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Förord 
 

I utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet ingår ett examensarbete 

på 7.5 poäng. Under vår VFU-period på Sweco kom Erik Maksimainen och Annika 

Öhman med förslaget om att skriva om den nya planläggningsprocessen och i den ta 

fram en checklista som ska underlätta arbetet för uppdragsledarna. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Sweco Luleå, Erik Maksimainen som 

hjälpt oss under hela arbetets gång.  

Ett stort tack även till Susanne Waara-Johansson, Gunilla Björklund, Sofia Rosendahl 

och Marja Eldenhall. Vi vill även tacka alla som ställt upp på intervju eller som på 

annat sätt bidragit till vårt examensarbete.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Johansson & Sanna Isaksson 

 

Juni 2015 
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Sammanfattning 
 

Vid årsskiftet 2012/2013 ändrade Trafikverket den dåvarande arbetsplanen till den 

nuvarande vägplanen. Istället för flera olika skeden i arbetsplanen blir det en 

sammanhängande process i den nya vägplanen. 

 

Då det fortfarande förekommer problem under processen kommer denna rapport lyfta 

fram och presentera ett förslag för att förebygga dessa inför framtida projekt. För att 

säkerställa att kvaliteten uppfylls och alla delar finns med har en checklista tagits fram 

för att underlätta arbetet för uppdragsledarna. 

 

Vi har genom samtal med trafikverket och uppdragsledare på Sweco tagit reda på 

vilka problemområden som finns och vilka delar i en vägplan som upplevs som extra 

viktiga att tänka på. Resultatet av vårt arbete är en checklista för uppdragsledarna som 

ska vara enkel och tydlig att följa.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under vår VFU-period på Sweco Luleå fick vi ett förslag på ett examensarbete 

gällande planläggningsprocessen för att göra en vägplan. För två år sedan ändrade 

trafikverket planläggningsprocessen som då kallades arbetsplan till den nuvarande 

vägplanen, detta för att effektivisera och påskynda arbetet. Arbetet kommer att bli en 

fortsättning på ett tidigare examensarbete där bristerna i den dåvarande arbetsplanen 

identifierats. Uppdragsledarna på Sweco vill därför att vi ska undersöka olika 

problemområden och komma med förslag på hur dessa kan undvikas. Utöver detta ska 

vi även ta fram en checklista som är enkel att följa för att säkerställa kvaliteten för 

vägplanen. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att underlätta arbetet för nya uppdragsledare genom att ta 

fram en checklista som de kan följa. Utöver detta kommer rapporten även att ta upp 

problemområden och saker som är att tänka på vid planläggningsprocessen  

1.3 Frågeställning 
Hur säkerställer man kvalitén för en vägplan och vilka problemområden finns det? 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer att avgränsas till de vanligaste delarna av en vägplan, det vill säga 

typfall 1-3. Men även ta upp de områden som uppdragsledarna upplever som 

problematiska.  

1.5 Metod 
En litteraturstudie av Trafikverkets olika kravdokument samt att antal intervjuer med 

uppdragsledare på Sweco och Trafikverket som dagligen jobbar med vägplaner. 
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2. Resultat 
 

2.1 Planläggningsprocessen 
Vid årsskiftet 2012/2013 bytte Trafikverket från den dåvarande arbetsplanen till den 

nya planläggningsprocessen (vägplan) med målet att effektivisera den formella 

processen (Maksimainen, 2015). Den dåvarande arbetsplanen är en process med flera 

olika skeden medans den nya vägplanen är en sammanhängande process. När ett 

behov uppstår och beslut har tagits att en åtgärd ska genomföras startar planeringen av 

en väg. För att identifiera vad som ska göras påbörjas en förberedande studie som 

kallas åtgärdsvalsstudie där man unersöker vilka åtgärder som kan lösa behovet. Detta 

görs enligt Trafikverkets fyrstegsprincip (Trafikverket, 2014). 

 

2.2 Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen består att fyra olika steg och används för att stegvis kunna 

analysera vilken åtgärd som krävs för att lösa det problem som uppstått och vilket 

alternativ som är den bästa lösningen. Resultatet av denna studie kan vara allt ifrån 

åtgärder som minskar transportbehovet efter vägen till om- och nybyggnadsåtgärder. 

Den ska även tydligt visa varför just denna åtgärd är nödvändig att utföra. 

 

1. Tänk om 

Steg ett handlar först och främst om att man undersöker om behovet går att åtgärda 

genom att förändra behovet av transporter och valet av transportsätt. 

 

2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra enkla åtgärder som medför ett mer effektivt 

användande av den befintliga vägen. Detta kan göras genom till exempel 

hastighetsanpassning eller trafiksignaler. 
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3. Bygg om 

Det tredje steget innebär mindre ombyggnationer. Här undersöker man om det går att 

lösa behovet som uppstått genom att till exempel bygga om korsningar eller bredda 

vägen. 

 

4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 

Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Detta kan till 

exempel vara att en helt ny väg måste dras för att möta behovet. 

 

Vidare blir denna förstudie ett viktigt underlag för den kommande planläggningen och 

kommer att utgöra grunden för hela den processen. (Trafikverket, 2014)  
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2.3 Typfall  
Enligt Trafikverket (2014) finns det olika direktiv från väglagen och lagen om 

byggande av järnväg som beskriver hur genomförandet av planläggningen ska utföras.  

Detta beror på åtgärdens storlek, lokaliseringsalternativ, påverkan på omgivning och 

miljö. För att förenkla planläggningen har trafikverket tagit fram 5 typfall utifrån 

svaren på frågorna nedan.  

 

Fråga 1 

Är åtgärden liten och okomplicerad på den befintliga anläggningen som heller inte 

medför betydande påverkan på omgivningen? Har berörda fastighetsägare skriftligt 

medgett att mark eller annat utrymme får tas i anspråk? 

Fråga 2  

Medför åtgärden betydande miljöpåverkan?  

Fråga 3 

Finns alternativa lokaliseringar som tillfredsställer ändamålet och projektmålen? 

Fråga 4  

Krävs en tillåtlighetsprövning av regeringen?  

 
Med hjälp av dessa frågor uppstår ett antal alternativformer för genomförandet av den 

fysiska planläggningen. De normalt förekommande alternativformerna valde 

Trafikverket att beskriva som 5 typfall. Detta arbete avgränsas till typfall 1-3: 
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Typfall 1 

Detta typfall riktar sig mot mindre och okomplicerade åtgärder på den befintliga 

anläggningen, enbart marginell ytterligare påverkan på omgivningen samt frivillig 

markåtkomst.  

(Svar på fråga 1: Ja) 

 

Typfall 2 

Medför ingen betydande miljöpåverkan. 

(Svar på alla fyra frågorna: Nej)  

 

Typfall 3 

Har betydande miljöpåverkan och inga 

alternativa lokaliseringar.  

(Svar på fråga 1: Nej, 2: Ja, 3: Nej, 4: Nej) 

 

Typfall 4 

Har betydande miljöpåverkan och alternativa lokaliseringar.  

(Svar på fråga 1: Nej, 2: Ja, 3: Ja, 4: Nej) 

 

Typfall 5 

Har betydande miljöpåverkan, alternativa lokaliseringar samt kräver 

tillåtlighetsprövning av regeringen. 

 (Svar på fråga 1: Nej, 2: Ja, 3: Ja, 4: Ja) 

 

För typfall 1 krävs inte Lagen för byggande av väg eller järnväg och därför behövs 

ingen vägplan tas fram. Bedöms det däremot att en vägplan krävs görs en preliminär 

bedömning av vilket typfall (se ovan) som ska tillämpas beroende på projektets 

karaktär.  

Under planläggningen kan bedömningen av hur processen ska utformas komma att 

förändras beroende på den kännedom som framkommer gällande projektet. Ett 

flexibelt arbete är därför att föredra så att man enkelt kan övergå till ett annat typfall. 

(Trafikverket, 2014) 

  

Bild 1: (Trafikverket, 2014) 
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När blir det typfall 1? 

Utgångsläget ska endast vara åtgärder på den förekommande vägen. Alltså åtgärder 

som inte ändrar den befintliga anläggningen på något vis.  

Nästkommande kriterium innebär att åtgärderna ska vara små och okomplicerade. 

Bedömningen ska göras med omgivningens uppfattning i fokus. Åtgärden anses som 

okomplicerad om den ger ett förutsägbart resultat och avvägningen mellan intressen 

är enkel. 

 

Inledande för det tredje kriteriet är att åtgärden inte får medföra mer än marginell 

ytterligare påverkan på omgivningen. Utgångsläget för denna bedömning är den redan 

befintliga omgivningspåverkan som vägen eller järnvägen ger upphov till. Vad som 

ska bedömas är den tillkommande påverkan som den aktuella åtgärden förorsakar. En 

helt eller delvis åtgärd utanför det befintliga vägområdet utesluter inte att den 

ytterligare omgivningspåverkan kan anses som marginell.  

Bedömningens betydande faktorer utgörs av omgivningens karaktär och sensibilitet, 

om det finns bebyggelser eller känslig miljö i närheten. Om det gäller en större 

expansion av ett område får däremot påverkan bli mer än marginell, oberoende av hur 

omgivningen ser ut. 

 

Den sista utgångspunkten för avvikelsen är att den berörda marken inte ska behövas 

tas i anspråk med tvång. Markägaren ska därför skriftligt medgett att marken får tas i 

anspråk. Då kommunen eller staten redan äger marken kan bestämmelserna tillämpas 

även då. Efter självmanta överenskommelser gällande markåtkomst vid enkla åtgärder 

uppkommer vägrätt. Till exempel smärre justeringar så som buss eller rastficka.  

En viktig förutsättning för att en vägrätt ska uppkomma är att samtliga kriterier för att 

göra undantag från begreppet, byggande av väg, är uppfyllda. (Trafikverket, 2014) 

  



2015-06-04 Examensarbete Sanna Isaksson 
Y0009B  Simon Johansson     

 7 

 

När blir det typfall 2? 

Så fort något av kriterierna i typfall 1 inte uppfylls blir det typfall 2. Här krävs ingen 

MKB samt att det inte finns några alternativa lokaliseringar. (Trafikverket, 2014) 

 

När blir det typfall 3? 

Om det bedöms att åtgärden kommer att medföra betydande miljöpåverkan blir det 

typfall 3, då måste man även upprätta en MKB.  För detta typfall finns heller inga 

alternativa lokaliseringar. (Trafikverket, 2014) 

 

 

 

 
 
Bild 2: (Trafikverket,  2014) 
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2.4 Vägplan 
Den nya planläggningsprocessen för byggande av väg är en förenklad och 

effektiviserad process av den tidigare arbetsplanen, där det är en genomgående 

process istället för flera skeden. Den nya planläggningsprocessen ska vara mer 

demokratisk där antalet samråd inte begränsas och alla berörda har en möjlighet att 

framföra sina synpunkter och på så sätt påverka projektets inriktning.  

 

 
Bild 3: (Trafikverket, 2014) 

 

De handlingar som ska tas fram till vägplanen blir successivt mer detaljerade under 

processens gång. För att kommunikationen ska underlättas och för att veta var man 

befinner sig i processen har trafikverket tagit fram ovanstående rubriker, det vill säga 

samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling. 

(Trafikverket, 2014) 
 

2.5 Samrådsunderlag 
Samråd är en löpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till 

granskning. Viktigt för samrådsunderlaget är att tidigt påbörja arbetet och anpassa 

innehållet efter behovet för det enskilda projektet (Rosendahl, 2015). En samrådskrets 

ska definieras, där minimikravet som ska samrådas med är länsstyrelsen, berörda 

kommuner, enskilda som särskilt berörs (markägare och närboende, inte bredare 

allmänhet) samt regionala kollektivtrafikmyndigheter (Eldenhall, Stellén-Pallo, 2015). 

Särskilt berörda där mark kan komma att tas i anspråk för vägbygget ska alltid 

erbjudas minst ett samrådsmöte på orten. Formerna för ett samråd är inte preciserade. 

Antalet samråd som krävs bör också anpassas efter behovet så att hela samrådskretsen 

ges en möjlighet att kunna förstå och påverka projektets riktning. (Trafikverket, 2014) 
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Det samrådsunderlaget ska ge information om är: 

- Projektet, dess ändamål och projektmål (planbeskrivning) 

- Det berörda geografiska området 

- Arbetet med åtgärdsvalstudie eller annan förstudie 

- Förutsättningar, behov och problem 

- Tänkbara effekter för berörda intressenter 

- Miljöförutsättningar 

 

Samrådsunderlaget tillsammans med en påbörjad samrådsredogörelse är det underlag 

som krävs för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om projektet medför en 

betydande miljöpåverkan eller inte. Samråd ska även ha genomförts med 

kommunerna och berörd kollektivtrafikmyndighet. 

 

Om inte skriftligt underlag skickas ut till berörda bör 

samrådsunderlaget/samrådshandlingen hållas tillgängligt på Trafikverkets webbplats 

inför ett samrådsmöte och inte bara presenteras på mötet. Information om detta ska då 

framgå av inbjudan till samråd, till exempel i brev och tidningsannonser. På så sätt 

finns det möjlighet för berörda att sätta sig in i planen innan samrådsmötet hålls. 

(Trafikverket, 2014) 

 

2.6 Samrådshandling 
När Länsstyrelsen beslutat om projektet kommer att ha en betydande miljöpåverkan 

eller inte påbörjas arbetet med samrådshandlingen. En samrådshandling kan se väldigt 

olika ut och utvecklas under hela projektets gång för att omfatta problembild, 

förutsättningar och hinder i det berörda området. Arbetet med att ta fram handlingarna 

till en vägplan är nära knutet till de synpunkter som framförs vid de samrådsmöten 

som görs, vilket medför att samrådshandlingen inte behöver vara en färdig produkt 

utan ska ses mer ett arbetsmaterial. Detta för att allmänhetens synpunkter ska tas i 

beaktning och kan medföra ändringar i planen. (Trafikverket, 2014) 
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Samråd kan ske på flera olika sätt, till exempel utskick av informationsmaterial, 

telefonkontakt och personliga eller allmänna möten. Vanligast är att hålla ett allmänt 

samrådsmöte där fördelen är den direkta kontakten med människor samt att alla får 

tillgång till samma information.  

 

Vad en samrådshandling ska ta upp skiljer sig mellan olika projekt och anpassas 

därefter, men de dokument som vanligen är med är:  

- Ritningar och bilder  

- Miljöbeskrivning/Miljökonsekvensbeskrivning  

- Korridorer 

- Fullständig handling 

- Särskilda samråd – biotopskydd, undantag från krav på bygglov. 

(Trafikverket, 2014) 

2.7 Samrådsredogörelse 
De samråd som genomförs ska dokumenteras i tjänsteanteckningar och 

minnesanteckningar, se bilaga 1. Detta tillsammans med de skriftliga synpunkterna 

från samrådsmöten utgör underlaget till den samrådsredogörelse som ska redovisa 

resultatet av samrådsprocessen och blir en viktig del av underlaget till vägplanen.  

 

Samrådsredogörelsen ska uppdateras löpande under hela samrådstiden och ska 

redovisa de synpunkter som lagts fram och hur dessa har tagits i beaktning under 

processens gång. Redogörelsen ska även beskriva hur samråd har genomförts, vilka 

samrådsaktiviteter som gjorts och vilka som deltagit vid samrådet. (Maksimainen, 

2015) 

2.8 Granskningshandling 
Efter att alla samråd är genomförda och man har bestämt sig för en lösning byts 

namnet till granskningshandling. När vägplanen uppfyller alla krav som finns och 

inkomna synpunkter har tagits i beaktning kungörs den för granskning. Viktigt är att 

granskningshandlingen har en underskriven samrådsredogörelse samt att 

fastighetsförteckningen är underskriven av en person som uppfyller kompetenskraven. 

Under granskningstiden har alla tillgång att ta del av den och kan där framföra  
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synpunkter. Dessa synpunkter ska sedan bemötas, vilket kan leda till revideringar av 

granskningshandlingen om de anses vara betydelsefulla. (Trafikverket, 2014) 

 

2.9 Fastställelsehandling 
Efter att granskningshandlingen blivit godkänd stämplas den om till 

fastställelsehandling, vilket är det färdiga förslaget. Trafikverket ska då pröva frågan 

om fastställelse av en väg i samråd med länsstyrelsen. Om länsstyrelsen anser att 

planen har tillräcklig aktualitet påbörjar Trafikverket en fastställelseprövning. Vid 

olika uppfattning mellan länsstyrelsen och Trafikverket överlämnas frågan till 

regeringen som granskar planen och beslutar om vägen ska byggas eller inte. Om 

planen bedöms som bristfällig eller otydlig måste den kompletteras innan ett beslut 

kan fattas. 

 

Vad som framförallt granskas är att planen gör minsta möjliga markintrång, samt hur 

avvägningarna har gjorts mellan enskilda och allmänna intressenter. Det vill säga att 

fördelarna med vägens utformning ska överväga de olägenheter och markintrångn 

som fås hos berörda. Normalt ingår ingen detaljerad prövning av tekniska lösningar 

eller kostnader av vägen, endast en översiktlig granskning av utformningen som till 

exempel plan, profil och anslutningsvägar. De handlingar som ska fastställas är: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning  

- Samrådsredogörelse  

-Miljökonsekvensbeskrivning/miljöbeskrivning 

- Fastighetsförteckning 

- Pärmframsidor 
 

När vägplanen uppfyller alla uppsatta krav och har fastställts vinner den laga kraft och 

byggandet av vägen kan då påbörjas.  
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2.10 Problemområden 
Ett vanligt problem inom vägplanen som ofta måste korrigeras är att det saknas en röd 

tråd i texten. Uppdragsledarna ”klipper och klistrar” från en gammal mall vilket 

innebär att texter som inte är relevanta blir kvar i vägplanen och texten saknar flyt. 

Detta menar Marja Eldenhall (Trafikverket) beror på det uppdelade ansvarstagandet, 

de olika teknikområdena tar ansvar för sin del men ingen tar ansvar för helheten 

(bilaga 1).  

 

Ett annat problem, som grundar sig i att uppdragsledarna inte har tillgång till 

fastighetsregistret (FAVY), är att fastighetsförteckningen inte stämmer. Då 

uppdragsledarna inte har tillgång till FAVY kan de inte kontrollera om uppgifterna 

stämmer.  

 

Trafikverket upplever även att tidplanerna som upprättas av uppdragsledarna hos 

konsultbolagen ofta är för korta, speciellt efter granskningen. Om det behövs 

ändringar efter granskningen hamnar man efter i planeringen vilket kostar både tid 

och pengar. Ett ytterligare problem med en snäv tidplan är att handlingarna utförs 

under tidspress som ofta resulterar i slarvfel som måste korrigeras. Vid annonsering 

om kungörelse måste formalia stämma och rätt uppgifter måste vara med. Ett problem 

som blir om detta inte stämmer är att granskningstiden förskjuts och projektet hamnar 

efter i tidplaneringen och det påverkar starttiden av byggandet.  

 

Trafikverket upplever även att det slarvas med motiveringarna för valda åtgärder. Alla 

åtgärder som ska göras måste tydligt motiveras så att berörda kan förstå det beslut 

som tagits. Detta är speciellt viktigt vid åtgärder som inte ska vidtas. (Marja 

Eldenhall, Trafikverket)  
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2.11 Checklista 
 

För att säkerställa kvaliten under vägplanens gång samt undvika de nämnda 

problemområdena har en checklista tagits fram (bilaga 1).  

 

Denna checklista riktas främst till uppdragsledare på Sweco då den hänvisar till olika 

interna dokument som används vid arbetet med vägplanen. 

 

Checklistan följer de fyra huvudrubrikerna på bild 3 för att det ska vara tydligt. 

Checklistan tar upp vad för material som ska tas fram beroende på var i processen 

man befinner sig samt vilken avdelning som ska utföra det. 

 

Viktigt att notera är att materialet som tas fram under samrådstiden ska ses som 

arbetsmaterial och att det byggs på under hela denna process. 
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3. Diskussion & slutsats 
Slutsatsen vi kan dra utifrån detta arbete är att det största problemet vid 

planläggningsprocessen är den mänskliga faktorn. I huvudsak är det slarvfel som 

enkelt kan undvikas som ställer till problem. Vid vårt möte med Marja på 

Trafikverket berättade hon att det blir mycket ”klipp och klistra” från de olika 

teknikområdenas rapporter vilket leder till att vägplanen ofta saknar en röd tråd och 

flyt i texten. Ofta beror det på tidspress, detta då uppdragsledare för konsultbolagen 

upprättar en för snäv tidplan. Det är därför viktigt att ge tillräckligt med tid så att 

vägplanen blir väl genomarbetad. Extra viktigt är att lämna tid för revideringar efter 

granskningen så inte detta gör att man hamnar efter i tidplanen, vilket kostar både tid 

och pengar.  

 

Då alla som blir berörda av ett vägbygge ska kunna framföra sina synpunkter är det 

viktigt att det finns en korrekt fastighetsförteckning så dessa blir underrättade. Detta 

bör alltid dubbelkollas i fastighetsregistret så att uppgifterna verkligen stämmer. Vid 

vårt möte med Marja Eldenhall på Trafikverket nämnde hon att detta är ett av 

problemområdena och menade att det berodde på att konsulterna inte har tillgång till 

fastighetsregistret (FAVY). 

 

Vad som också är viktigt är motiveringar i vägplanen. Tydliga motiveringar till varför 

man ska göra de specifika åtgärderna och vilka konsekvenser de medför ska finnas 

med. Vad som kanske är ännu viktigare är att motivera varför man inte ska göra 

någonting, så berörda förstår anledningen till beslutet.  

 

Genomgående är arbetet med en vägplan komplicerat och det är mycket som ska 

tänkas på. Men under detta arbete har det visat sig att det till den största delen är 

slarvfel som gör att det brister någonstans. Det gäller att verkligen ha ett väl 

genomarbetat material och våga lämna utrymme i tidplanen så att det finns möjlighet 

till revidering och korrigering.  
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Detta arbete blev mer omfattande än vi först trodde. Att upprätta en vägplan, är som 

tidigare nämnt, ett komplicerat arbete och det är mycket som ska tänkas på. Därför är 

det en bra idé för framtida arbeten att bygga på checklistan vi upprättat (bilaga 1) och 

fördjupa sig mer i detalj, samt ta med de olika teknikområden som ingår i processen. 
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5. Bilaga 1 – Checklista för vägplan 
 
 

   

 17 (30) 

 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 

   

 
 
Syfte 

Checklistan ska underlätta för uppdragsledaren under arbetets gång med 
vägplanen och vara ett stöd för att upprätthålla kvaliteten.  
 

Grundinformation 
 

 

Län       

 

Väg       
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Uppstart av projekt 

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 

Status: 
(Ja, Nej, Ej aktuellt) 

1. Finns en uppdragsbekräftelse, avtal och kontrakt?  Uppdragsledare 
 

      

2. Finns projekt startat i ”Sweco@Work”?  - Länk till: Sweco@Work Uppdragsledare 
 

      

3. Har alla tillgång till projektet? - Uppdragsledare ger tillgång Uppdragsledare 
 

      

4. Finns en uppdragsbeskrivning? 

- Beskrivning av uppdraget 

- Kontrakt och eventuell 

uppdragsbeskrivning 

TRV/Sweco 
 

      

5. Finns en uppdragsplan? 

- Hur genomförs uppdraget, risker osv. 

- För mindre uppdrag: 
Länk till Sweco@Work 

(Välj uppdrag - Uppdragsplanering) 

- För större uppdrag: 
Länk till Sweco@Work  

(Mallar/checklistor – Planering - 

Uppdragsplan) 

Uppdragsledare 

 

      

6. Finns mappstruktur inlagd? 
- Strukturen beror på projektet och väljs i 

Sweco@Work 
Datasamordnare 

 

      

7. Har en tidplan för projektet upprättats?  Uppdragsledare 
 

      

8. Har en budget för projektet upprättats?  Uppdragsledare 
 

      

9. Finns en IT-handledning för projektet? 

- Nämnsättning av dokument 

- Datasamordnare döper de vanligaste 

dokumenten i förväg och lägger i 

respektive mapp 

Uppdragsledare/ 

Datasamordnare 

 

      

10. Finns en resursplanering? 

- Vilka ska vara delaktiga i projektet  

- Länk till Sweco@Work (välj uppdrag – tid 

och resursplanering) 

Uppdragsledare 
 

      

11. Har startmöte genomförts?  

- Externt och internt. Gå igenom uppdrag 

- Länk till startmötes mall: Sweco@Work 

(Initiering, Startmöte-dagordning) 

Uppdragsledare 
 

      

12. Tillgång till PPI? 

- Vanligen har uppdragsledare och 

teknikansvariga tillgång 

- Uppdragsledare skickar lista på personer 

som behöver tillgång till TRV 

Uppdragsledare  

 

      

Underlag   
 

 

13. Har insamling av underlagsmaterial påbörjats av: 

- Miljö 

- Geo 

- Mätteknik 

- Brokonstruktion 

- GIS 

- Fastighetsförteckning  

- Underlag från Lantmäteriet, d.v.s. berörda 

markägaer, intresseorganisationer, 

myndigheter m.fl. 

- Fastighetskarta 

Berörda teknikområden 

 

 

 

      

http://intranet/SwecoWork/
http://intranet/SwecoWork/
http://intranet/SwecoWork/
http://intranet/SwecoWork/
http://intranet/SwecoWork/
http://intranet/SwecoWork/
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14. Har miljöundersökningar gjorts? 

- Natura 2000 

- Vattendrag 

- Biotopskydd 

- MKB 

- Kulturlämningar 

- Fornlämningar 

- Landskapsbilder 

 

Miljö  

 

      

 

 

15. Har geoundersökningar gjorts? 

- Provtagningar 

- Materialtyper och tjälfarlighetsklassificering 

av jordarter enligt AMA. 

- Hållfasthetsegenskaper och 

deformationsegenskaper via sondering 

- Grundvattenavläsningar 

 

Geo  

 

      

16. Har mättekniska underökningar gjorts? - Höjddata 

- Databas 

Mät  

      

 

17. Projekteringsunderlag 

- Fastighetskarta 

- Inventeringar (Väg, trummor) 

- Ledningsmaterial (VA, opto, el, tele mm.) 

- Inmätningar 

 

Projektör  

      

 

18. Har mottagningskontroller genomförts? 

- Mottagningskontroll av mottagna datafiler 

och underlag 

- Viktigt att utse en person som kontrollerar 

allt underlag som kommer in 
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Samrådsunderlag 

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 
Status: 
(Ja, Nej, Ej aktuellt) 

19. Har omfattning av samrådsunderlag beslutats?  
- Vid komplicerade projekt krävs mer 

underlag   
TRV/Sweco 

 

      

20. Finns material för samråd med berörd kommun? 

Ska redovisa påverkan på: 

- Miljö 

- Trafik 

- Projektets förutsättningar/konsekvenser 

Uppdragsledare/TRV 

 

      

21. Finns material för samråd med berörd länsstyrelse? 

- Samrådshandling samt 

samrådsredogörelse utgör grund för 

länsstyrelsens beslut för BMP 

Uppdragsledare/TRV 
 

      

22. Har en planbeskrivning påbörjats? 

Ska ge information om: 

- Projektet, ändamål och projektmål. 

- Berörda området. 

- Arbetet med ÅVS eller annan förstudie. 

- Förutsättningar, behov och problem. 

- Tänkbara effekter för berörda intressenter. 

- Övriga uppgifter för att länsstyrelsen ska 

kunna fatta beslut om betydande 

miljöpåverkan. 

- Vad länsstyrelsen beslutat gällande BMP 

(Betydande miljöpåverkan) 

- Viktigt att alla berörda teknikområden får in 

sin information här 

Uppdragsledare & 

Transportsystem 

 

 

 

 

      

23. Har samrådsredogörelse påbörjats? 
- Länk till: Vägledning av 

samrådsredogörelse 
Uppdragsledare 

 

      

24. Har samråd genomförts med de enskilda som särskilt 

berörs? 

Vanligen: 

- Ritningar, ortofoto och översiktskartor 

- MB/MKB 

- Korridorer 

- Särskilda samråd (biotopskydd, undantag 

från krav på bygglov) 

Uppdragsledare/TRV 
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Samrådshandling   
 

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 
Status: 
(Ja, Nej, Ej aktuellt) 

25. Har omfattning av samrådshandling beslutats? 

- Vid mindre projekt kan handlingen utgöras 

av samrådsunderlaget samt ortofoto där 

vägförslaget visas 

- Vid mer komplicerade projekt utökas 

omfattningen av samrådshandling 

TRV/Sweco 

 

 

      

26. Finns materialet som krävs för att definiera 

samrådskrets? 

 

- Det är beslutet om BMP eller inte som 

definierar samrådskretsen  

- Fastighetsförteckning 

- Finns berörda myndigheter, samebyar, eller 

andra intresseorganisationer som kan bli 

berörda? 

Uppdragsledare 

 

 

      

27. Har en plankarta påbörjats? 

Innehållande: 

- Korrekt fastighetsförteckning 

- Mark som ska tas i anspråk 

- Tillfälliga nyttjanderätter 

- Plushöjder 

Projektör 

 

      

28. Finns material för samråd med berörda regionala 

trafikmyndigheter? 
- Utredning av hur kollektivtrafiken kommer 

att påverkas? 
Uppdragsledare/TRV 

 

      

 

29. Har samråd genomförts med de enskilda som särskilt 

berörs? 

 

Vanligen: 

- Ritningar, ortofoto och översiktskartor 

- MB/MKB 

- Korridorer 

- Särskilda samråd (biotopskydd, undantag 

från krav på bygglov) 

Uppdragsledare/TRV 

 

 

 

      

30. Har samrådsredogörelsen upprättats och uppdaterats 

löpande fram till begäran om beslut om betydande 

miljöpåverkan? 

 

- Hur samrådsprocessen har genomförts 

- Tjänsteanteckningar 

- Minnesanteckningar 

- Samrådssynpunkter 

- Länk till: 

Vägledning av samrådsredogörelse 

Uppdragsledare 

 

      

31. Redovisas det i fastighetsförteckningen med vilken 

rätt mark tas i anspråk eller på vilket annat sätt som 

fastigheten/samfälligheten/-rättighetsinnehavaren 

berörs av vägplanen? 

- Vägrätt 

- Inskränkt vägrätt 

- Tillfällig nyttjanderätt 

Uppdragsledare 

 

 

      

32. Är fastighetsförteckningen underskriven av person 

som har kompetens i fastighetsfrågor? 

 

- Civilingenjörsexamen med inriktning mot 

fastighetsbildning och 2 års erfarenhet, eller 

person som på annat sätt innehar 

kompetensen.  

 

 

      

33. Har länsstyrelsen beslutat om projektet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan? 

 

- Länsstyrelsen beslutar om det ska 

upprättas en MB (Miljöbeskrivning) eller en 

MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) 

Länsstyrelsen 
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34. Har fastighetsförteckningen upprättats enligt 

vägförordning? 

 

Ska redovisa: 

- Fastigheter där mark eller utrymme tas i 

anspråk. 

- Mark- och vattenområden som är samfällda 

för flera fastigheter och inom vilka mark 

eller utrymme behöver tas i anspråk. 

- Nyttjanderätt eller annan särskild rätt. 

- Fastigheter med bostadsbyggnader som 

utan bullerdämpande åtgärder beräknas 

utsättas för buller som överskrider 

riktvärden för vägtrafikbuller. 

- Fastigheter vars utfart till allmän väg 

planeras ändras med anledning av 

vägbygget. 

- Gemensamhetsanläggningar 

- Bilagorna ”Indragning av väg” & Övriga 

intressenter 

Ansvarig för 

fastighetsförteckningen i 

projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Plankarta   

Uppgift:  
Innehåll: 

 

Utförs av:  
Status: 
(Ja, nej, ej aktuellt) 

35. Är grundkartan tydlig men nedtonad? - Kan man tydligt se det berörda området? 

- Grundkartan ska vara tydlig men nedtonad 

för att förstärka berörda området 

- Kan man identifiera fastighetsgränser, 

fastighetsbeteckningar? 

- Kan man särskilja grundkarta och 

redovisning av planen 

 

 

 

Projektör 

 

 

 

      

36. Är grundkartan aktuell? 

 

  

Projektör 
 

      

 

 

 

37. Redovisas områden: 

- Som ska ianspråktas permanent med 

vägrätt? 

- Med inskränkt vägrätt? 

- För tillfällig nyttjanderätt? 

- Är eventuella ändringar av områden under 

projektets gång kommunicerade med 

upprättaren av fastighetsförteckningen så 

arealerna stämmer? 

 

 

 

Projektör 

 

38. Anges vad respektive område med tillfällig 

nyttjanderätt ska användas till? 

 

- Om olika användningsområden 

förekommer, var noga med att ge 

beteckningarna olika löpnummer (t.ex. T1, 

T2, T3 osv.)  

Projektör 

 
 

      

39. Anges för vilken tid respektive område med tillfällig 

nyttjanderätt får tas i anspråk? 

 

 

 

 

Uppdragsledare 
 

      

40. Redovisas plushöjderna på vägen på plankartan? 

 

 

 

 

Projektör 
 

      

41. Redovisas de skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

som ska vidtas för att förebygga störningar och andra 

olägenheter från trafiken eller anläggningen (t.ex. 

bullerskydd, ekodukter)? 

 

- Numrering för skyddsåtgärder (SK1) ska 

finnas i teckenförklaring och plankarta 

- Teckenförklaringen ska endast ge 

information om det som finns på ritningen 

- Skyddsåtgärder sak även redovisas i 

planbeskrivningen 

 

 

Projektör 
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42. Redovisas de åtgärder som ska undantas från krav 

på bygglov, med stöd av medgivande från 

kommunen? 

- Upplag, materialgårdar, murar, plank eller 

transformatorstationer? 

- Undantag från strandskydd? 

- Undantag från det generella biotopskyddet? 

- Undantag från 12:6 samråd? 

 

 

Projektör 

 

      

43. Är plankartan ”rensad” från de delar av projektet som 

inte är allmän väg (t.ex. förslag på enskilda vägar, 

spärrning av utfarter)? 

 

- Tex förslag på enskilda vägar, spärrning av 

utfarter mm 

 

Projektör 
 

      

44. Har redovisningen på kartan utformats på det sätt 

som framgår av bilaga 4 i TRVÖK? 

 

 

 

 

Projektör 

 

 

      

45. Redovisas någon sträckning eller område av allmän 

väg som ska dras in från allmänt underhåll? 

 

 

 

 

Projektör 

 

 

      

46. Redovisas någon enskild väg som där väghållningen 

ska förändras till allmän? 

 

 

 

 

Projektör 

 

 

      

47. Redovisas någon förändring av väghållningsområde? 

 

 

 

 

Projektör 

 

 

      

48. Redovisas områden för inskränkt drift av väg? 

 

 

 

 

Projektör 

 

 

      

49. Redovisas ledningsrätter och servitut?  

- Är dessa tydligt ID-märkta på plankartan? 

 

Projektör 

 

 

      

 
  

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Pages/samrad-12-6.aspx
http://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/trvok_trafikverkets_overgripande_krav_for_fysisk_planlaggning_av_vagar_och_jarnvagar_tdok_2012_1151_.pdf
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Granskningshandling  

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 
Status: 
(Ja, nej, ej aktuellt) 

50. Är fastighetsförteckningen högst 2 månader gammal 

vid granskningens start? 
- Beställs från TRV i god tid Uppdragsledare 

 

      

 

51. Är granskningstiden minst tre veckor? 

 

 

 

 

 

 

      

52. Finns en färdig samrådsredogörelse? 

- Hur samrådsprocessen har genomförts 

- Tjänsteanteckningar 

- Minnesanteckningar 

- Samrådssynpunkter 

- Länk till: 

Vägledning av samrådsredogörelse 

Uppdragsledare/TRV 

 

 

      

53. Har synpunkter och yttranden från granskningen 

sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande 

där namn på person, adress, ev berörd fastighet 

framgår?  

- Sammanställer underlaget 

- Viktigt att noggrant föra tjänsteanteckningar 

för varje teknikområde 

Transportsystem 

 

 

      

54. Har en särskild beskrivning ”Revidering av vägplan” 

upprättats över de ändringar som gjorts efter 

granskningen? 

- Sammanställer underlaget 

- Viktigt att noggrant föra tjänsteanteckningar 

för varje teknikområde 

Transportsystem 

 

 

      

Mindre ändringar   

55. Har berörda underrättats om ändringen? 

 
- Revidera underlag  Uppdragsledare/TRV 
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Fastställelsehandling 

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 
Status: 
(Ja, nej, ej aktuellt) 

56. Är handlingarna stämplade från granskningshandling 

till fastställelsehandling? 
  Uppdragsledare 

 

      

Handlingar 

57. Finns följande handlingar med i vägplanen? 

(Minimi krav) 

- Plankarta 

- Planbeskrivning (upprättad enligt TRVÖK) 

- Samrådsredogörelse (Uppdaterad) 

-Miljökonsekvensbeskrivning alternativt 

 miljöbeskrivning 

- Fastighetsförteckning 

- Pärmframsidor 

Uppdragsledare 

 

 

      

58. Finns följande handlingar med i vägplanen: 

 

- Illustrationskarta / Illustrationsprofil  

(Ev. revidering från granskning) 

- Gestaltningsprogram 

- Profilritning 

- Särskilda utredningar 

Uppdragsledare 

 

      

59. Är pärmen ”formaliahandlingar” komplett enligt 

innehållsförteckning? 

00_Innehållsförteckning 

01_Plankartor 

02_Planbeskrivning 

03_Samrådsredogörelse 

04_MKB alt Miljöbeskrivning 

05_Lst godkännande av MKB 

06_Fastighetsförteckning 

07_Kartor och ritningar 

08_Särskilda utredningar 

09_Protokoll och närvarolista 

XX_Pärmomsla 

Uppdragsledare 
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Leverans av projekt  

Uppgift: Innehåll: Utförs av: 

 

Status: 
(Ja, Nej, Ej aktuellt) 

60. Är leveransmappens struktur korrekt enligt chaos? 

00_Innehållsförteckning 

01_Plankartor 

02_Planbeskrivning 

03_Samrådsredogörelse 

04_MKB alt Miljöbeskrivning 

05_Lst godkännande av MKB 

06_Fastighetsförteckning 

07_Kartor och ritningar 

08_Särskilda utredningar 

09_Protokoll och närvarolista 

XX_Pärmomslag 

Datasamordnare/ 

Uppdragsledare 

 

 

 

 

 

 

      

61. Är materialet döpt enligt IT-handledningen för 

projektet? 
- Se länk: Checklista för leverans till chaos Datasamordnare 
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