regional planering. I Stockholm kan 

markanvändningen i RUFS användas som jämförelsealternativ: Om tillkommande 

exploatering, som följer av en ändrad utformning, ger en bättre tillgänglighet jämfört med 

den genomsnittliga markanvändningen i RUFS är det troligt att en samhällsekonomisk nytta 

kan påvisas.  

6.2. Redovisning 

En grundläggande nivå av redovisning är att göra en enkel kvalitativ uppställning av vilka 

effekter som uppkommer. En sådan kan ge en grund för diskussion och jämförelse mellan 

olika alternativ.  

I nästa nivå kan man välja att beräkna de effekter som man bedömer är mest omfattande. 

Ändrar man exempelvis utformningen på en väg för att möjliggöra ökad gång och cykeltrafik 

genom att sänka hastigheten och skapa säkra passager, kan det vara lämpligt att beräkna 

tillgänglighetsökningen på lokal nivå och den sänkta framkomligheten på huvudvägen.  

I riktigt omfattande projekt kan en komplett samlad effektbedömning tas fram. Det är också 

troligt att sådana projekt ger stora investeringskostnader, varpå krav på samlad 

effektbedömning kan följa.  

6.3. Effekter 

Här ges ett antal förslag på effekter som kan behöva beskrivas i ett projekt som syftar till att 

bättre anpassa en vägs utformning till stadens behov. Det finns fler effekter som kan behöva 

beskrivas eller beräknas beroende på den aktuella situationen. Underlag till detta kapitel har 

hämtats från Stockholms stads rapport Urbana stråk – Värdering av effekter3. Där finns 

också exempel på hur en enkel kalkyl kan ställas upp.    

Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för föreslagna förändringar av utformning ska beräknas. 

Restider för motortrafik på huvudvägen 

En förändrad utformning som syftar till att integrera vägen i stadsrummet innebär ofta en 

sänkt hastighet, medan man med begränsningar av på och avfarter till av en väg kan 

bibehålla hastigheten. Förändringen i hastighet påverkar restiden. Förlängning eller 

förkortning av restider kan värderas med hjälp av samhällsekonomiska kalkylvärden.  

Restider för andra trafikanter 

Även restider för andra trafikanter kan beräknas med hjälp av samhällsekonomiska 

kalkylvärden. Om en vägs barriäreffekt sänks, exempelvis genom att göra det lättare att 

korsa vägen, minskar restiden för de resenärer som går eller cyklar tvärs över vägen. 

                                                           
3 WSP 2017, Urbana stråk – Värdering av effekter 
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Restider med cykeltrafik kan också minskas genom att cykeltrafiken separeras längs med 

vägen och därmed kan hålla en högre hastighet.   

Restider till och från tillkommande bebyggelse 

För att beräkna minskade restider till följd av förtätning krävs ett tydligt 

jämförelsealternativ. Om tillräcklig efterfrågan finns tillkommer med stor sannolikhet 

bebyggelse på en annan plats om den inte byggs just i anslutning till den aktuella vägen. Det 

som måste beräknas är då restiderna till/från den tillkommande bebyggelsen jämfört med 

den alternativa lokaliseringen. 

Hälsoeffekter av aktivt resande 

Om en åtgärd ger en förändrad andel gång- och cykeltrafik jämfört med 

jämförelsealternativet går det att värdera hälsoeffekter för trafikanterna. Större andel gång 

och cykel ger generellt bättre hälsa.  

Övriga effekter 

Många effekter som är vanliga vid bedömning av infrastrukturåtgärder är viktiga även i 

denna typ av projekt. Detta gäller exempelvis påverkan på trafiksäkerhet, buller och 

luftkvalitet. Det finns även andra effekter där metoder för kvantifiering och beskrivning är 

under utveckling, exempelvis effekter på stadens attraktivitet. 

7. Principutformning 

Principutformningen är nyckeln till att hitta väl utformade varaktiga lösningar. Ett bra 

arbetssätt är att ta fram lösningar som visar på ett önskat framtida tillstånd där flera av de 

anspråk, hänsyn och villkor som angetts tillgodoses på ett framåtsyftande sätt. Därefter kan 

en anpassning efter nuvarande villkor och ett genomförande i flera steg göras.  

En del i processen är att skapa alternativ och göra ett val mellan alternativen. Nedan 

beskrivs kort de olika utformningselementen i anläggningen. I den fullständiga rapporten 

beskrivs valet av principutformning detaljerat. Stöd för val av principutformning finns också 

i VGU eller andra stödjande dokument. 

Sektion 

Gaturum har många uppgifter i en stad. I dessa binds hus, kvarter och områden samman. 

De ger plats för ljus, utrymme för vegetation och distans mellan stadens olika byggstenar. 

Gaturummets golv är platsen för vistelse, möten och kommunikation.  

Med stöd av gaturumsbeskrivningen, kompletterande fakta och målbeskrivningen kan en 

eller flera sektioner formas enligt de krav som ställs.  

Genom att pröva flera alternativ kan olika riktningar, tyngdpunkter eller ytterligheter 

bedömas. Att pröva ”överdrifter” mot exempelvis bilkapacitet, närvarozoner eller gångytor 

ger stöd för väl avvägda lösningar i slutskedet av arbetet.  

Gångpassage 
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En gångpassage knyter samman de gåendes trafiknät då det korsas av andra trafiknät. 

Passagen är till för att skapa framkomlighet för de gående med hänsyn till gaturummets 

karaktär, trygghet och trafiksäkerhet. Plan- och markförhållanden ger olika förutsättningar 

för passagen. Utformning, beteende och trafikregler ska samverka till en önskad och tydlig 

funktion. Övergångsstället är en av flera typer av gångpassager och är reglerad i 

trafikförordningen.  

För att ge ett exempel på hur en ”lämplighetsmatris” för ett utformningselement kan se ut 

följer här lämplighetsmatrisen för gångpassager.  

 

 

Cykelpassage 

En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av 

moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana. En cykelöverfart är en passage 

som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med 

trafiksignaler eller av en polisman, i annat fall är den obevakad. 

Vid en cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata, alltså i princip 

samma regler som gällde för cykelöverfart före 1 juli 2014.  

När cykelpassagen regleras och utformas som en cykelöverfart prioriteras cykeltrafiken.  

 

Figur: Lämplighetsmatris för gångpassager. Matrisen visar vilken utformning som 
ligger närmast till hands att använda i de olika livsrummen. Grön färg anger att 
korsningen är lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga 
fördelar uppnås. Grå färg anger ett icke relevant alternativ. Motsvarande matriser 
finns för övriga utformningselement. 
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Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklister och mopedförare på 

eller på väg ut på cykelöverfarten. Överfarten ska samtidigt hastighetssäkras (85-perc.) till 

max 30 km/tim för korsande motorfordonstrafik. 

Hållplats 

Hållplatsens utformning och lokalisering har stor betydelse för resenärerna och kan påverka 

valet av färdmedel, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med andra 

åtgärder kan hållplatsens utformning hjälpa till att skapa en attraktiv och effektiv 

kollektivtrafik. Närhet till hållplats påverkar resenärens uppfattning om kollektivtrafiken. 

Placeringen av hållplatsen och utformningen av de anslutande vägarna för gång-, cykel- och 

biltrafik ska vara trafiksäker. Den bekväma trafikanten föredrar bilen om det är långt att gå 

till hållplatsen eller om gångvägen innehåller branta lutningar eller andra hinder. För barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning kan närheten och friheten från hinder vara 

helt avgörande för om kollektivtrafiken är möjlig att använda eller inte.  

Gatukorsning 

Korsningen är den plats där trafikflöden i olika riktningar korsar eller ansluter till varandra. 

I korsningen ska trafikanterna ha möjlighet att förstå vad som förväntas av dem och kunna 

hantera de trafiksituationer som uppstår. Korsningen är också en knutpunkt där olika 

stadsbyggnadskvaliteter vägs samman. Det behövs en lösning för form och funktion som kan 

accepteras av alla och som lyfter fram prioriterade intressen.  

Vid planering av gatukorsningar utgår man ofta från biltrafiken. Hänsyn ska dock tas till 

anspråken från alla trafikslag och till hur korsningen påverkar stadsmiljön. Ofta samordnas 

gång- och cykelpassager i gatukorsningarna. Korsningar kan regleras och utformas på skilda 

sätt. Huvudindelningen efter funktion är: oreglerad gatukorsning, signalreglerad korsning, 

cirkulationsplats och planskildhet.  

Val av principutformning 

De olika lösningarna för respektive utformningselement kan sammanfogas till en 

sammanhållen lösning för gaturummet. Då flera alternativa lösningar för varje 

utformningsdel tas fram, kan de kombineras i många olika utformningsförslag. Förslagsvis 

väljs 2-3 olika förslag ut som sedan beskrivs. Det förslag som bäst svarar upp mot de behov 

som förts fram och de krav som ställts blir den åtgärd som går vidare till åtgärdsplanering.  
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Bilaga 1. Mall för gaturumsbeskrivning  

Nedan redovisas ett förslag till mall för gaturumsbeskrivning. Lokala anpassningar kan 

motivera kompletteringar.  

 

Figur: Mall för en gaturumsbeskrivning 
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