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Förord
Jag hoppas att denna rapport kommer att bidra och underlätta vid övergången från en gammal
planeringsprocess för väg till en ny. Alla ska kunna ta del av detta arbete och kunna lära sig
samt förstå hur det går till då en väg ska planeras och byggas. Genom denna kartläggning ska
man kunna följa processen och få insikt i alla de delar som spelar in.

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till mina handledare vid Sveriges Byggindustrier,
Fredrik Kristiansson och Lars Redtzer. Det är till stor del er förtjänst att detta examensarbete
känts så inspirerande och roligt att genomföra.

Jag vill också passa på att tacka alla de som ställt upp på möten och intervjuer genom hela
arbetet. Utan er positiva inställning samt vilja att ställa upp och hjälpa mig hade jag aldrig
kunnat nå fram till de resultat jag har gjort. Så ett stort tack till alla er.

Gustav Lindberg

Januari 2014
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Sammanfattning
Ett behov uppstår, några år senare påbörjas byggandet och senare är en ny väg körbar och
trafikanterna njuter av den nya svarta asfalten. Det är inte riktigt så enkelt. Denna rapport är
framtagen som avslutning på Samhällsbyggnadsprogrammet, med inriktning
Samhällsplanering, vid Luleå tekniska universitet och ska kartlägga alla de steg som tas, från
början till slut, då en väg blir till.

Då det uppstår ett behov att en ny väg- eller järnvägssträckning är nödvändig följer ett otroligt
noga utfört arbete för att, först och främst, få tillåtelse att bygga vägen. Vägen kommer bli
permanent så man måste göra noga undersökningar för att få den bästa lösningen av de
satsade resurserna och så att nyttan står i proportion till intrånget. Man ska upprätta ritningar,
utföra tester, undersökningar, alla berörda ska få tycka till och olika beslut ska fattas. Det
skall även ske upphandlingar och budgivning för att besluta vilket byggsätt som ska användas
och hur allt ska skötas. I denna rapport kan du följa den, sedan årsskiftet 2012/2013, nya
processen som sker för att en väg/järnväg ska bli till.

Ta gärna fram Bilaga 1 och följ med i kartan över den nya planeringsprocessen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Detta examensarbete ska tydligt klargöra hur helheten av planerings- och byggprocessen ser
ut då en järnväg/väg blir till, från början till slut. Denna undersökning ska tydliggöra vilka
olika moment ett projekt är uppbyggt av och i vilken ordning dessa utförs. Jag kommer även
undersöka om det brukar uppstå återkommande problem eller hinder i och med att en väg eller
järnväg planeras och byggs. Om det t.ex. finns delar av processen som ofta är oförutsägbar.
Genom detta kan det skapas en diskussion om man kan förbättra planeringen av en
järnväg/väg ytterligare på något sätt i framtiden då man nu får en tydlig bild över hur det går
till.

1.2 Syfte

Denna undersökning ska fungera som ett underlag till en grafisk översiktsbild som senare ska
tas fram över planerings- och byggprocessens alla steg. Utifrån denna översiktsbild ska alla få
en förståelse för hur processen ser ut, fungerar och vilka olika moment som är inblandade i
skapandet av en färdig järnväg/väg.

1.3 Metod

Den främsta metoden för att få fram information är genom samtal och intervjuer med olika
experter och aktörer inom branschen. I dessa samtal kommer de berätta om de olika moment
som de utför i planerings- eller byggprocessen. Ska inte bara genomföra möten med personer i
Norrbotten utan även i södra Sverige. Resultatet sammanställs sedan i en rapport som
beskriver processen steg för steg från start fram till färdigt byggd järnväg/väg. Denna
informationskälla är mest relevant eftersom man utifrån detta får fram hur tillvägagångssättet
ser ut i det verkliga livet. Även informationssökningar genom internet och böcker har används
som underlag till arbetet.
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1.4 Avgränsningar

Eftersom det främst är den nya planeringsprocessen som undersökts så kommer jag inte gå in
djupare i den gamla processen, utan endast beskriva denna kortare och mer övergripande.
Genom detta kan man sedan jämföra den nya med den gamla för att kartlägga de stora
förändringar som gjorts i planeringsprocessen. När jag undersöker den nya
planeringsprocessen kommer jag försöka att hålla det på en rimlig nivå genom hela arbetet.
Det skulle gå att bryta ner processen i hur små delar som helst, men detta ska jag undvika då
det varken finns nog med tid och därför att meningen är att undersöka helheten av planeringen
samt byggandet av en väg/järnväg. Denna rapport är även fokuserad på planeringen och
byggandet av väg. Fast för järnväg skiljer sig förfarandet inte nämnvärt.

1.5 Förklaringar

Berörda sakägare

De som är tänkbart berörda av projektet. Kan bland annat vara länsstyrelse, kommun,
privatpersoner, föreningar, företag, samebyar, rättighetsägare, statliga- och kommunala
myndigheter.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättas för att få en helhetssyn över den påverkan ett visst
projekt kommer innebära på miljön och omgivningen. Den ska både beskriva direkta och
indirekta effekter som projektet kommer medföra på omgivning och miljö. Vidare ska man
beskriva de åtgärder man kommer genomföra för att undvika eller minska påverkan.

BMP

Betydande miljöpåverkan.
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2. Övergripande planering

2.1 Inriktningsplanering

Inriktningsplaneringen ska svara på frågor som hur stora investeringarna totalt ska vara under
ett visst antal år. Även vilken inriktning dessa investeringar ska ha. Det är här man bestämmer
hur den nationella planen samt länsplanerna ska utformas och vilka ramar och övergripande
riktlinjer som ska gälla. Den ska alltså tydligt visa vad som kommer vara viktigt ur nationell
synpunkt och hur man ska göra för att uppnå detta mål. Det är regeringen som ger i uppdrag
till Trafikverket att upprätta en sådan plan. Detta sker dock i samråd med andra organisationer
och myndigheter.

2.2 Proposition → Beslut

När det är framtaget en färdig inriktningsplan tar regeringen fram en proposition baserad på
denna, den skickas sedan in till riksdagen som är beslutsfattare.

2.3 Nationell plan

Regeringen ger direktiv till Trafikverket att ta fram en nationell plan. Trafikverket upprättar
ett förslag på ovan nämnda plan som regeringen sedan ska fatta ett beslut kring. Den
nationella planen innefattar inte bara väg och järnväg, utan den ska behandla alla trafikslag.

2.4 Länstransportplan

Denna ekonomiska plan är till för att på bästa sätt främja ett läns utveckling och tillväxt inom
ett visst tidsintervall. Det är på uppdrag av regeringen som planupprättare för varje län ska ta
fram ett förslag för den regionala transportinfrastrukturen för länet. Vad en länstransportplan
ska omfatta anges i förordningen om länsplaner (1997:263). Den ekonomiska storleken skiljer
sig även mellan länen.

Länens planer har fokus på det statliga vägnätet, alltså inte europavägarna. Man tar även med
möjliga bidragsåtgärder till kollektivtrafiken, flygplatser, tillgänglighetsåtgärder för
funktionshindrade, enskilda vägar samt miljö och trafiksäkerhetsåtgärder. De prioriterade
projekten från en föregående plan, som inte hinner färdigställas, ska vara med i en ny
framtagen plan. Denna uppgift är högt prioriterad och att man följer det regionala
utvecklingsprogrammets prioriteringar är viktigt. När man tagit fram ett första förslag till
länstransportplan så går den ut på remiss. Sedan lämnas planen och remissyttrandena in till
regeringen som ska fastställa denna. När en länstransportplan är fastställd så sker det en
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löpande revidering genom åren beroende på behovet och annat som utvecklas. Den skall vara
indelad i två 3-års block där de första tre åren bara ska behandla åtgärder som kommit långt i
processen och ska vara framme i en arbetsplan. De projekt som får ligga i nästa 3-års block
ska även de hunnit en viss bit in i processen.

3. Gamla planeringsprocessen
Den gamla planeringsprocessen slutade gälla vid årsskiftet 2012-2013. I den var planeringen
uppbyggd av olika skeden med olika slags beslutstider efter skedena. Den var också väldigt
omfattande och planeringen tog lång tid att utföra. Man kan säga att den även är uppdelad i
två delar. I de tre första skedena skulle man främst göra avvägningar och svara på frågor kring
olika allmänna intressen. Sedan i planskedet gjorde man istället avvägningar för de allmänna
och enskilda intressena.

3.1 Idéskede

Till en början var det då självklart ett problem eller behov som uppstått som måste undersökas
och lösas. Man undersöker vad det finns för möjliga lösningar och vilka av dessa som skulle
kunna genomföras.

3.2 Förstudie

I detta skede ska man gå vidare med att beskriva de olika tänkbara lösningar man arbetat fram
och deras påverkan på miljön. Man sorterar även bort de förslag som man anser
ogenomförbara av olika anledningar. Efter förstudien kan planeringen gå vidare på olika sätt.
Om lösningen endast är en mindre åtgärd går man direkt vidare med planeringen. Om det är
ett större projekt, som regeringen måste tillåtlighetspröva, eller att man har flera olika förslag
på alternativa lösningar, utför man en väg- eller järnvägsutredning.

3.3 Väg-/järnvägsutredning

I en sådan utredning ska man fortsätta arbetet för att kunna välja ett lösningsalternativ. Man
analyserar och utvärderar de lösningar som finns kvar, för att kunna ta fram ett underlag som
hjälpmedel, för att kunna fatta ett beslut och välja ut det bästa alternativet. När man tagit ett
slutgiltigt beslut för ett visst alternativ ska detta tillåtlighetsprövas av regeringen. Man ska
även ha en, av länsstyrelsen, godkänd MKB innan man kan fortsätta planeringsarbetet och gå
vidare till nästa skede.
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3.4 Arbets- och järnvägsplan

När man valt ut en viss lösning blir man mer detaljerad i sitt arbete genom att ta fram en
slutgiltig sträckning och utformning. Det är därför inte förrän i detta skede man säkert kan se
exakt vilka enskilda markägare som kommer bli berörda av projektet. Sedan ska planen även
bli fastställd, men innan den vinner laga kraft och man har rätt att påbörja byggnadsarbetet,
finns en period för överklagan på planen.

3.5 Bygghandling

Man tar fram en handling över den tekniska utformningen projektet kommer att ha vilken ska
stämma överens med den tidigare framtagna väg- eller järnvägsplanen. Man får endast göra
mindre ändringar. Om ändringarna är av den större graden kan man bli tvungen att ändra eller
rent av upprätta en helt ny plan, enligt 3.4.

3.6 Byggskedet

Byggskedet är det sista skedet i den gamla processen. Nu är allt planeringsarbete färdigt och
man har en godkänd plan. Nu startar byggnationen.

3.7 Övrigt

Sedan följer det givetvis bestämda samråd inom planeringen. Även
miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram efter vissa skeden och olika beslut ska fattas.a

4. Nya planeringsprocessen
Denna nya planeringsmetod infördes vid årsskiftet 2012-2013 och är tänkt att effektivisera
och göra planeringen för väg-/järnvägsprojekt snabbare och enklare. Hela processen kallas för
planskede och ska vara mer sammanhållen.

4.1 Ett Behov uppstår

Själva planeringen av en väg eller järnväg tar start då ett behov uppstår från samhället. Detta
kan vara nästan vad som helst som har med transportsystemet att göra. När det uppstått ett
behov i samhället och det beslutas att det måste åtgärdas börjar man med att se över den
befintliga sträckningen och identifierar det problem som ska lösas. Detta gör man genom en
åtgärdsvalsstudie som genomförs trafikslagsövergripande och enligt fyrstegsprincipen.
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4.2 Fyrstegsprincipen

Åtgärdsvalsstudien utför man enligt fyrstegsprincipen som består av fyra olika steg. Denna
använder man för att analysera stegvis hur man ska åtgärda ett problem som uppstått och
vilket alternativ som är den bästa lösningen. Det kan även vara fördelaktigt att använda en
kombination av olika åtgärder för att få den största nyttan av de satsade resurserna.
Åtgärdsvalsstudien ska även visa tydligt varför ett väg-/järnvägsprojekt är nödvändigt att
utföra.

1. Tänk om: Detta steg innebär att man undersöker om behovet går att lösa genom att
förändra transportbehovet. Det kan vara genom att se över om det går att minska
behovet eller om det går att använda andra transportsätt. Man ser över om det går att
använda sig av närliggande vägar/järnvägar istället, för att på så sätt kunna leda om
viss trafik. Man ser även om det går att ändra och utveckla kollektivtrafiken för att
kunna lösa problemet.

2. Optimera: Man undersöker om det går att effektivisera befintligt transportsystem
genom att till exempel göra regeländringar. Detta kan vara genom
hastighetsanpassningar eller rent av rena trafikregleringar.

3. Ombyggnad: Detta är en ren byggåtgärd. Går behovet som uppstått att lösa genom
mindre ombyggnationer eller förbättringar? Exempel kan vara att man endast behöver
bygga om kurvor, korsningar eller genom breddning av vägen.

4. Nybyggnad: Detta alternativ är större byggåtgärder och kräver större investeringar.
Skall problemet lösas genom större ombyggnader eller rent av nybyggnationer? Kan
vara att man måste upprätta en ny trafikplats, mötesstation eller en helt ny väg- eller
järnvägsdragning.

Då man utfört fyrstegsprincipen kan planeringen ta olika vägar. Man försöker i första hand
använda sig av steg 1 eller 2. Om det går behövs inte hela planeringsprocessen utföras, utan
man går då direkt vidare med att ta fram en bygghandling. Om lösningen på problemet är att
man ska utföra en ren byggåtgärd, enligt steg 3 eller 4, beror den fortsatta planeringen på
åtgärdernas omfattning. Vid enklare åtgärder måste inte hela den formella planen upprättas.
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4.3 Planläggningsprocessen

Redan när man får en beställning från samhället ska den ge en ledtråd om vilken
planläggningstyp som man ska använda sig av. Man har i den nya planeringsprocessen tagit
bort kravet att en MKB måste göras då projektet, enligt länsstyrelsen, inte innebär BMP. Det
räcker då att endast göra en miljöbeskrivning som integreras i själva beskrivningen och i vissa
fall krävs inte heller en sådan. Detta ska kunna bidra till en snabbare och enklare process. Det
finns fem olika planläggningstyper, varav fyra av dessa kräver hela den formella planeringen,
där man måste ha vägplan. Flödet som sådant är ganska likt i alla planläggningstyper.

Planläggningstyp 1: Tänkt till objekt som inte är byggande av väg och får inte medföra ett
tillskott av någon ny funktion på vägen. Lösningen får inte ha någon betydande miljö- eller
omgivningspåverkan och därför krävs ingen miljöbeskrivning eller MKB. Man kommer
frivilligt åt marken genom överenskommelser med markägarna. När dessa kriterier är
uppfyllda gör man ett ställningstagande som samhället tar del av och sedan behövs endast
bygghandling. Detta är den enklaste planläggningstypen och kan till exempel gälla för mindre
underhållningsåtgärder där man endast behöver ta lite mark i anspråk.

För planläggningstyp 2-5 behöver man utföra hela den formella planeringen, vilket betyder att
man behöver en väg- eller järnvägsplan.

Planläggningstyp 2: Detta är en förenklad variant som inte får medföra någon BMP. Det
betyder att man inte behöver upprätta någon MKB utan man tar endast fram en
miljöbeskrivning som integreras i själva beskrivningen. Denna planläggningstyp är lättare att
genomföra, jämfört med följande planläggningstyper, och den ska gå fort att fastställa.
Exempelvis korsningar och plattformsförlängningar.

Planläggningstyp 3: Av alla planläggningstyper är denna mest lik den gamla processen.
Projekt som utförs enligt typ 3 kommer att innebära BMP och därför krävs också att man
upprättar en MKB och ett beslut från länsstyrelsen. Denna planläggningstyp är då man har ett
lokaliseringsalternativ. Det kan dock finnas alternativa utformningar. Exempelvis
dubbelspårsutbyggnader.

Planläggningstyp 4: Denna använder man sig av då man har flera olika
lokaliseringsalternativ. Det är oftast de mer komplicerade projekten, då inte regeringens
tillåtlighet krävs och man inte beslutat var vägen ska ligga. Man måste då samråda med de
berörda sakägarna. Projektet kommer att innebära BMP och därför krävs en MKB.

Planläggningstyp 5: Planen ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Detta är oftast större, mer
tekniskt komplicerade och mer kontroversiella projekt. När man bestämt sig kring
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lokaliseringen för vägen så lyfts detta till regeringen så att de kan göra ett ställningstagande
om man anser att tillåtelse ska ges för att påbörja projektet eller inte. Man kan se detta som ett
förhandsbesked på att regeringen tycker att det är ett viktigt projekt som skall utföras. Om
man sedan genomför processen som den skall göras och att den uppfyller alla de formella
kraven, kommer den mest troligt att godkännas.

I den nya planeringsprocessen får Trafikverket meddela regeringen vilka planer de tycker ska
tillåtlighetsprövas. Men till sist är det dock ändå regeringen som tar det slutgiltiga formella
beslutet. En tillåtelseprövning kan ta mycket lång tid.

Planläggningsprocess

Formell planläggning

Typ 5 – Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa
lokaliseringar, tillåtlighetsprövning, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 4 – Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa
lokaliseringar, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 3 – Betydande miljöpåverkan, MKB, inga alternativa
lokaliseringar, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 2 – Ej betydande miljöpåverkan, ingen MKB, inga
alternativa lokaliseringar, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 1 – Små projekt på befintlig anläggning, endast marginell
ytterligare påverkan på omgivningen, frivillig markåtkomst,
ingen väg- eller järnvägsplan

1

2

3

4

5

Ja

Nej

Plan
Åtgärdsval/
beställning

Bild 1. Trafikverket. (2014). Planläggningsprocessen med planläggningstyper [Bild]
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Effektiviserad-
planlaggningsprocess/Dokument---Effektiviserad-planlaggningsprocess/

Då man valt en planläggningstyp tar man fram en planläggningsbeskrivning. Denna ska
beskriva hur hela projektet kommer att löpa och vilka samråd man kommer att ha. Detta
dokument uppdateras kontinuerligt under hela processen och läggs även ut externt så
allmänheten kan ta del av den.
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4.4 Tidiga undersökningar

I detta tidiga undersökningsskede vill man skapa en bra bild över hur området ser ut idag och
vilka olika begränsningar som finns. Man ser även över vad som kommer att påverkas och
vilka riksintressen som finns. Detta gör man genom samråd och diskussioner med den berörda
kommunen. I detta skede utför man inte några större och mer omfattande
markundersökningar.

4.5 Idé

Man arbetar nu fram en idé som ska lösa det problem som uppstått. Man samråder senare
denna idé med länsstyrelsen för att slå fast om lösningen kommer innebära BMP eller inte.
Detta för att man ska veta om man måste göra en MKB, miljöbeskrivning eller inget av det.
Om det beslutas att det kommer vara BMP måste man utföra hela den formella processen.

4.5.1 Nybyggnad	
Planeringen blir mer formaliserad om lösningen är att en helt ny väg måste byggas. Man tar
då fram en lokaliseringsutredning som ska besvara var man i sådana fall ska lägga den nya
vägkorridoren. Detta gör man genom att utreda flera olika alternativa korridorer för att på så
sätt kunna identifiera den bästa dragningen.

4.6 Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag tas fram för alla planläggningstyper. Detta underlag är grunden till
allting då man samrått med de berörda sakägarna. Samrådsunderlaget används då man
undersöker om det kommer vara BMP eller inte.

Länsstyrelsen är de som ska fatta det formella beslutet om projektet innebär BMP. De ska
också lämna synpunkter på själva handlingen. Länsstyrelsen ska få in samrådsunderlaget efter
att alla berörda sakägare lämnat in deras synpunkter på handlingen. Man lämnar alltså ut
samrådsunderlaget till de berörda sakägarna som ska kommentera denna och lämna
synpunkter. Sedan tas en slags samrådsredogörelse fram där man bemöter dessa synpunkter.
Efter det ska samrådsunderlaget samt samrådsredogörelsen lämnas till länsstyrelsen. Dessa
ska fungera som ett underlag då de ska fatta ett beslut kring både BMP samt ge sina övriga
synpunkter.

4.7 Samrådshandling

När man beslutat om projektet kommer att innebära BMP eller inte tar man fram en
samrådshandling, vilken kan ses som arbetsmaterialet under hela planeringen, ända fram tills
planen kungörs för granskning. Under hela samrådshandlingen har man samråd med alla
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tänkbart berörda sakägare. Dessa samråd ska planeras in så att de passar in i just det projektet.
Det ska ske löpande under hela samrådsperioden fram tills dess att samrådstiden tar slut. Man
vill under dessa samråd fånga upp de flesta synpunkter och åsikter för att kunna jobba in
dessa i planen medan det fortfarande är arbetsmaterial.

4.8 Projektering/undersökningar/MKB

Lösning är nu valt så nu går planen in i processen för att få tillträde till marken. Detta innebär
att man blir mer specifika i planeringen genom att ta fram ritningar och beskrivningar över
vägområdet, plan och profil. Man ska även ta fram en eventuell MKB som ska beskriva hur
man kommer att ta hand om det som man orsakar då man bygger vägen/järnvägen. Det kan
till exempel vara att man korsar en bäck, skär av ett friluftsområde eller orsakar buller. Man
beskriver vilka konsekvenser byggandet för med sig och förslag på vilka åtgärder man kan
göra för att komma till rätta med dessa. Den framtagna MKB:n ska även godkännas av
länsstyrelsen innan man går vidare. Man utför även en mängd geotekniska undersökningar för
att kartlägga underlaget och dess material. Arkeologiska utredningar ska också dessa
genomföras samt lantmäteriförrättning. Efter samråd med berörda sakägare har man sedan ett
färdigt förslag som är redo att kungöras för granskning. Detta förslag skall bland annat
innehålla flertalet ritningar som till exempel:

Planritning: Denna ska tydligt illustrera en översiktsbild över den slutgiltiga dragningen av
vägen. Var det kommer vara raksträckor, kurvor samt hur långa och vilken kurvatur de
kommer ha. De får nämligen inte vara för snäva sett ur ett säkerhetsperspektiv.

Profilritning: Visar hur vägen kommer gå i höjd i förhållande till den befintliga markytan
och vilken grad vägen kommer att luta i backar.

Dessa två ovan nämnda handlingar måste tas fram i samverkan med varandra för att få vägen
så bra som möjligt. Man måste se till att man får en harmonisk och lugn resa efter vägen, som
även skall kännas trafiksäker.

Vägområde: Man ska även bestämma och beskriva hur vägområdet kommer vara utformat.
Inom vägområdet ska hela funktionen lösas. Om man t.ex. ska ha viltstängsel eller gatulampor
så ska dessa placeras inom vägområdet. Ett vägområde är uppbyggt av flera olika delar. Man
ska t.ex. beskriva körfältens och säkerhetsområdets bredd. Det finns även en mängd olika
regler man ska följa då man utformar vägområdet.

Sektionsritning: Visar vägen i genomskärning med ett visst mellanrum mellan varje ritning.
Man ser här de olika lutningarna på vägbana och diken.
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Illustrationsritningarna ska även visa den mark man behöver i anspråk för att kunna utföra
hela projektet. Det är inte bara den mark som vägen, diken osv. kräver som ska visas, utan
även den tillfälliga marken man behöver för byggarbetsplatser samt övrig mark som behövs
för att klara av att bygga vägen.

4.9 Kungör för granskning (Granskningshandling)

Då det kommer till en utställning så känner man sig trygg i sin lösning. Då är man säker att
den vägkorridor man valt är den bästa och att man tagit fram den bästa lösningen. Även att
den uppfyller alla de krav som finns och att intrånget står i proportion till nyttan och att man
har haft samråd med alla tänkbart berörda sakägare, samt fått in deras synpunkter och åsikter.
När man kungjort en plan för granskning tar samrådstiden slut. En plan som är ute för
granskning ger alla en möjlighet att ta del av den.

4.10 Revidering

Efter att en plan varit utställd för granskning brukar ett antal synpunkter komma in. Dessa ska
sedan bemötas och frågorna ska besvaras. Man ska visa på vilket sätt arbetet kommer att gå
vidare utifrån de inkomna frågorna. Sedan genomför man eventuella revideringar i
granskningshandlingen utifrån de synpunkter som bedöms relevanta att ta med. Dessa
synpunkter kan även innebära att man blir tvungen att gå tillbaka en bit i planeringen om de
nu känner att det utställda förslaget inte är det bästa.

Efter granskning skrivs ett PM som länsstyrelsen får ta del av som ska beskriva de inkomna
synpunkterna och frågorna samt hur man ska gå vidare efter dessa. När revideringen är
slutförd och planen färdigställd skickas en begäran till länsstyrelsen för deras yttrande om de
tillstyrker planen. De ska gå igenom planen så att den uppfyller de krav som finns på samråd
och att den är tillräckligt omfattande. När de sedan fattar ett beslut så ska de ge ett rent
tyckande kring planen. Antingen tillstyrker de den eller inte.

Man skriver sedan en fastställelsebegäran som samhället får ta del av. Sedan skickar man hela
planen till en enhet på Trafikverket för fastställelse. Innan planen skickas så döper man dock
om den sista versionen till fastställelsehandling.

4.11 Detaljplan

Om vägplanen går genom detaljplanelagt område så ska en detaljplan vara antagen innan man
kan skicka handlingarna vidare för fastställelse hos Trafikverket. En detaljplan tas fram av
kommunen i en egen process. Dessa används för att kommunen ska kunna pröva ett mark-
eller vattenområde och se över om det är lämpligt för bebyggelse. I en detaljplan redovisas
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vattenområden, allmänna platser, kvartersmark samt deras gränser. Ingen av planerna,
vägplan eller detaljplan, har övertag på den andra.

4.12 Fastställelse

Enheten på Trafikverket som ska fastställa planer kallas planprövningsenheten och ligger i
Borlänge. Det hela påbörjas då biträdande planprövare går igenom de inkomna handlingarna
och stämmer av dessa efter en checklista så att allting är gjort och inskickat. De ser över den
formella hanteringen så att den sökande har uppfyllt lagkraven i framtagandet av planen. De
biträdande planprövarna kan även hantera och besluta kring vissa enklare och mindre ärenden.
När biträdande planprövare genomfört deras granskning av handlingarna så lämnas de sedan
över till en planprövare.

De ska nu undersöka hela planen noggrant och grundligt genom att analysera och utvärdera de
underlag som tagits fram.  I prövningen ska man göra en avvägning mellan olika allmänna
och enskilda intressen som till exempel miljö, natur, kultur, trafikteknik och trafiksäkerhet.
De ska även försäkra sig om att det finns ekonomi att genomföra projektet och se över så att
nyttan står i proportion till intrånget. Då prövningen gäller ändrad väghållning, t.ex. att
enskilda vägar ska bli allmänna vägar, ser de över vem som är lämplig som väghållare och
vad som är ett rätt avgränsat allmänt vägnät. Till sist upprättar planprövaren ett förslag till
beslut som lämnas över till chefsjuristen eller expeditionschefen som är de som fattar det
slutgiltiga beslutet.

När ett fastställelsebeslut är taget skickas detta till den sökande och till berörda sakägare.
Handlingarna skickas även till Trafikverkets arkiv. I genomsnitt tar en fastställelse tre till fyra
månader. Planerna kan prioriteras efter byggstart, oberoende vilken planläggningstyp den
genomförts enligt. Om byggstarten är en bit in i framtiden väntar de med att hantera det
ärendet för att istället arbeta med fastställningen av ett projekt som är närmare planerad
byggstart.

En plan som kommer in till planprövningen kan aldrig läggas ner helt utan den kan gå vidare
en mängd vägar. De kan begära att den sökande gör ändringar i planen för att sedan skicka in
igen. Om de glömt saker eller möjligen ställt ut planen på fel plats så får de genomföra en ny
granskning. Vidare om länsstyrelsen har tillstyrkt planen och planprövningsenheten sedan inte
håller med om deras beslut går ärendet vidare till regeringen.

4.12.1 Överklagan	
Efter att en plan blivit fastställd så finns en möjlighet att överklaga beslutet. Detta tillfälle är
ungefär en månad lång och de normala kriterierna för att få överklaga är att man ska tillhöra
en kommun, organisation eller vara direkt berörd. Om det under denna tid kommer in en eller
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flera överklaganden på planen så går ärendet vidare till regeringen. Dessa överklaganden
skickas in till planprövningsenheten på Trafikverket. Där samlas allt material och skickas
sedan vidare till regeringen som är beslutstagare i dessa ärenden. Det beslutsunderlag de
skickar in är den överklagade planen, deras fastställelsebeslut samt det eller de inkomna
överklagandebreven. Man kommenterar även den inkomna överklagan, vilken också skickas
med. De finns även möjlighet att skicka in ett uttalande angående överklagan, t.ex. att den
kommit in försent.

När planprövningsenheten har skickat in allt underlag så påbörjar regeringen sin handläggning
av ärendet. De börjar med att gå igenom allt underlag så att de fått allting som är nödvändigt
för att kunna fatta ett beslut. De kan även begära in ytterligare material samt ställa fler frågor.
Detta senare inkomna underlag kommuniceras med de som överklagat så dessa får en
möjlighet att ge ett nytt yttrande. Regeringen gör en handling av ärendet och ser över så att
överklagan är förståelig och rimlig. När regeringen är klar med handläggningen skriver de ett
utkast för att kunna ta ett slutgiltigt beslut.

Regeringen är sista instans. Om de väljer att gå på den överklagandes linje så skrotas planen.
Det kan också besluta att man får ändra på en del av planen eller utreda vidare kring en viss
fråga. Om lösningen är att planen ska förändras så ska, beroende på förändringens storlek,
planen återigen skickas in till planprövningsenheten för en ny fastställelseprövning. Om den
sedan överklagas igen så skickas den åter in till regeringen för ett beslut. Då genomförs hela
processen igen.

5. Planen vinner laga kraft
När en plan har blivit fastställd av planprövningsenheten på Trafikverket och eventuellt
inkomna överklaganden blivit hanterade av regeringen, vinner planen laga kraft. Man får
genom fastställelsen även markrätt och byggnadsskedet kan därmed påbörjas.

Bild 2. Trafikverket. (2013). Vägplan eller järnvägsplan för projekt som eventuellt har olika
lokaliseringar; eventuell tillåtlighetsprövning samt eventuellt betydande miljöpåverkan [Bild]
http://www.trafikverket.se/PageFiles/123232/Planlaggningsprocessen_hela_web.png

http://www.trafikverket.se/PageFiles/123232/Planlaggningsprocessen_hela_web.png
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5.1 Mark- och miljödomstolens dom

Parallellt med planeringen pågår en prövning som är en separat process vilken utförs av mark-
och miljödomstolen. Dit måste man söka om tillstånd för bland annat vattenverksamheter och
miljöfarlig verksamhet. De ska även hantera och pröva frågor enligt plan- och bygglagen som
rör bygglov, rivningslov och markrätt. Huvudförhandlingen/domen kommer efter att planen
blivit fastställd. Detta beslut går sedan att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

6. Upphandling
Då planen nu vunnit laga kraft och byggandet kan påbörjas måste man först lösa hur detta
skall göras och av vem. Beställaren av arbetet skickar ut ett förfrågningsunderlag till
entreprenörer. Man gör detta för att kunna utnyttja konkurrensen som finns och så de
offentliga medlen används på bästa sätt. Alla entreprenörer som vill lämna in ett anbud på
projektet ska kunna delta på lika villkor och för att detta ska uppnås gäller fem grundläggande
principer för all offentlig upphandling.

· Principen om icke-diskriminering: Man får inte på något sätt diskriminera andra
nationaliteter i förfrågningsunderlaget. Det är även förbjudet att ge företag med lokal
anknytning fördelar.

· Principen om likabehandling: Alla ska ges samma chans och behandlas lika i
upphandlingen.

· Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg och certifikat som en behörig
myndighet i en medlemsstat utfärdat ska gälla i alla EU/EES-länder.

· Proportionalitetsprincipen: Syftet ska uppnås genom att ställa nödvändiga och
lämpliga krav. Dessa krav ska alltså stå i proportion till det som ska upphandlas och ha
ett naturligt samband.

· Principen om transparens: Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt och ge alla
samma möjligheter. Den ska skapa en öppenhet i upphandlingen och visa tydligt på
vilket sätt denna kommer genomföras. Den ska innehålla alla krav som ställs och
leverantören ska veta vad beslutet kommer grunda sig i.

6.1 Förfrågningsunderlag

I ett förfrågningsunderlag har man beslutat ett antal viktiga punkter som skall gälla för
projektet. Bland annat att besluta vilken entreprenadform som ska användas, ersättningsform
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och upphandlingsform. Denna ska också visa hur risker och möjligheter fördelas mellan
beställaren och entreprenören. Samt en beskrivning för vad den upphandlade entreprenören
ska genomföra och alla de krav som ställs. Den ska också beskriva hur beslutet kommer att
fattas då en vinnare bland anbudsgivarna ska utses.

Entreprenadform: De två entreprenadformer man skall välja mellan är
utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Då man använder sig av en totalentreprenad så
slår beställaren fast funktionskrav och entreprenören ansvarar sedan för projektering och
utförandet av bygget. Vid utförandeentreprenad utför beställaren själv projekteringen och tar
fram bygghandlingar. Det är sedan entreprenörens uppgift att utföra byggnationen efter de
framtagna handlingarna.

Bild 3. Entreprenadformer

Ersättningsform: Detta ska beskriva hur entreprenören skall ersättas för det utförda arbetet.
Antingen genom ett tidigt avtalat fast pris eller genom en löpande räkning genom projektets
gång. Det slutgiltiga priset vid en löpande räkning fastställs först i efterhand och tar hänsyn
till materialkostnader, omfattningen av projektet och så vidare.

Upphandlingsform: Denna form ska bestämmas för att visa hur beställaren valt att
entreprenörer, som ska bidra genom att utföra byggnadsverk eller annan service i projektet,
ska upphandlas och vem som har ansvaret för denna upphandling. Det finns tre olika
upphandlingsformer: Delad entreprenad: Beställaren upphandlar alla underentreprenörer.
Generalentreprenad: Beställaren upphandlar en generalentreprenad som i sin tur upphandlar
alla underentreprenörer. Samordnad generalentreprenad: Beställaren upphandlar alla
underentreprenörer och lämnar sedan över avtalen på en entreprenör som tar rollen som
generalentreprenad.
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6.2 Anbudslämning

Entreprenörer räknar sedan på förfrågningsunderlaget och lämnar ett pris till beställaren. Det
är viktigt att lämna in anbudet inom utsatt tid eftersom för sent inkomna anbud inte får tas
med i prövningen. Då man lämnar ett anbud ska man följa alla krav beställaren ställer kring
vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas samt hur dessa inlämnanden ska genomföras.
Om man inte gör detta kan det leda till att anbudet utesluts. En anbudslämnare är bunden till
sitt anbud, om ingen tid angetts i förfrågningsunderlaget, en månad efter att anbudstiden tagit
slut.

6.3 Anbudsutvärdering

När anbudstiden gått ut så startar en ungefär 2 veckor till 1 månad lång process för beställaren
att utvärdera de olika anbuden och se över så att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts.
Beställaren ser över om något anbud ska uteslutas. Om anbudslämnaren är lagligt dömd för
viss ekonomisk brottslighet så skall denna uteslutas. Sedan finns en rad scenarier där
beställaren får utesluta ett anbud. Dessa ska anges i förfrågningsunderlaget för att beställaren
ska kunna tillämpa dem.

Beställaren går vidare med att kvalificera anbuden genom att se över entreprenadens
lämplighet. De prövar vilka anbudsgivare som uppfyller de skall-krav som ställs. Däribland
att anbudslämnaren har en stabil finansiell och ekonomisk ställning samt tillräcklig teknisk
förmåga, kapacitet och erfarenhet för det aktuella uppdraget.

6.4 Tilldelningsbeslut

Beställaren skickar ut ett tilldelningsbeslut till alla som har skickat in ett anbud där man
meddelar vem som tog hem projektet. Tilldelningen sker efter den utvärderingsgrund som
angivits i förfrågningsunderlaget. I detta beslut ska det tydligt anges varför en viss
anbudslämnare vann och av vilka skäl.

6.5 Överklagan

En 10 dagar lång överklagandetid löper då anbudsgivarna har möjlighet att överklaga
beställarens beslut. Det kan till exempel vara att prövningen inte skett enligt gällande lagar.
Om något fel i beslutstagandet finns så kan det leda till att beställaren får göra om
upphandlingen eller rätta till den. Kontrakt får inte skrivas innan denna överklagandetid gått
ut.
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6.6 Tilldelningsbeslutet verkställs

Då beställaren beslutat sig för en anbudsgivare och att denna ska få rätten att genomföra
projektet, samt att eventuellt inkomna överklaganden behandlats, så verkställs beslutet.

7. Byggprocessen
Hur en väg byggs, vilka olika moment som måste göras, beror på det befintliga området och
vart den tänkta vägen ska gå. Det kan vara nödvändigt att spränga i berg, göra
ledningsomläggningar, markförstärkning, rivningsarbeten, betongkonstruktioner,
installationer och så vidare. Listan är lång och varierande mellan alla olika projekt. Även hur
lång tid byggandet kommer att ta är beroende av projektets omfattning och storlek.

Det hela kan dock börja först då en beställning är skriven där ett antal kontraktshandlingar
ligger till grund.

7.1 Kontraktshandlingar

När en anbudsgivare mottagit ett besked om att anbudet antagits uppkommer ett avtal mellan
beställare och entreprenör. Ofta ska även kompletterande kontraktshandlingar färdigställas
innan de båda parterna skriver kontrakt och entreprenadarbetena kan påbörjas. Vilka dessa
handlingar är varierar mellan olika projekt beroende på dess storlek och komplexitet. De
handlingar som ska lämnas in ska finnas specificerade i förfrågningsunderlaget.

7.2 Produktionsförberedelser

Det första som måste genomföras av den nya organisationen är att lära känna projektet. Detta
sker delvis genom erfarenhetsåterföring från den tidigare organisationen som arbetade med
anbudet och genom upprättandet av olika planer för tid, ekonomi, kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Det kan även skett en förändring på förutsättningarna från anbudet och man bör
därför se över metodval samt tid- och kostnadsberäkningar. Oftast kräver mindre projekt även
mindre planering än större projekt, dock så måste man även ta hänsyn till bland annat byggets
komplexitet, byggmetod och risker.

7.3 Byggskedet

Själva byggskedet består av styrning mot uppsatta mål inom tid, ekonomi, kvalitet, miljö samt
arbetsmiljö. Löpande genom hela byggskedet har man därför kontinuerligt med möten för att
informera och kommunicera viktig information genom kontroller och uppföljningar. Allt för
att i slutändan få ett lyckat projekt med rätt kvalitet.
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I byggskedet genomför man även alla de praktiska byggåtgärder som ska genomföras. Om
marken är bra så gräver och jämnar man först marken så att det blir en jämn och fin terrass där
vägen tillslut ska gå. Sedan fyller man på med olika marklager som packas hårt och överst
asfalterar man. Utöver att bygga själva vägbanan så måste man även åtgärda diken, upprätta
säkerhetsåtgärder, installationer och så vidare. Byggskedet för en väg är olika lång beroende
på projektet och kan ta allt mellan några veckor och flera år att utföra.

7.4 Slutbesiktning

När hela vägen är färdigbyggd ska den besiktas av en tjänsteman från beställaren eller av en
anställd utomstående person. Både beställaren och entreprenaden ska få ett
besiktningsutlåtande till hands senast inom 3 veckor efter besiktningen. Vid en godkänd
besiktning så startar garantitiden vars längd är en avtalsfråga. Om denna tid inte angetts i
avtalet så är det 5 år för entreprenadens arbetsprestation och 2 år för material och varor som
gäller.

7.5 Drift

Beställaren är ansvarig för driften av vägen som sedan en entreprenad utför genom
snöröjning, sandning, saltning, lagning och målning samt en mängd fler åtgärder.

7.6 Garantibesiktning

När garantitiden är över besiktas vägen återigen. Vid en godkänd garantibesiktning övergår
ansvaret på beställaren att bevisa uppkomna fel.
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8. Effektivisering
Det finns några stora skillnader då man jämför den gamla planeringsprocessen med den nya.
Den gamla planeringen var uppdelad i olika skeden medan hela den nya planeringsprocessen
kallas för planskede. Den ska alltså vara mer löpande och sammanhållen i genomförandet.

En annan skillnad är att man nu har löpande samråd genom hela planeringen. I den gamla var
det vissa bestämda samråd som skulle genomföras, nu är dessa löpande och sker då det bäst
lämpar sig för just det projektet. Man har i den nya planeringen tonat ner möjligheten till
överklaganden. Det är givetvis självklart att man ska ha en chans att överklaga, men inte hur
många gånger som helst och utan egentligt underlag.

I den gamla planeringen var man tvungen att upprätta MKB för varje projekt och även flera
gånger efter olika skeden i processen. Man har effektiviserat detta ordentligt då man nu inte
behöver ta fram någon MKB då projektet inte kommer att innebära någon BMP, eller att man
endast behöver skriva en miljöbeskrivning som integreras i själva beskrivningen. I de fall man
ska ta fram MKB så behöver man endast ta fram en sådan, denna följer sedan med och
kompletteras genom planeringens gång.

Man har även möjlighet att gå längre i planeringen tidigt, innan något formellt beslut måste
fattas. Men det är oerhört viktigt att man hittar en bra nivå på denna åtgärdsvalstudie. Att man
kan gå så pass långt, tidigt i planeringen, betyder att man möjligtvis går så långt att man redan
bestämt sig för en idé, planläggningstyp och om projektet kommer innebära BMP eller inte.
Men detta beslut är inte formellt på något sätt. Så om sedan länsstyrelsen, genom samråd,
beslutar något annat så måste man göra om delar av planeringen för att kunna genomföra
projektet på rätt sätt.

I dagsläget är det svårt att få fram tydlig fakta över den tidsmässiga effektiviseringen. Detta
eftersom den nya planeringsprocessen knappt är ett år gammal. Den är just nu inne i
övergångsfasen från den äldre till den nya planeringen. De projekt där planeringen startade
innan årsskiftet, då med äldre planeringsprocessen, skall övergå och avslutas enligt den nya.
Det är viktigt att få en smidig övergång i detta läge. Hittills har väldigt få projekt genomförts
helt enligt den nya planeringsprocessen. Detta gör det svårt att få fram någon tydlig bild över
tidsvinsten för enstaka projekt. Det man klart och tydligt kan se är att det kommer bli mer
tidseffektivt då ett projekt som inte innebär någon BMP ska genomföras. Av en mängd
projekt kan en del av dessa alltså gå betydligt snabbare att genomföra än tidigare. Så den
totala tiden för alla projekt förkortas.
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9. Mina tankar
Det blir viktigt att göra uppföljningsarbete utifrån denna ändring i planeringsarbetet så att man
får ut den tänkta effektiviseringen. Det som är den viktigaste punkten är att det ska bli en
ekonomisk förbättring, detta är en följd av tidsvinster och effektivare arbete.

Det finns en del viktiga punkter att tänka på i denna övergång:

För det första, att gå in med ett öppet och positivt sinne. Man måste vilja förbättra och ge det
en verklig chans.

Kommunicera inom branschen för att få till en så bra förändring som möjligt. Om det uppstår
krångligheter och man märker att något inte riktigt fungerar på ett bra sätt så är det viktigt att
identifiera och lägga fram detta så att det möjligtvis går att lösa.

Viktigt är också att alla jobbar mot samma mål och att alla strävar mot denna förbättring
tillsammans. Det spelar ingen roll om man jobbar åt olika företag, alla är inom samma
bransch och alla ska sträva för att uppnå det som är bäst för samhället.
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Bilaga 1: Översiktskarta


