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Planering av vägprojekt

Inför ett vägprojekt genomförs i turordning en undersökning av� 

OM? VAR?   HUR?   
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VAR och HUR? 
Framtagande av vägplan

• Var ska vägen gå och hur ska den utformas?

• Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan. 

• Alternativa placeringar och utformningar studeras

• (Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen).

Planläggningsmoment
• Utredningsarbete

• Ev. Tillåtlighetsprövning

• Utformning av förslag till 

väg-/järnvägsplan.

• Väg- och järnvägsplan 

fastställs. 
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• Samråd under hela processen

• Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna 
synpunkter.

• Fastställelseprövning

• Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan 
göras mot planen.

Möjlighet att påverka
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Preliminära tider för projektet

Samrådsmöte

2016-03-09

MKB

(April 2016)

Granskning 
(juni 2016)

Fastställelseprövning

(oktober 2016)

Byggnation

(2017/2018)
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• Vägplan ställs ut under 15:e juni till 10:e augusti

• Tillgänglig hos Trafikverkets kontor och Trafikverkets hemsida

• Anmärkningar lämnas skriftligen till Trafikverket

• Tidpunkt för utställelse annonseras i lokala tidningar

• Rekommenderade brev om utställelse skickas till berörda sakägare, 

kommun, myndigheter, organisationer, vägsamfälligheter m.fl.

Granskning av vägplan
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• Trafikverket sammanställer inkomna synpunkter och kommenterar.

• Anmärkningar som avser marklösen prövas inte i samband med 

fastställelsen utan behandlas senare i särskilda markförhandlingar.

• Kompletta handlingen skickas till länsstyrelsen för yttrande

• Vägplan överlämnas till Trafikverkets Juridik och planprövning med 

begäran om fastställelse

Efter granskningen
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För att vägplan ska kunna fastställas krävs att:

– Länsstyrelsen stödjer planen

– Vägen kommer att kunna byggas inom rimlig tid (inom 5 år)

– Vägplanen får inte strida mot fastställd detaljplan

– Trafikverkets huvudkontor fastställer (beslutar att anta) planen efter 

sin granskning

Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning lämnar 

Trafikverket över ärendet till regeringen för beslut.

Fastställelse av vägplan
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Innan Trafikverkets huvudkontor fattar beslut om fastställelse har den 

som anmärkt på förslaget rätt att yttra sig över utredningsmaterial som 

tillkommit i ett senare skede.

Trafikverkets huvudkontor kommunicerar med de som skriftligen lämnat 

sina synpunkter.

Den som framfört synpunkter får kopior av handlingarna och möjlighet att 

inom ca 3 veckor yttra sig om dessa till Trafikverkets huvudkontor.

Kommunikation
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• Trafikverkets fastställelsebeslut kan överklagas till regeringen

Hur beslut kan överklagas
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– Ett fastställelsebeslut vinner laga kraft när tiden för att överklaga har 
gått ut, ca 3 veckor

– Om regeringen avslår överklagandet, vinner beslutet laga kraft i och 
med regeringens beslut

– Om regeringen godtar ett överklagande, måste vägplanen arbetas 
om, helt eller delvis

Ett beslut om fastställelse gäller 5 år från utgången av det år när 
beslutet vann laga kraft

Laga kraft
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Vad ska en vägplan innehålla?

• Plankarta

• Planbeskrivning

• Samrådsredogörelse

• MKB (miljökonsekvensbeskrivning) inkl godkännande från 
länsstyrelsen

• Fastighetsförteckning

• Eventuellt ritningar

• Särskilda utredning t.ex. Gestaltningsprogram
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Syfte med MKB är att identifiera/beskriva de direkta/indirekta 
effekter på: 

• människor och miljö

• hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

• hushållning med material, råvaror och energi

MKB innehåller:

• beskrivning av åtgärden med avseende på lokalisering, utformning och 

omfattning

• beskrivning av åtgärden för att skadliga verkningar ska undvikas, 

minskas eller avhjälpas och hur den ska undvikas att medverkar

till att en miljökvalitetsnorm inte följs

• påverkan på människors hälsa, miljön och

hushållningen med mark och vatten samt andra resurser

• alternativa utformningar

Syfte och innehåll i MKB, miljökonsekvensbeskrivning
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Dina möjligheter att påverka

Lämna synpunkter och idéer ikväll

Du kan även lämna dina synpunkter på förslaget via brev till 

Trafikverket, att. Olof Fredholm, Box 366, 201 23 Malmö eller via e-post 

olof.fredholm@trafikverket.se, senast 23 mars 2016. Ange 

ärendenummer TRV 2015/9484.

Ta kontakt med oss:

Olof Fredholm, Projektledare tel. 010-124 43 58

olof.fredholm@trafikverket.se

Magdalena Lutczyk, Markförhandlare

tel. 010-123 15 83 

magdalena.lutczyk@trafikverket.se@trafikverket.se


