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Abstract 

Transport infrastructure in Sweden can be under state, public or private responsibility and 
ownership. Those are all a part of a transport network and each operator is responsible that their 
part is working properly, so the overall network can function accordingly to its demands. 
Therefore operators rarely can make changes in their own facilities without affecting the overall 
network. Changes on a state road or railway construction often have consequences for the 
municipal facilities. Adjustments of the connecting infrastructure might be required in a smaller 
or lager extent. In addition the municipality can wish for different forms of supplement when the 
state is initiating new projects on state infrastructure. Example of a supplement is increased 
capacity or standards  in relation to the basic design. The municipality will bear the additional 
costs the supplements generate for the project. A basic design of the project should be defined in 
order to determine the extension of the supplements.  
 
The purpose of this study is to clarify the interface between basic design, supplements and 
adjustments. The aim is to provide example of what can be included in basic design, supplements 
and additions. The study examines the relationship between the state and the municipality and 
their responsibilities towards each other. It contains a study of legislations and government 
investigations; documents authored by the Swedish Transport Administration; a review of 
contracts and agreements for road and railway projects and interviews with employees at the 
Swedish Transport Administration.  
 
The basic execution and design should be an appropriate and sustainable transport solution 
which has adequate function excluding supplements or modification. It is the task of the Swedish 
Transport Administration to decide on the basic design of each project. Examples of 
supplements are standard or capacity enhancement and different design or location. The general 
conclusion of the study is that the relationship between basic design, supplements and 
adjustments can vary depending on different aspects. It depends mainly on whether it is a road or 
railway projects, if the project is carried out in the metropolitan area or in a rural municipality, 
which party initiates the project and finally how the negotiations are carried out. In order to make 
projects more consistent there could be benefits in establishing general guidelines and basic 
principles on what should be included in a basic design and what should be considered as 
supplements or adjustments. The guidelines could work as general standpoints in negotiations 
and as a support in deciding on the basic design of a project. 
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Sammanfattning 

Infrastrukturen är en förutsättning för att människor och gods ska kunna förflytta sig i samhället 
och förutsätts därför fungera på ett tillfredsställande sätt. För att t.ex. en väg ska vara meningsfull 
och effektiv behöver den dessutom ingå i ett större nät med olika transportnoder. 
Transportinfrastrukturen i Sverige kan vara statligt, kommunalt eller enskilt och varje part är 
ansvarig för att den egna delen ska samverka med de övriga till en helhet. Det medför också att 
en aktör sällan kan göra ingrepp i sina egna anläggningar utan att påverka de andras användning. 
Det betyder att om staten gör åtgärder på den statliga vägen eller järnvägen medför det 
konsekvenser för kommunens anläggningar. Därmed kan anpassning av anslutande anläggningar 
bli nödvändigt i samband med om- eller nybyggnad av statlig transportinfrastruktur. I anknytning 
till detta kan kommunen önska olika former av tillägg, t.ex. ökad kapacitet och standard, i 
förhållande till grundutförandet. Kommunen ska då svara för de merkostnader som tillägget 
genererar. För att klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna bör projektets grundutförande 
bestämmas.  
 
Syftet med examensarbetet är att klargöra gränserna mellan grundutförande, tillägg och 
anpassning. Målet är att ge en tydligare bild av vad som kan ingå i grundutförande, tillägg 
respektive anpassning. Undersökningen har begränsats till att enbart se till relationen mellan 
staten och kommunen inom väg- och järnvägsprojekt. Arbetet innehåller en undersökning av 
relevant lagstiftning, regeringens propositioner och utredningar. För att belysa Trafikverkets 
ståndpunkter har undersökning gjorts av dokument författade av Trafikverket, granskning av 
avtal för väg- och järnvägsprojekt samt intervjuer med Trafikverkets handläggare.  
 
Av propositionen 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem framgår att 
Trafikverket ska ta ställning till grundutförande i varje enskilt fall. Det bör utgå ifrån det som 
staten är förpliktigad att anlägga, vara ändamålsenligt och fungerade redan utan tillägg eller 
förändring. Exempel på tillägg är standard- eller kapacitetshöjning och annan utformning eller 
lokalisering. Gränsen mellan grundutförande, tillägg och anpassning beror främst på om det är ett 
väg- eller järnvägsprojekt, om projektet ska utföras i storstadsregionen eller i en 
landsortskommun, vem som är initiativtagaren till åtgärden och slutligen hur förhandlingarna ser 
ut. Det kan finnas fördelar för Trafikverket i att skapa generella riktlinjer för vilka åtgärder som 
bör ingå i ett grundutförande samt vilka åtgärder som bör räknas som tillägg respektive 
anpassning. Riktlinjerna kan fungera som stöd och utgångspunkter i en förhandling med annan 
part och förenkla vid bestämmandet av ett grundutförande. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Infrastrukturen är en förutsättning för att människor och gods ska kunna förflytta sig i 

samhället och förutsätts därför fungera på ett tillfredsställande sätt. För att t.ex. en väg ska 

vara meningsfull och effektiv behöver den dessutom ingå i ett större nät med olika 

transportnoder. Om en transportsträcka eller nod inte fungerar tillfredställande påverkas 

hela nätet i större eller mindre omfattning. Infrastrukturnätet bör vara samordnat och så 

flexibelt som möjligt så alternativa resvägar finns till hands vid problem. 

En ny transportsträcka måste anslutas till hela nätet och en ombyggnad av en sträcka eller 

nod kräver ofta anpassning av i kringliggande anläggningar. Många gånger behövs det göras 

åtgärder utöver själva nybyggnaden eller ombyggnaden där t.ex. anslutande vägar, ramper, 

på- och avfarter, hållplatser och stationer behöver samspela för att fungera som en helhet. 

Infrastrukturen kan vara statligt, kommunalt eller enskilt och varje part är ansvarig för att 

den egna delen ska samverka med de övriga till en helhet. Det medför också att en aktör 

sällan kan göra ingrepp i sina egna anläggningar utan att påverka de andras användning. 

I Sverige är det främst staten och kommunerna som har ansvaret för att sköta, underhålla 

och utveckla allmän infrastruktur för att på bästa sätt underlätta transporter av gods och 

människor. Uppgiften är att överbrygga avstånd resurseffektivt, säkert och med så 

begränsade konsekvenser på miljön som möjligt.1 Statens infrastrukturprojekt finansieras 

huvudsakligen genom anslag över stadsbudgeten, men det finns även möjligheter till 

medfinansiering som innebär att en annan part är med och finansierar projektet.2 Tanken är 

att om fler intressenter diskuterar utformning och finansiell lösning verkar de samtidigt för 

att uppnå en större sammantagen nytta och förbättring av infrastrukturbeståndet än om 

varje aktör agerar på egen hand. 

När fler aktörer ska samverka kring utformning och finansiering ställer det högre krav på 

tydlighet vid projektets initiering och definiering. Att tydligt fastställa den grundläggande 

ansvarsfördelningen och framtida ägandet av anläggningar borde vara ett rutinmässigt 

förhållningssätt från Trafikverkets sida vid förhandlingar med kommunen, speciellt i 

medfinansieringsprojekt. För att bestämma omfattningen av kommunens tillägg till den 

statliga infrastukturen behövs ett grundutförande att utgå ifrån.   

Av propositionen 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem framgår att 

Trafikverket ska ta ställning till grundutförande i varje enskilt fall. Det bör utgå ifrån det 

som staten är förpliktigad att anlägga, vara ändamålsenligt och fungerade redan utan tillägg 

eller förändring.3 Eftersom ordet grundutförande är ett relativt nytt begrepp och inte har 

används i större utbredning har Trafikverket initierat ett arbete med att precisera och 

klargöra begreppet som en del i att standardisera medfinansieringsavtalen. Trafikverk har 

under alla år fastställt avgränsning för projekt vid förhandling och avtalsskrivning men 

oftast saknat den tydlighet och precision som önskas idag. 

                                                 
1 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 46-47 
2 Budgetlagen (2011:203) kap 7 §§5-6 
3 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 45 
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Det förekommer även en förhandlingssituation mellan parterna som kan förskjuta 

gränserna mellan grundutförande och tillägg. Inget projekt är det andra likt och det finns 

många parametrar som kan förändra hur olika delar kommer hanteras i praktiken. Syftet 

bör inte vara att försöka radera ut förhandlingsmöjligheterna utan snarare att skapa 

förutsättningar att i ett tidigt skede definiera ett grundutförande att utgå ifrån. Om parterna 

inte har en samlad bild av projektet skapas osäkerhet kring ansvarsfördelningen som kan 

resultera i att en eller båda parterna anser att de bekostar delar av projektet som principiellt 

inte bör räknas till deras ansvar. Det är mot denna bakgrund som detta examensarbete 

blivit initierat. Det finns därmed ett behov av att, om möjligt, klarlägga en gräns mellan 

grundutförande och tillägg.  

Tillägg är åtgärder som utgör en fysisk del av den statliga infrastrukturen. Kommunen kan 

t.ex. ha önskemål om en bättre standard, annan utformning eller alternativ lokalisering. I 

sådana fall måste kommunen även vara med och finansiera det statliga 

infrastrukturprojektet för att täcka de kostnader som tilläggen genererar. Dessa tillägg är 

inte att förväxla med s.k. anpassning.  Med anpassning menas att kommunen måste bygga 

om sina anläggningar som en följd av förändring i statens infrastruktur, det kan t.ex. handla 

om en anslutande kommunal gata eller en bro som måste anpassas till den nya 

utformningen. Anpassning berör således endast kommunens anläggningar och det ligger 

primärt på kommunens ansvar att utföra och finansiera åtgärderna. Framförallt är det alltså 

tillägg som ska medfinansieras eftersom anpassning främst är ingrepp på kommunens egna 

anläggningar. Distinktionen mellan tillägg och anpassning är inte heller alltid tydlig att 

avläsa vilket gör att grundutförandet också blir otydligt.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med examensarbetet är att klargöra gränserna mellan grundutförande, tillägg och 

anpassning. Målet är att ge en tydligare bild av vad som kan ingå i grundutförande, tillägg 

respektive anpassning. 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar som behandlar ansvarsfördelning, 
begreppsdefinition och gränsdragning. 

 Hur är det statliga och kommunala åtagandet definierat i lagtexten?  

 Hur tolkas och används begreppen grundutförande och tillägg? Hur definieras de i 

propositioner och Trafikverkets dokument? Hur används begreppen, eller liknande 

begrepp med samma innebörd, i avtalsskrivningen och i det praktiska arbetet inom 

Trafikverket? 

 Vilka aspekter har inverkan på gränsdragningen mellan grundutförande, tillägg och 

anpassning? Vad är det som avgör vilka åtgärder som ska ingå i ett grundutförande 

eller definieras som tillägg respektive anpassning? 

 



   

5 
 

1.3 Disposition 
Första delen av examensarbetet, kapitel 2-3, består av en teoretisk del som innehåller en 

redogörelse för planeringsprocessen och finansieringsformerna för statlig 

transportinfrastruktur eftersom dessa delar utgör en viktig kontext för uppsatsämnet.    

Examensarbetets andra del, kapitel 4-6, redogör för begreppet grundutförande i relation till 

teoretiska och praktiska aspekter. Sista delen består av ett diskussionsavsnitt. 

Kapitel 2 innehåller en redogörelse av planeringen av transportinfrastruktur. Det inleds 

med en förklaring av den långsiktiga strategiska och ekonomiska planeringen som 

regeringen och Trafikverket beslutar om. Sedan följer en beskrivning av statens och 

kommunens roll inom transportinfrastruktur tillsammans med redogörelse av deras 

respektive ansvar avseende planering, byggande och utformning av allmänna vägar, 

kommunala gator, järnväg samt spårtrafik.  

Kapitel 3 ger en bakgrund till medfinansieringssystemet med fokus på medfinansiering av 

annan intressent, i detta fall kommunen. Det finns även ett avsnitt om nyttor som motiv 

för medfinansiering samt en avslutande del som summerar argument för medfinansiering. 

Kapitel 4 beskriver begreppet grundutförande utifrån bestämmelser i Väglagen, Lagen om 

byggande av järnväg och Plan- och bygglagen; utifrån regeringens proposition 2012/13:25 

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem; samt utifrån Trafikverkets 

riktlinjedokument och användarhandledning angående medfinansieringsavtal. Vidare 

redovisas utdrag ur Trafikverkets publikation Vägar och gators utformning (VGU) och ur TRV 

2011/33294 – Fastställelse av Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, 

godsterminaler och depåer. Syftet av undersökningen är att se om innehållet i dessa dokument 

kan vara behjälpligt för ett närmande och klargörande av grundutförandebegreppet. 

Kapitel 5 ger en övergripande sammanfattning av avtalsgranskningen som förts under 

arbetets gång. Detta är en samlad betraktelse av tendenser inom avtalsskrivningen snarare 

än en statistisk undersökning. Avtalsstudien utgör även en bakgrund för olika resonemang i 

uppsatsen. Exempelavtalens innehåll är sammanfattade i bilaga 1-3. 

Kapitel 6 ger inblick i Trafikverkets arbetsätt. Kapitlet återknyter till avtalsinnehållet i 

kapitel 5 och redogör även för de samtal som förts med Trafikverkets handläggare I 

kapitlet beskrivs de generella förhållningssätt i väg- respektive järnvägsprojekt som råder 

och skillnaden i förhandlingsförutsättningarna hos landsortskommunen och kommuner i 

en storstadsregion. Kapitlet innehåller även avsnitt om förhandlingens betydelse, 

ansvarsfördelning vid stora vägprojekt samt beskrivning av de tillägg som kan förkomma. 

Kapitel 7 innehåller slutsatser och avslutande kommentarer kring uppsatsens innehåll. 
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1.4 Metod 
Examensarbetets syfte och frågeställningar undersöks genom en teoretisk förankring i 

lagtext, utredningar, propositioner och Trafikverkets dokument samt genom en avtalsstudie 

och samtal med Trafikverkets handläggare. 

Lagar som främst är representerade är Väglagen, Lagen om byggande av järnväg samt Plan- 

och bygglagen. Lagparagrafer som behandlas har valts ut av uppsatsförfattaren och urvalet 

är gjort efter vilka paragrafer som berör transportinfrastrukturens utformning och 

utförande samt ansvarsfördelning. En viss granskning av lagkommentarer och förarbeten 

har gjorts i samband med studien. Utredningar och propositioner som använts är de nyaste 

rönen från regeringen och behandlar framförallt frågor om medfinansiering, investering 

och planering av transportinfrastruktur.  

Undersökningen innehåller även en studie och genomgång av ett antal avtal för väg- och 

järnvägsprojekt från hela landet. Intentionen var att genom avtalsstudie se om det går att 

avgöra gränssnittet mellan grundutförande, tillägg och anpassning. Grundutförande är ett 

relativt nytt begrepp som inte tillämpas i bred omfattning, något som var känt när 

granskningen påbörjades. Däremot varierade detaljeringsgraden kring redovisningen av 

åtgärder och kring ansvarsfördelningen samt avtalets upplägg. Det var därmed svårt att på 

ett lätt och riktigt sätt sammanfatta data till en överskådlig form eller statistik som kunde 

ligga till grund för slutsatser. Det var svårt att bedöma om informationen verkligen var 

jämförbar. Avtalsgranskningen har istället resulterat i en övergripande betraktelse och 

fungerat som bakgrund till olika resonemang som förs i uppsatsen. Några få avtal för väg- 

och järnvägsprojekt har även valts ut för att exemplifiera ett par förhållningsätt som råder. 

Detaljer ur avtalen finns redovisade i bilaga 1, 2 och 3 och redogör för ansvarsfördelningen 

mellan Trafikverket och kommunen med fokus på åtgärder och kostnader som finns 

nämnda i avtalen. Exempelavtalen är begränsade till antal och är delvis slumpvist utvalda 

efter vad som fanns att tillgå inom en geografisk avgränsning som innefattar 

Stockholmsregionen och Mälardalen. 

Under arbetes gång har även strukturerade samtal förts med Trafikverkets verksamma 

personal med syfte att ta reda på om det finns ett förhållningssätt och en bakomliggande 

tanke kring ansvarsfördelning och utförande. Samtalen har inte föranletts av några 

återkommande specifika intervjufrågor utan personerna har utifrån sina erfarenheter fått 

beskriva sin syn och praxis på ansvarsfördelning och grundutförande. De tillfrågade 

personerna är utvalda utifrån sin erfarenheter och anknytning till olika typer av projekt. 

Den information som samtalen resulterade i finns redovisad under passande avsnitt främst 

i uppsatsen senare delar. Det har även förts mer spontana samtal kring enskilda delar när 

behov infunnits.  
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1.5 Avgränsning 
Transportinfrastruktur i detta examensarbete avser väg och järnväg. Arbetet behandlar 

begreppet grundutförande i förhållande till tillägg och anpassning. Undersökningen riktar in 

sig på de grundläggande principerna vid ansvarsfördelning snarare än detaljerna i själva 

byggandet av infrastruktur. Utförandet av infrastukturen grundar sig på många tekniska 

aspekter t.ex. trafikprognoser, krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet m.m.  Allt detta 

finns indirekt med i ett grundutförande och har en inverkan på vägens och 

spåranläggningens utformning. Examensarbetet fördjupar sig dock inte i dessa tekniska 

aspekter på utförande utan undersöker den grundläggande ansvarsfördelningen parterna i 

mellan samt vilka aspekter som inverkar på gränsdragningen mellan grundutförandet, tillägg 

och anpassning.  

Examensarbetet undersöker även endast relationen vid förhandling mellan Trafikverket 

och kommunen. Medfinansiering kan även komma från privata aktörer så som bolag, 

näringsidkare och enskilda privatpersoner, men detta är utanför ramarna för detta arbete. 

Således behandlas inte heller förhållandet mellan statlig och enskild väg utan endast 

relationen mellan statliga och kommunala anläggningar. 

Vidare handlar examensarbetet om investeringar i statlig infrastruktur. Det berör därmed 

inte investeringar när staten är medfinansiär på någon annan aktörs anläggningar, s.k. statlig 

medfinansiering. Examensarbetet behandlar inte heller medfinansieringsandelens beräkning 

eller storlek.   
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2. Planering av transportinfrastruktur 
Kapitlet handlar om de långsiktiga planprocesserna samt en redogörelse för statens och 

kommunens roll inom transportinfrastruktur samt genomgång av utvalda lagparagrafer. 

2.1 Långsiktig strategisk och ekonomisk planering av infrastruktur 
Detta avsnitt beskriver den övergripande strategin och innehåll i planeringens tidigaste 

skeden. Kapitlet innehåller även en bild som illustrerar den övergripande planprocessen. 

2.1.1 Transportpolitiska mål 
Regeringen beslutar om övergripande mål för svensk transportpolitik. Syftet är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Utöver detta finns två kompletterande mål: ett 

funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa). 4  De 

transportpolitiska målen ska visa de politiskt prioriterade områdena inom den statliga 

transportpolitiken och vara en utgångspunkt för hur myndigheter ska prioritera vid 

genomförande av sina uppdrag. De ska även fungera som stöd och inspiration för regional 

och kommunal planering. De transportpolitiska målen utgör utgångspunkter när regeringen 

föreslår ny lagstiftning på transportområdet och används även i arbete med att ta fram 

Sveriges sammanhållna transportplan.5 

2.1.2 Nationell plan för transportsystem 

Nationell plan för transportsystem (NPT) innehåller en övergripande plan för utveckling av 

transportsystemet. Planen innehåller:6 

 dagens transportsystem och utvecklingstrender 

 de ekonomiska förutsättningarna  

 strategi för drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet  

 inriktningen för bärighetssatsningar på väg  

 strategi för övriga effektiviseringar av transportarbetet 

 innehåll i åtgärdsområdena (mindre åtgärder)  

 namngivning och beskrivning av de största investeringarna 

Regeringen fastställde nationell plan för transportsystem 2010-2021 i mars 2010. Senare har 

regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell transportplan för åren 2014-

2025. Detta ska inte vara någon ny plan utan en kvalitetssäkring av planen för år 2010-

2021.7 Det är den nationella planen som bestämmer hur budgetanslagen ska fördelas på 

projekt inom den statliga transportinfrastrukturen. Det finns även länsplaner för regional 

transportinfrastruktur (LPT) vilket är en långsiktig plan för regionen. Dessa tas fram av 

länsupprättaren i regionen som kan vara länsstyrelsen eller regionförbundet.8 

                                                 
4 Trafikverket (2011) Nationell plan för transportsystemet 2012-2021, sid. 8 
5 Transportpolitiska mål http://www.regeringen.se/sb/d/11771 
6 Trafikverket (2011) Nationell plan för transportsystemet 2012-2021, sid. 3-4 
7 Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-
och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/ 
8 Planer och beslutsunderlag http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/ 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
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2.1.3 Åtgärdsvalsstudie 
Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder. Åtgärderna kan antingen 

genomföras i närtid inom ramen för redan planerade projekt eller prioriteras inom den 

nationella transportplanen, länstransportplanerna eller i kommunernas planering.9  

I åtgärdsvalsstudien avgränsas projekt och åtgärdspaket. Tanken är att det ska sållas bland 

vilka problem som är viktiga att ta tag i och bidrar därmed till en effektiv planering. Frågor 

som hör hemma i ett tidigt planskede ska diskuteras och hanteras i rätt skede och inte 

belasta de senare planeringsskedena. Dokumentationen som uppkommer kan sparas och 

användas som referensmaterial i ett senare skede. Vid åtgärdsvalsstudier klargörs parternas 

ansvarsfördelning för genomförandet av åtgärderna och även vilka parter som bör 

medverka till finansieringen. Åtgärdsvalsmetodiken ska knyta an till flera aktörers planering 

och skapa förutsättningar för samordning av fortsatt utredning, genomförande och 

medfinansiering. Det ska fungera som en brygga mellan olika former av planer och 

planering.10 

2.1.4 Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en 

helhetssyn och att hitta bästa åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet. 

Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede i planeringen och innan åtgärderna 

har valts.11 

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg: 12 

 Tänk om: Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som 

kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

 Optimera: Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer 

effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 

 Bygg om: Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade 

ombyggnationer. 

 Bygg nytt: Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre 

tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

Nedan följer en förenklad bild på planprocessen som även visar några av skillnaderna 

som trädde i kraft med ändringarna i Väglagen (VägL) och Lagen om byggande av 

järnväg (LBJ) under 2013. Figuren visar skeden som beskrivits i detta avsnitt har för 

avsikt att visa ett övergripande sammanhang. Skedena under långsiktig planering sker 

oftast parallellt eller i omlott med varandra, t.ex. föregås NPT och LPT av en 

åtgärdsvalsstudie men kan även ske senare i processen.  

  

                                                 
9 Trafikverket (2012) Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i planering av transportlösningar, sid. 11 
10 Trafikverket (2012) Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i planering av transportlösningar, sid. 11 
11 Åtgärdsval  http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval/ 
12 Åtgärdsval http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval/ 



10 
 

Transportpolitiska mål  
•Regeringens övergripande mål 

Nationell plan för transportsystem (NPT) 
•Åtgärdsplanering 
•Bestämmer hur budgetanslaget ska fördelas 
•Finns även LPT - länsplan för regional 

transportinfrastruktur 

Åtgärdsvalstudie enligt 4-stegs principen 

Långsiktig planering  
-strategisk och ekonomisk 

Transportpolitiska mål  
•Regeringens övergripande mål 

Nationell plan för transportsystem (NPT) 
•Åtgärdsplanering 
•Bestämmer hur budgetanslaget ska fördelas 
•Finns även LPT - länsplan för regional 

transportinfrastruktur 

Fysisk planering 
VägL & LBJ 

Förstudie  
•belyser problem, behov och intressekonflikter 
•tydliggör inriktning och omfattning av fortsatt 

planering 
•samråd 

Vägutredning / Järnvägsutredning 
•Miljökonsekvensbeskrivning 
•Samråd 

Arbetsplan 
•Miljökonsekvensbeskrivning 
•Samråd 
•Utställning 

Vägplan / Järnvägsplan 
•En sammanhängade process istället för skeden 
•Samråd börjar tidigt och finns med i hela processen 
•Miljökonsekvensbeskrivning (om betydnade 

miljöpåverkan) 
•Utställning 

Genomförande 

Byggnation 
•Följer arbetsplan 

 

Byggnation 
•Följer vägplan / järnvägsplan 

 

 

Planeringsprocess för väg och järnväg  
 

Före 1 januari 2013   Efter 1 januari 2013

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Planeringsprocess för väg och järnväg. (Källor: Ekbäck, P. (2010) och Lindh, T.) 
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2.1.5 Ekonomisk och fysisk planering i otakt 
Följande text är ett försök att förklara de långsiktiga planernas inverkan på Trafikverkets 

verksamhet och följderna som kommer av åtgärdernas prioritering inom planen.     

Regeringen sätter upp transportpolitiska mål som sedan ska implementeras i en nationell 

plan för transportsystem (NPT). Trafikverket får i uppdrag från regeringen att ta fram ett 

förslag till NPT utifrån regeringens direktiv. Regeringen fastställer sedan NPT. Regeringen 

ger även länen i uppdrag att ta fram regionala planer för transportinfrastuktur efter 

regeringens plandirektiv. Länsplanerna (LPT) fastställs av länen efter att regeringen beslutat 

om de definitiva resursramarna för varje län. Infrastrukturinvesteringar utgår sedan från 

dessa planer och de namngivna åtgärder som de innehåller. Trafikverket verksamhet styrs 

därmed av NPT och LPT som specificerar vilka åtgärder som ska beaktas och hur mycket 

pengar som är avsatt för respektive åtgärd. Den fysiska planeringen och genomförandet 

som följer utgår från detta. Trafikverket kan således själva inte bestämma i ett senare skede 

vilka investeringar som ska göras utan investeringarna utgår alltid från planerna.13 

Detta system är uppbyggt för att ha kontroll över anslagen men lämnar inte mycket 

utrymme för åtgärder som inte är fastställda i planen. Om kommun A är i behov av 

investeringar i infrastruktur för en viss åtgärd som kostar 20 miljoner kanske det endast är 

10 miljoner avsatt för projektet i planerna. Trafikverket måste då förhålla sig till detta, inte 

för att pengar saknas men för att de är fördelade även på kommun B, C och D. Inom LPT 

finns det en särskild pott för mindre åtgärder men det rör sig endast om 15-20 miljoner 

kronor. Åtgärden måste hitta in i denna pott samt förhålla sig till andra åtgärder inom 

potten. Systemet ger inte mycket höjd för oförutsedda åtgärder som initieras av andra 

parter än Trafikverket. Det medför att om kommun A är i behov av investeringen så får de 

medfinansiera åtgärden så den kan genomföras. Var gränsen går om det kan bli tal om 

medfinansiering eller inte för en viss åtgärd är inte helt klar, det kan bero på en mängd 

faktorer. Om kommunen är resursstark kan de frivilligt föreslå medfinansiering för att får 

åtgärden genomförd.14  

Eftersom infrastrukturen finansieras med skattemedel ska pengarna framförallt användas 

till åtgärder som är av nationellt intresse och bringar nytta till många parter. Tanken med 

systemet kring de långsiktiga planerna är därmed att styra vad pengarna ska användas till. 

För åtgärder som inte finns med i de långsiktiga planerna finns det inte pengar avsatta för. 

Vi återkommer till resonemanget längre fram i uppsatsen. 

 

  

                                                 
13 Planer och beslutsunderlag http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/ 
14 Halzius, Jonas. Föredrag i samband med internutbildning för markförhandlare. 2013-05-06, Trafikverket 
Solna 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/
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2.2 Statens roll inom transportinfrastruktur  
Staten och andra offentliga organ har ansvaret för att sköta, underhålla och utveckla 

infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och informationssystem knutna till 

dessa för att på bästa sätt underlätta transporten av gods och människor. Syftet är att 

överbrygga avstånd resurseffektivt, säkert och med så begränsade konsekvenser på miljön 

som möjligt. 15  Detta förhållningssätt syns även i Trafikverkets vision som lyder: ”Alla 

kommer fram smidigt, grönt och tryggt” 16 

Föregångaren till dagens Trafikverk tillkom i mitten av 1800-talet och statens roll inom 

infrastruktur har vuxit fram sedan dess. Framväxten var ett resultat av en starkt ökande 

efterfrågan på transporter som följde med industrialiseringen, jordbrukets omvandling, ny 

produktionsteknik, en befolknings- och inkomstutveckling och en geografisk omfördelning 

av befolkning och produktion. Det ställdes därmed krav på organisation, samordning och 

finansiering som endast staten kunde klara av på ett effektivt sätt.17  

Staten eller någon annan offentlig aktör kan aktivt gå in i ett åtagande som producent, 

huvudman eller finansiär. Emellertid har trenden gått från ett statligt åtagande där staten 

varit producent, finansiär och huvudman till att endast vara finansiär och huvudman. Själva 

produktionen har i ökad utsträckning skiljts ut från myndighetsvärlden. Det är en 

utvecklingstrend som varit mycket tydlig inom infrastrukturområdet såväl i Sverige som 

internationellt. 18  I början av 1990-talet inleddes en separering av produktion och 

förvaltning samt en successiv konkurrensutsättning. Det har resulterat i att staten genom 

Trafikverket har upphört att engagera sig i produktionsverksamhet. Istället har 

myndigheten uppdraget att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för att 

uppnå funktionalitet, effektivitet och hållbarhet i det samlade transportsystemet. 19 

Trafikverket ska således ansvara för:20  

 planering, byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar och 
ansvarar därmed för upphandling av entreprenader och teknikkonsulttjänster. 

 att samordna sin planering med den kommunala och regionala planeringen. 

 att samordningen mellan olika transporter och trafikslag fungerar tillfredställande i 
hela landet. 

 uppföljning, prognoser och utveckling av transporter. 

 att sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö och 
säkerhet. 

Trafikverket går därmed mer in i en renodlad beställarroll där fokus riktas mer på de tidiga 

skedena och mindre på produktionsskedet. Istället ges branschen ett större åtagande och 

ansvar för genomförandet. Samtidigt måste Trafikverket följa upp entreprenörernas arbete 

noggrannare och kontrollera att det som är beställt också blir utfört.21 

                                                 
15 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 46-47  
16Vision, verksamhetsidé och värderingar http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Vision--
verksamhetside/ 
17 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 45 
18 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 46 
19 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 48-49 
20 Dir. 2009:75 Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket, sid. 8  
21 Vårt produktivitetsarbete http://intranat.trafikverket.local/Om-Trafikverket/Vart-produktivitetsarbete/ 
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2.2.1 Fysisk planering av statliga vägar och järnvägar 

Allmän väg 

Planeringen och byggande av allmänna vägar regleras i väglagen (VägL). Allmän väg är väg 

som anlagts enligt väglagen: förändrats till allmän väg enligt väglagen eller väg som varit 

upplåten för allmän samfärdsel före väglagens ikraftträdande.22 Till vägen hör vägbana och 

övriga väganordningar som har stadigvarande betydelse för vägens bestånd, drift och 

brukande.23 Detta kan t.ex. vara dike, slänter, viltstängsel och belysning.24 Till byggande av 

väg räknas anläggning av ny väg och ombyggnad av väg. En åtgärd på befintlig väg anses 

däremot inte som byggande av väg om åtgärden endast medför en marginell påverkan på 

omgivningen och berörda fastighetsägare eller rättighetshavare skriftligen medgett att mark 

eller utrymme får tas i anspråk.25 Markåtkomst för väg sker med vägrätt med stöd i en 

fastställd vägplan. 26  Huvudregeln är att staten genom Trafikverket är väghållare för 

allmänna vägar.27 Vad som menas med väghållning framgår av §4 VägL. Vägens byggande 

och utformning finns även beskrivet i §13 VägL tillsammans med krav på båtnad vid 

markåtkomst.  

Väglagen §4 
Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. 
    Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, 
såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall 
eftersträvas. 
 
Väglagen 13 §  
När en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med vägen uppnås med 
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärden. 
   Om en vägplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat 
utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 31 § ska planen utformas så att de fördelar som 
kan uppnås med den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda. 

 
Vägar enligt VägL får inte byggas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelse. Mindre 
avvikelser är tillåtna om plan eller bestämmelser inte motverkas. Vägen får inte heller 
motverka naturvårdsföreskrifter eller särskilda bestämmelser för marks bebyggande och 
användning. Finns särskilda skäl kan däremot regeringen medge undantag från dessa.28 
 
 Förutom ansvaret för allmänna vägar kan staten bli skyldig inom detaljplan ställa i ordning 
och upplåta gata för allmänheten. Regler om detta finns i 6:19 plan- och bygglagen (PBL).29 
Detta beskrivs i avsnitt 2.4.  

                                                 
22 Väglagen (1971:948) §1 
23 Väglagen (1971:948) §2 
24 Ekbäck (2010) Väglagen – en översikt, sid. 6  
25 Väglagen (1971:948) §10 
26 Väglagen (1971:948) §§30-31 
27 Väglagen (1971:948) §§5-6 
28 Väglagen (1971:948) §14 
29 Väglagen (1971:948) §12 

https://lagen.nu/1971:948#P13S1
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Järnväg 
Planering och byggande av järnväg regleras i lagen om byggande av järnväg (LBJ). Med 

järnväg avses spåranläggning för järnvägstrafik. Till anläggningen hör de fasta anordningar 

som behövs för spårens bestånd, drift och brukande, signal- och säkerhetsanläggningar, 

trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av trafiken. LBJ kan även 

tillämpas på tunnelbana och spårväg såvida de inte planeras med stöd i PBL. 30  Till 

byggande av järnväg räknas att anlägga en ny järnväg och att bygga om en järnväg. Ingrepp 

på befintlig järnväg räknas dock inte som ombyggande om åtgärden bara medför en 

marginell påverkan på omgivningen och berörda fastighetsägare eller rättighetshavare 

skriftligen medgett att mark eller utrymme får tas i anspråk.31 Markåtkomst för järnväg sker 

med äganderätt genom lantmäteriförrättning eller inlösen med stöd i fastställd 

järnvägsplan.32  

Bestämmelser om järnvägens planläggning och utformning är överensstämmande med 

bestämmelserna som gäller allmän väg enligt VägL. 

Lag om byggande av järnväg 1:3 2st  
Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till både enskilda intressen 
och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning ska 
eftersträvas 
 
Lag om byggande av järnväg 1:4  
När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen 
uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. 
     Om en järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller 
annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1§, ska planen utformas så att de 
fördelar som kan uppnås med den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda. 

 
Järnväg får inte byggas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelse. Mindre avvikelser 

är tillåtna om plan eller bestämmelser inte motverkas. Järnvägen får inte heller motverka 

syftet med skyddsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för användning av 

bebyggelse, mark eller vatten. Finns särskilda skäl kan däremot regeringen medge undantag 

från dessa.33 

 

Speciellt om estetisk utformning  

Lagtexten ger inget handfast förslag på hur utförandet ska vara, det viktigaste som 

paragraferna uttrycker är allmänna intressen ska beaktas samt att åtgärden uppfyller 

båtnadsvillkoret. Infrastukturen ska uppfylla sitt syfte och sin funktion och utförandet 

grundar sig därmed bl.a. på byggstandard, säkerhetsnormer och flödesprognoser för att 

uppnå rätt dimensionering av anläggningen. Det har därför bedömts vara av intresse att 

fundera vidare på är vad lagstiftaren menar med estetisk utformning. Undersökning av 

                                                 
30 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1:1 
31 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1:2 
32 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 4:1 
33 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1:5 
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lagkommentar och förarbeten har gjorts föra att skapa en tydligare bild av uttryckets 

betydelse och intention.   

Tillägget om estetisk utformning tillkom samtidigt i VägL, LBJ och PBL genom förslag i 

propositionen 2007/98:117  Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och 

design. Förarbetena klargör att estetiska värden eller kvalitéer till stor del handlar om 

bedömningar men att det är möjligt att beskriva olika komponenter som är viktiga för den 

bedömningen av estetiska värden i den byggda miljön. Det kan avse hur bebyggelse genom 

sin färgsättning, skala, material, fasadutformning och markanslutning samspelar med 

omgivningen och gestaltar de funktioner som ska tillgodoses genom åtgärden. 

Utgångspunkten vid bedömningar är att åtgärder som görs ska tillför positiva värden till 

helhetsbilden och inte förvanskar egenskaper som kan anses vara värda att bevara.  Det 

framhålls även att det med "samspel med omgivningen" inte menas att all utformning 

måste följa omgivningens mönster. Respekt för omgivningen ska inte utesluta 

nyskapande.34
  

Syftet med lagändringen var att ge grundläggande krav på estetiska värden en tydligare 

ställning i lagstiftningen och att de beaktas i lika stor utsträckning som andra allmänna 

intressen som måste uppfyllas. Väg- och järnvägsbyggande är verksamheter som har stor 

betydelse för stads- och landskapsbilden. Därför ska även VägL och LBJ ge uttryck för att 

estetiska värden ska beaktas. Ändring i lagarna angående estetisk utformning ska ges med 

samma syfte som ändringarna i plan- och bygglagen.35
 Med detta införs krav att en estetisk 

utformning ska eftersträvas vid väghållning respektive planläggning, byggande och 

underhåll av järnväg.36 Sammanfattningsvis kan konstateras att både staten och kommunen 

har ett ansvar att beakta den estetiska utformningen i sina projekt. Vi återvänder till detta 

resonemang i slutet på kapitlet. 

 

  

                                                 
34 Prop. 2007/98:117  Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design, sid. 117 
35 Prop. 2007/98:117  Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design, sid. 15-16 
36 Prop. 2007/98:117  Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design, sid. 24-25 
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2.3 Kommunens roll inom transportinfrastruktur 
Bland kommunens viktigaste uppdrag finns att planlägga användningen av mark och vatten 

enligt plan- och bygglagen (PBL). 37   Detta görs genom att kommunen låter upprätta 

översiktplan och detaljplaner för områden inom kommunens gränser. Kommunen ska ta 

hänsyn till både allmänna och enskilda intressen vid planläggning och prövning av frågor 

enligt PBL. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål de är bäst lämpade för 

med hänsyn till områdenas beskaffenhet, läge och behov.  Planläggningen ska främja en 

ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

infrastruktur; en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper; 

långsiktig hushållning av mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 

övrigt och slutligen en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 38   Vid 

planläggning ska hänsyn tas till behovet av gator, vägar, torg, parker och andra 

grönområden, platser för lek, motion och utevistelse samt möjligheten att anordna rimlig 

samhällsservice och kommersiell service.39 Efter hand som detaljplanen börjar genomföras 

ska kommunen ordna de gator och allmänna platser som kommunen är huvudman för så 

att de kan användas för avsedda ändamål. Platserna ska vara ordnade på ett ändamålsenligt 

sätt och i enlighet med ortens sed. I fråga om gatubredd, höjdläge och utformning ska de i 

övrigt följa detaljplanen.40 

Inom varje län är det landstinget och kommunen som gemensamt ansvarar för den 

regionala kollektivtrafiken. Landstinget och kommunen kan dock komma överens om att 

endast en av parterna ska bära ansvaret. 41  I varje län ska det finnas en regional 

kollektivtrafikmyndighet.42 Myndigheten ska regelbundet fastställa mål för den regionala 

kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.43  

 

2.3.1 Fysisk planering av kommunala vägar och regional spårtrafik 

Planering och byggande av allmänna platser regleras i en detaljplan enligt bestämmelserna i 

PBL.  Kommunens vägar består således av de allmänna platser som lagts ut som gator och 

gång- och cykelvägar i en detaljplan och som kommunen är huvudman för.  Kommunen 

har även hand om allmänna trafikanläggningar på kvartersmark. Dessa läggs ut som 

markreservat i detaljplan och innefattar gång- och cykelvägar (x-områden), väg för 

fordonstrafik (z-områden) samt vägtrafiktunnlar (t-områden).44  

Kommunen ska ordna de gator och allmänna platser som kommunen är huvudman för så 

att de kan användas för avsedda ändamål. Om detta finns bestämmelser i PBL 6:18 där det 

                                                 
37 Plan- och bygglagen (2010:900) 1:2 
38 Plan- och bygglagen (2010:900) 2:1-3 
39 Plan- och bygglagen (2010:900) 2:7 
40 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:18 
41 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 1:1 
42 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 1:2 
43 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 1:8 
44 Kalbro, T. (2011) Markexploatering sid. 119 
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är uttryckt att utformningen ska vara ändamålsenlig och i enlighet med ortens sed, dvs. 

standardmässigt jämlik likartade platser inom kommunen.45 

Plan- och bygglagen 6:18 3st  

När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i 

enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa 

detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med 

planen. 

Angående spårtrafik kan bestämmelserna i LBJ gällande järnväg även tillämpas på 

tunnelbana och spårväg. Men det finns möjlighet att bygga tunnelbana och spårväg med 

stöd av en detaljplan enligt PBL. I detta fall träder bestämmelserna i PBL i kraft medan 

bestämmelserna i LBJ blir verkningslösa.46  

 

Speciellt om PBL 6:18 3st 
PBL 6:18 tredje stycket motsvarar ÄPBL 6:27 (Tidigare plan- och bygglag) som i sin tur i 

stort sett följer bestämmelserna i andra stycket Byggnadslag §52 (BL). BL har dock 

upphävts i och med instiftningen av ÄPBL och behandlas inte mer ingående.47 

Lagkommentaren för PBL 6:18 3st och ÄPBL 6:27 är nästintill identiska. De beskriver att 

reglerna inte är särskilt detaljerade och i princip står det endast att gator och allmänna 

platser ska vara utförda på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Det är 

meningen att detaljer kring utformningen bör regleras i detaljplanen, om detta anses 

nödvändigt. Bestämmelserna i paragrafen ska ses som ett komplement för de fall 

detaljplanen inte innehåller några föreskrifter om till vilken standard anläggningen ska 

utföras. Lagkommentaren konstaterar att gator och allmänna platser ska i princip utföras i 

enlighet med detaljplanen och lagstiftaren har utgått ifrån att kommunen i sin egenskap 

som huvudman ser till att planbestämmelserna följs.48 

Vad som ska ingå i detaljplanen är utanför ramarna för detta examensarbete och därför 

nöjer vi oss att konstatera att gator och allmänna platser sak utformas i enlighet med planen 

och indirekt genom PBL 6:18. Det betyder att en ändamålsenlig utformning efter ortens 

sed ska eftersträvas. 

 

  

                                                 
45 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:18 
46 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 1:1 2st. 
47 Byggnadslagen (1947:385) upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:10 (ÄPBL) och finns numer endast att 

tillgå i tryckt form. 
48 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:18. Lagkommentar till paragrafen. 
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2.3.2 Inte alltid likartad ansvarsfördelning för vägar 
Ansvaret för vägar kan vara statligt eller kommunalt. Utöver detta finns enskilda vägar och 

gemensamhetsanläggningar enligt Anläggningslagen (AL) med enskilt huvudmannaskap. 

Enskilda vägar ligger däremot utanför ramarna för detta examensarbete och kommer inte 

beskrivas ingående. 

Staten är normalt väghållare för alla allmänna vägar. Regeringen kan däremot besluta att 

kommunen ska vara väghållare inom ett utpekat väghållningsområde om en god och 

rationell väghållning kan främjas.49 Kommunens väghållningsområde utgörs normalt av ett 

avgränsat område runt en tätort och kan omfatta en eller flera detaljplaner. Kommunen blir 

väghållare för vissa allmänna vägar inom det utpekade väghållningsområdet. Staten är 

däremot alltid väghållare för de största vägarna, t.ex. europavägarna, även inom 

kommunens väghållningsområde. Allt som är utanför kommunens väghållningsområde är 

statens väghållningsområde. Staten tar alltså hand om alla allmänna vägar utanför 

kommunens väghållningsområde, med undantag för de enskilda vägarna. Väghållning har 

många fler aspekter att ta hänsyn till och undantag från normalregeln om väghållning finns 

både för allmänna vägar och kommunala gator.50 

I Stockholm stad sammanfaller väghållningsområdet med kommungränsen. Det innebär att 

Stockholm stad är väghållare för allmänna vägar inom kommungränserna, med undantag 

för bl.a. E4, E18 och E20 som staten är väghållare för. I kranskommunerna kan det 

däremot se annorlunda ut, där finns vanligen ett avgränsat väghållningsområde kring 

tätortskärnan.51 På nästa sida finns en bild som visar hur väghållningen kan vara uppdelad 

utefter samma väg.52  

Det är värt att nämna att det kan finnas en detaljplan utanför kommunens 

väghållningsområde. Om det är kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom 

den detaljplanen tar kommunen hand om de kommunala gatorna inom detaljplanen medan 

de allmänna vägarna är statens ansvar. Enskilda vägar har enskilt huvudmannaskap oavsett 

detaljplan eller väghållningsområde.53 

 

 

                                                 
49 Väglagen §5  
50 Lindh, Thomas. Plansamordnare Trafikverket 
51 Lindh, Thomas. Plansamordnare Trafikverket  
52 Detta är dock bara ett exempel på hur ansvarsfördelningen kan vara, för att beskriva alla situationer och 
relationer inom väghållningen skulle det behövas ett till examensarbete. 
53 Lindh, Thomas. Plansamordnare Trafikverket 
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Figur 2: Exempel på väghållning. Karta och väghållningsdata taget från Stigfinnaren (karttjänst).  

I detta exempel ska vi följa allmän väg 261 (Drottningholmsvägen /Ekerövägen) från 

Brommaplan mot Ekerö Centrum. För tydlighetens skull finns nålar utplacerade. 

Kommungränsen mellan Stockholms kommun och Ekerö kommun går i vattnet och kan 

skymtas mellan de andra sträcken. Det röda sträcket i vattnet är en färjelinje som staten är 

väghållare för. Tillbaka till väg 261, från Brommaplan fram till Nockebybrons brofäste är 

det kommunal väghållning. När vägen passerar bron in på Lovön så är den inne i Ekerö 

Kommun. Ekerö kommuns väghållningsområde sträcker sig däremot inte ut på Lovön 

utan staten är nu väghållare på sträckan. När väg 261 sedan ansluter till Ekerö kommuns 

väghållningsområde vid Tappström övergår den till kommunal väghållare, för att sedan åter 

komma under statens omsorg.  
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2.4 När statens och kommunens ansvar möts  
Generellt kan sägas att statens och kommunens ansvar möts framförallt vid 

transportsystemets noder och inom tätbebyggda områden. Utifrån detta listar SOU 2011:49 

Medfinansiering av transportinfrastruktur hädanefter kallad medfinansieringsutredningen, tre 

olika typer av transportinfrastruktur som följer nedan. Det påpekas slutligen att inom den 

sista kategorin kan förhandlingar med möjlighet till medfinansiering bli aktuellt.54 

1. En kategori där staten har ett fullständigt ansvar för finansieringen av 

infrastrukturen (landsbygdsvägar, nationella och regionala stråk inom väg- och 

järnvägssystemet). 

2. En andra kategori där kommunen eller kommersiellt intresse har det fulla 

finansiella ansvaret (användningen av mark och vatten, kommunala gator och vägar, 

kommersiella anläggningar). 

3. En tredje kategori där intressen korsar eller griper in i varandra och ett gemensamt 

finansiellt ansvar kan komma ifråga (vid genomfartsleder, vid terminaler för gods 

och personer i vissa fall). 

En paragraf i PBL är speciellt intressant att titta på. Kommunen är skyldig att iordningställa 

allmänna platser inom detaljplan enligt PBL 6:18. På samma sätt kan även staten ha 

skyldighet att iordningställa allmän väg eller gata inom detaljplan när staten är väghållare för 

den vägen. Bestämmelsen regleras i Väglagen §12 som hänvisar till 6:19 PBL. 

Plan- och bygglagen 6:19 
I den mån staten är väghållare inom ett område som omfattas av detaljplanen, ska det som enligt 18 
§ gäller i fråga om kommunens skyldighet att ordna gator i stället gälla staten. 
     Om en gata ges en större bredd eller ett dyrbarare utförande i övrigt än vad som behövs med 
hänsyn till trafiken, ska kommunen trots första stycket betala merkostnaden. 
    Regeringen får i det enskilda fallet besluta att staten ska svara för den merkostnad som avses i 
andra stycket. 

 
 

PBL 6:19 stämmer i huvudsak överens med ÄPBL 6:29 som i sin tur i huvudsak stämmer 

överens med BL §55.55   

Lagkommentaren förtydligar att paragrafen är tillämplig i de fall då kommunen är 

huvudman för allmänna platser. Det kan alltså vara så att för en och samma gata (väg) är 

kommunen huvudman medan staten är väghållare enligt VägL. Det innebär att om staten 

upphör vara väghållare för gatan så faller ansvaret tillbaka på kommunen.56  

Intressantare är lagkommentaren i andra stycket som egentligen bara förtydligar att det är 

kommunen som står för de merkostnader som de genererar genom att önska en högre 

utformning. ”Utbyggnaden av allmänna vägar regleras i första hand i väglagen. Vägstandarden anpassas 

till trafikens behov. I vissa fall kan det tänkas att kommunen av delvis andra hänsyn än enbart trafikens 

behov - t.ex. kultur- och miljömässig hänsyn - i en detaljplan beslutar att gatan ska ha en högre standard 

                                                 
54 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 168 
55 Byggnadslagen (1947:385) upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:10 (ÄPBL) och finns numer endast att 
tillgå i tryckt form. 
56 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:19. Lagkommentar till paragrafen 
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än vad som följer av väglagen. Staten är då bunden av detaljplanen, men enligt tredje stycket 57 är det 

kommunen som ska stå för de kostnader som föranleds av den högre standarden.” 58 

 

2.5 Sammanfattande slutsats om ansvarsfördelning 
Utifrån det som står i detta kapitel kan en grundläggande ansvarsfördelning urskiljas. Staten 

ska ansvara för de statliga vägarna och järnvägen och kommunen ska ansvara för 

kommunala gator och spårtrafik samt de vägar som följer av deras väghållningsansvar. 

Både staten och kommunen ska sörja för att den offentliga transportinfrastrukturen 

fungerar på ett tillfredställande sätt. Båda parterna har ett liknande uppdrag att tillgodose 

allmänhetens behov men har olika anläggningar att ta hand om. Denna ansvarsfördelning 

är en del av resonemanget kring grundutförande. 

Nedan följer ett inledande resonemang om ansvar och utformning för att föra in läsaren i 

tankegångar kring statens och kommunens ansvar samt gränsdragningen mellan 

grundutförande, tillägg och anpassning. 

 

2.5.1 Ett inledande resonemang om ansvar och utförande 
Nedan diskuteras överdäckningen av järnvägsspåren i centrala Sundbyberg mot bakgrund 

av det som kan tolkas ur lagtexten om ansvar och estetiskt utformning. Det är meningen att 

läsaren ska få förståelse för den komplexitet som finns inom en del projekt. Vissa delar av 

medfinansieringsavtalet för Mälarbanan59 fungerar som grund för resonemanget.  

Bakgrunden som går att utläsa i lagen är att staten ska beakta den estetiska utformningen i 

sina projekt. Det grundläggande bör vara att de ska finnas samspel och respekt till 

omgivningen.  Hur ska järnvägen genom centrala Sundbyberg utformas? Det är ett 

tätbebyggt område i vilket järnvägen redan idag skapar barriäreffekt. En ökad kapacitet på 

järnvägen skapar mer trafik och en högre störningsgrad för de boende. Det finns 

bestämmelser för maxnivåer i bullerföreskrifterna som Trafikverket ska följa. 

Bullerskyddande åtgärder ska utföras. Detta kan vara genom bullerplank men kan också 

tillgodoses genom att leda järnvägen i tunnel. 

Tunnelförläggning och överdäckning är omfattande och kostsamma åtgärder som enligt 

Trafikverkets uppfattning endast i speciella fall och till en mindre del kan betraktas som 

grundutförande, t.ex. med hänsyn taget till miljöskäl eller barriäreffekter.60 Järnvägens syfte 

och funktion tillsammans med kapacitetshöjning och säkerhetsaspekter uppnås även utan 

överdäckning. Barriäreffekter kan till viss del motverkas genom passager under järnvägen, 

något som redan finns i nuvarande utformning och skydd mot buller tillgodoses med andra 

åtgärder. Men, att bredda järnvägen till fyra spår samt uppföra ett högt bullerplank genom 

                                                 
57 Tredje stycket syftar egentligen på andra stycket. Ett slarvfel som kan påvisas genom att studera 
kommentaren till ÄPBL 6:29 där kommentarförfattaren hänvisar till bestämmelserna.  
58 Plan- och bygglagen (2010:900) 6:19. Lagkommentar till paragrafen 
59 TRV 2010/26326 Genomförandeavtal - järnvägsutbyggnad projekt Mälarbanan, Barkaby-Kalhäll 
60 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal reviderad version 2013-04-26 
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Sundbybergs centrala delar kan ur ett estetiskt perspektiv inte vara någon bra lösning. Hur 

långt sträcker sig Trafikverkets ansvar i fråga om att eftersträva en estetisk utformning? 

Kan det motivera överdäckningen till att vara ett grundutförande och inte ett tillägg?  

Enligt PBL har även kommunen ett ansvar i frågan om att ta hänsyn till estetiska värden i 

den byggda miljön samt utformningen av stadsbilden. En ökad kapacitet på järnvägen 

skapar olägenheter i form av störningar men skapar samtidigt nytta. Trafiken kan gå mer 

störningsfritt med tätare turer vilket medför enklare pendling både till och från orten. I och 

med överdäckningen minimeras barriäreffekten vilket positiva värden för kommunen och 

dess invånare, inte minst genom en trevligare stadsbild och möjligheter till tätare 

exploatering. I skenet av det bör ansvaret för järnvägens utformning vara delat mellan 

Trafikverket och kommunen. Överdäckning är en omfattande och kostsam åtgärd som 

rimligtvis inte kan motiveras endast utifrån estetiska värden, men genom en samlad syn på 

barriäreffekter, bullerskydd och förändrade marknyttor kan åtgärden möjligen genomföras. 

Härnäst i uppsatsen beskrivs finansieringsformerna för transportinfrastruktur. Därför 

återkommer liknande resonemang kring ansvarsfördelning och grundutförande i senare 

delen av uppsatsen då en större helhetsbild kan tillämpas. 

  



   

23 
 

3. Finansiering av transportinfrastruktur 
Kapitlet innehåller en beskrivning av finansieringsformer för transportinfrastruktur och 

bakgrund till medfinansieringssystemet. Kapitlets andra avsnitt fokuserar på 

medfinansierings av annan intressent, i detta fall främst kommunen. Sedan följer ett avsnitt 

om nyttor som motiv för medfinansiering samt en avslutande del som summerar argument 

för medfinansiering. 

 

3.1 Finansieringsformer 
Investeringar i statlig transportinfrastruktur ska i huvudsak finansieras med anslag över 

stadsbudgeten.61 Tanken är att riksdagen ska ha full kontroll över de utgifter som går till 

infrastruktur och därmed vilken belastning som sker på statsbudgeten. Men riksdagen kan 

besluta om undantag från denna huvudprincip. Alternativa möjligheter till finansiering 

innebär alltså att statlig infrastruktur finansieras på annat sätt än genom anslagsfinansiering. 

Ett exempel på detta kan vara lånefinansiering eller medfinansiering.62 

Enligt principen har staten huvudansvaret över investeringar i väg och järnvägssystemet 

men denna infrastruktur är p.g.a. sin geografiska spridning av betydelse för många olika 

medborgare, kommuner, företag och landsting. Det finns därmed många regionala aktörer 

som kan ha intresse och dra nytta av planeringen och utformningen av infrastrukturen 

omkring dem. Regeringen skriver i prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – 

infrastruktur för hållbar tillväxt att ett sätt att öka anpassningsförmågan och flexibiliteten i 

infrastrukturutvecklingen är att inbjuda intressenter att bidra till finansieringen av 

investeringar och därmed också få möjlighet att påverka utformningen.63  Det redogörs 

vidare att antalet åtgärder i de långsiktiga planerna kan utökas genom att kombinera 

finansiering från staten med bidrag från intressenterna vid projekt som är av gemensamt 

intresse och nytta för staten såväl som deltagande parter. Regeringen uppmanar därmed att 

Trafikverken (Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket) bör som en permanent åtgärd 

pröva möjligheterna till medfinansiering för alla projekt som ingår i de olika långsiktiga 

planerna.64 Denna proposition har följts upp av ett antal utredningar, propositioner och 

rapporter som vidare behandlar strukturerna för medfinansiering.65 

Medfinansiering innebär att någon annan aktör finansierar delar av den statliga 

infrastrukturen. Regeringens utredning SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur 

(medfinansieringsutredningen) listar fyra typer av medfinansiering. Det kan vara s.k. 

förskottering som är ett räntefritt lån till Trafikverket för att tidigarelägga genomförandet. 

Medfinansiering kan också vara ett ekonomiskt bidrag från kommuner, regioner, 

näringslivet eller EU. 66  I regeringens definition av medfinansiering innefattas även 

brukaravgifter (trängselskatt och finansierade avgifter). Riksrevisionen menar dock i sin 

utredning RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur att brukaravgifter inte utgör 

                                                 
61 Budgetlagen (2011:203) kap 7 §§5-6 
62 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 191 
63 Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt, sid. 97 
64 Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt, sid. 98 
65  Det syftas på SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur; RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig 
infrastruktur; Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem; 
66 RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur, sid. 22 
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medfinansiering eftersom de inte bygger på beslut av brukaren utan kräver beslut från 

regeringen. Däremot anses det vara en form av alternativ finansiering eftersom de inte är 

anslagsmedel.67 

Beroende på synsätt finns alltså följande typer av medfinansiering.68 
1. Bidrag från intressenter 
2. Förskottering från intressenter 
3. Trängselskatter 
4. Finansierade avgifter 

 
I detta examensarbete behandlas främst är typ 1 - medfinansiering genom intressenters 

finansiella bidrag. Den finansiella intressent som huvudsakligen förekommer i uppsatsen är 

kommunen. 

 

3.2 Medfinansiering genom intressenters finansiella bidrag 
Denna form av medfinansierig betyder att en lokal intressent lämnar finansiella bidrag till 

genomförandet av en statlig investering. I motprestation får intressenten bättre insyn under 

genomförandet och inflytande över utformningen. Det är en möjlighet för intressenten att 

få önskade tillägg eller en högre standard på åtgärden än vad Trafikverket bedömt vara 

samhällsekonomiskt motiverat. 69  Intressenter kan vara en eller flera kommuner eller 

regioner men även privata bolag eller andra kommersiella aktörer.70 

Medfinansieringsutredningen listar sju situationer där det kan vara aktuellt med 
diskussioner kring medfinansiering:71 

1. Staten bygger och den andra parten passar då på tillfället att samtidigt göra 

investeringar som faller på dennes ansvar. 

2. Staten bygger och den andra parten vill ha en tidsmässig samordning med 

investeringar som denne har planerat. 

3. Staten bygger och den andra parten vill ha en högre standard hos den aktuella 

statliga anläggningen (väg eller bana med högre hastighet och/eller kapacitet). 

4. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan utformning (t ex överdäckning, 

planskild korsning). 

5. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan lokalisering för anläggningen 

som bättre överensstämmer med dennes planering. 

6. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan principiell lösning. 

7. Staten och den andra parten vill ta ett större samlat grepp om flera komponenter av 

transportförsörjningen i ett område. 

Punkterna 1-2 innebär egentligen att varje part står för sin del av kostnaden enligt den 

brukliga ansvarsfördelningen. Resterande punkter 3-7 är mer komplexa och där ligger 

                                                 
67 RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur, sid. 22 
68 RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur, sid. 49 
69 RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur, sid. 49 
70 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 171 
71 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 170 
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svårigheten i att avgöra ansvarsfördelningen eller att komma överens om vilka åtgärder som 

kan accepteras och genomföras så det tillgodoser motiverade intressen.72  

Aspekter kring medfinansiering från andra intressent behandlas ytterligare i proposition 

2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. Regeringen menar att 

medfinansiering av denna typ inte ska innebära avsteg från de transportpolitiska målen. 

Generellt ska infrastrukturprojekt som genomförs bidra till att uppnå de transportpolitiska 

målen och vara samhällsekonomiskt lönsamma oberoende av finansieringsform. 

Medfinansiering ska inte heller ha något inflytande över prioritetsordningen i de långsiktiga 

planerna. Det vill säga ska det inte gå att ”köpa sig förbi kön” och kringgå att namnges i 

NPT eller LPT. Initiativet till medfinansiering ska huvudsakligen komma från 

medfinansiären. Detta för att undvika en situation där kommuner och landsting känner sig 

tvingade till att bidra till statliga investeringar. Regeringen menar dock att medfinansiering 

kan vara motiverad om den utgår från medfinansiärernas nytta. Om en statlig investering 

till någon del är att betrakta som en kommunal angelägenhet kan det alltså vara rimligt att 

kommunen bidrar till investeringsdelen. Trafikverket kan således föreslå medfinansiering i 

de åtgärder där en helt statlig finansiering inte fullt ut kan motiveras men där kommunen 

har en tydlig nytta av investeringen. Förekomsten av medfinansiering ska däremot inte 

förändra den grundläggande ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala aktörer. 73  

Vidare ställer sig regeringen bakom ett uttalande som gjordes av finansutskottet år 2004 

angående kommunala bidrag till statliga väginvesteringar. Finansutskottet menar att vad 

gäller det befintliga vägnätet så finns en klar uppdelning mellan statens och kommunens 

ansvar. Vid nyinvesteringar är dock denna ansvarsfördelning inte alltid given, speciellt 

eftersom åtgärderna ofta är av gemensamt intresse för staten och kommunen och 

finansiering förhandlas därefter. Finansutskottet bedömer därför att det inte är möjligt att 

dra någon skarp gräns mellan statens och kommunens ansvar i frågan om framtida 

investeringar utan att dessa kommer behöva avgöras från fall till fall och i förhandlingar 

mellan parterna. Regeringen menar att det alltjämt är ett rimligt synsätt även i en 

medfinansieringssituation.74 Regeringens uttalande i propositionen är därför som följer: 75 

Vad som kan tänkas menas med oskarpa gränser diskuteras i kapitlets avslutande avsnitt. 

”Det är alltjämt viktigt att understryka att förekomsten av medfinansiering inte förändrar den 

grundläggande ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala aktörer för transportinfrastrukturen. 

Huvudprincipen är därmed alltjämt att det är statens uppgift att svara för statliga 

infrastrukturanläggningar samtidigt som medfinansiering, i enlighet med finansutskottets uttalande, kan 

användas som ett sätt att hantera det faktum att det i fråga om framtida investeringar inte går att dra 

någon skarp gräns mellan statens och kommunernas ansvar.”  

                                                 
72 SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur, sid. 171 
73 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 51-53 
74 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 51-53 
75 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 52 
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Även Trafikverket har tagit ställning till medfinansieringsbegreppet. Trafikverket har i sitt 

riktlinjedokument för förhandling om medfinansiering sammanställt generella 

förutsättningar för medfinansiering i en lista.76 

 Medfinansiering ska vara frivillig och ofta ske på initiativ av medfinansiären. 

 Medfinansiären ska inte ges operativa fördelar eller särskilda prioriteringar i 
transportsystemet. 

 En överenskommelse ska alltid villkoras med att regeringen godkänner åtgärden 
och finansieringen. 

 En analys ska göras i fall där den medfinansierade åtgärden leder till att den statliga 
anläggningen utökas eller utvidgas utöver grundutförandet på ett sätt som kan ge 
ökade kostnader för drift och underhåll. 

 Bidrag från företag kan behöva analyseras ur ett statsstödsperspektiv. 

 Medfinansiering ska inte innebära avsteg från de mål som gäller för 
transportpolitiken. De infrastrukturprojekt som genomförs ska bidra till de 
transportpolitiska målen uppnås och som huvudregel vara samhällsekonomiskt 
lönsamma oberoende av finansieringsform. Samma utgångspunkter ska gälla för 
prioritering av objekt oberoende av om det förekommer medfinansiering eller inte. 
Regeringen har dock framhållit att deras bedömning är att en vilja till 
medfinansiering indikerar samhällsekonomisk nytta på ett sätt som kompletterar 
andra bedömningsmetoder. 

Trafikverkets uppfattning om vad som avses med medfinansiering är i stort sett det som 

uttrycks i regeringens proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem. Innehåll från propositionen finns med i Trafikverkets dokument TDOK 

2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering 77 , 

hädanefter kallad ”riktlinjedokumentet” samt  i TDOK 2013:0115 Medfinansiering – 

användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal 78  hädanefter 

kallad ”handledningsdokumentet”.  Handledningsdokumentet förtydligar att förhandlingar 

om medfinansiering kan föras för åtgärder i NPT, åtgärder i LPT samt för som berör 

funktionaliteten i det statliga systemet men bekostas av annan part, oftast en kommun. För 

objekt i NPT ska regeringen och riksdagen godkänna åtgärden och finansieringen. 

Handledningsdokumentet förtydligas även vad som enligt Trafikverket inte är 

medfinansiering. 79 

Medfinansiering är inte:80 

 När Trafikverket på affärsmässiga grunder, d.v.s. som vilken entreprenör som helst, 
utför ett uppdrag att t.ex. genomföra en ombyggnad av en annans anläggning.  
I detta fall utgår moms, vilket inte är fallet vid medfinansiering. 

 Samfinansiering - medel som finns i t.ex. regional plan eller andra statliga 
anslagsposter såsom bärighetsanslag eller underhållsmedel 

                                                 
76 TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering 
77 TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering 
78  TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering samt TDOK 
2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal. 
79 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 

medfinansieringsavtal  
80 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 2 
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 Statlig medfinansiering (f.d. statsbidrag) – innebär att staten bidrar till finansiering 
av åtgärder i annans anläggning, t.ex. regionala kollektivtrafikanläggningar. 

 Trängselskatt och övriga avgifter eftersom Trafikverket inte i dessa fall träffar avtal 
med annan part utan de regleras inom ramen för uppbördssystemet. 
 
 

3.3 Nyttan som motiv 
I medfinansieringssammanhang talas det ibland om nyttor som uppstår både för staten och 

för kommunen och hur parterna ska förhålla sig till nyttorna som uppstår i en 

medfinansieringsförhandling. Det framgår i proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt 

och hållbart transportsystem att det kan förekomma lägen där Trafikverket anser att statlig 

finansiering av ett projekt inte är motiverad ens i ett grundutförande. Trafikverket kan då 

bedöma att medfinansiering är en förutsättning för att åtgärden överhuvudtaget ska komma 

till stånd. Det kan handla om en situation där en åtgärd är, oberoende av 

samhällsekonomisk lönsamhet, att betrakta som en så viktig kommunal angelägenhet att 

Trafikverket bedömer att kommunen bör vara med och betala. Till exempel kan det vara en 

situation där en statlig väg avlastar ett kommunalt vägnät i en så stor utsträckning att 

framtida investeringar i kommunens vägnät inte blir nödvändiga. Det kan också vara en 

situation där den bedömda samhällsekonomiska lönsamheten inte motiverar tillräckligt hög 

prioritering för ett genomförande, men där vilja att medfinansiera betraktas som något som 

indikerar att åtgärdens samlade positiva effekter egentligen är större. Själva viljan till 

medfinansiering anses alltså komplettera andra bedömningsmetoder för 

samhällsekonomisk nytta.81  

När Trafikverket föreslår medfinansierig ska det finnas en beskrivning av de nyttor som 

Trafikverket bedömer att medfinansiären har av aktuella investeringar. I kommande 

långsiktiga planer är även medfinansiering av grundutförande tänkbart och då behöver 

större vikt läggas vid att omsorgsfullt analysera medfinansiärens nytta av åtgärden. Det ska 

tydligt framgå att bidraget står i proportion till medfinansiärens nytta och ansvarsområde. 

Det fall där ett helstatligt finansierat grundutförande inte kan motiveras men där 

medfinansiering möjliggör åtgärdens genomförande, behöver Trafikverket lämna tydliga 

motiveringar till varför de anser att de sammanlagda positiva samhällsekonomiska 

effekterna blir tillräckligt stora för att genomföra åtgärden med medfinansiering. Tydlighet 

och motivering blir således en ännu viktigare aspekt om medfinansieringen avser 

grundutförande och inte bara tillägg av ett helstatligt finansierat grundutförande.82  

I Trafikverkets handledningsdokument påpekas det att medfinansiärens nytta av åtgärden 

är en viktig utgångspunkt och att det bör återspegla den andel medfinansiering som blir 

aktuell i det enskilda fallet. Detta är utvecklat med ett exempel att bedöms medfinansiären 

få 40 % av nyttorna är det rimligt att medfinansieringens andel också uppgår till 40 %.83 

Handledningen ger förslag på hur dessa nyttor kan redovisas i ett avtal. Avtalsskrivaren 

föreslås redogöra för varför åtgärden ska genomföras och varför den ska medfinansieras 

                                                 
81 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 54 
82 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 55 
83 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 4 
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med utgångspunkt i de nationella, regionala och lokala nyttor som genomförandet bedöms 

generera. Vidare ges konkreta exempel på beskrivningar av åtgärden, bakgrunden till 

medfinansiering och åtgärdens förväntade nyttor. 84  Analysen ska göra det möjligt att i 

efterhand följa upp och kritiskt granska projekten. Dels ska den ekonomiska 

ansvarsfördelningen tydliggöras och dels ska det möjliggöra att i efterhand jämföra den 

förväntade nyttan mot den faktiska nytta som uppkommit. Det är väsentligt att redovisa en 

sammanställning av samlade nationella, regionala och lokala nyttor eftersom de ska ligga till 

grund för att motivera åtgärden och fungera som underlag för förhandlingar.85 

 

3.4  Argument för medfinansiering 
Sammanfattningsvis kan sägas att det starkaste argumentet som används i samband med 

medfinansiering är att det kan skapas ett större sammantaget värde. Tanken är att när fler 

intressenter diskuterar utformning och finansiell lösning verkar de samtidigt för att uppnå 

en större sammantagen nytta och förbättring av infrastrukturbeståndet än om varje aktör 

agerar på egen hand. Det finns även en idé att kommunen genom viljan till medfinansiering 

visar på angelägenheten av en åtgärds genomförande. På så sätt antas medfinansiering leda 

till bättre prioritering av investeringsåtgärderna.86
  

Medfinansiering kan vara ett incitament för att få till stånd ett genomförande. Som tidigare 

nämnt finns det även en tanke att medfinansiering kan vara ett verktyg för att hantera den 

oskarpa gränsen mellan statligt och kommunalt ansvar vid byggande av ny infrastruktur.87 

Det framgår inte tydligt vad som avses med den oskarpa gränsen men det kan troligtvis 

förekomma i noderna mellan kommunal och statlig infrastruktur. Som tidigare konstaterats 

kan det vara svårt att fastställa om, och i så fall i vilka situationer, överdäckning kan tänkas 

räknas till ett grundutförande eller ej. I det fallet utgör den oskarpa gränsen mellan statligt 

och kommunalt ansvar alla de sammanvägda motiveringarna till att en överdäckning ska 

genomföras: bullerskydd, barriärbrytande, förändrade marknyttor, bättre stadsbild och 

estetiska värden. Järnvägsanläggningen är fortfarande statens ansvar och för gaturummet 

ansvarar kommunen, bryggan mellan dessa världar är i detta fall överdäckningen i vilken 

båda parterna har intressen och ansvar att beakta.    

                                                 
84 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 4 
85 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid.  
86Cars, Göran et al. (2011) Infrastruktur med finansiering, sid. 11 
87 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 52 
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4. Grundutförande  
Detta kapitel ska ge en samlad bild av hur begreppet grundutförandet eller utryck med 

samma innebörd finns beskrivna i olika källor. Först följer en sammanfattning av vad som 

kan utläsas i lagen, följt av grundutförande enligt prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt 

och hållbart transportsystem. Sedan följer sammanfattning av hur begreppet beskrivs i av 

Trafikverket framtagna dokument.  

 

4.1 Grundutförande i VägL, LBJ samt PBL 
Lagstiftningen som behandlas i kapitel 2 definierar inte grundutförande men ger anvisning 

om vilka aspekter som är viktiga att beakta vid ett väg- eller järnvägsprojekt. Lagtexterna 

klargör även vilket ansvar som följer för staten respektive kommunen för sina respektive 

anläggningar. En utgångspunkt gällande utformning kan dock vara av särskilt intresse. I 

VägL och LBJ kan utläsas att anläggningarna ska ges ett sådant läge och utformning så att 

ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. PBL uttrycker 

att utformningen ska vara ändamålsenliga och i enlighet med ortens sed.  Sammantaget kan 

det tolkas som att anläggningen ska fungera för sitt ändamål och utformas efter 

omgivningens förutsättningar. I förlängningen kan detta ses som ett sorts grundutförande.  

Enligt lagen ska hänsyn tas till enskilda och allmänna intressen. Inom detta rymmer sig 

olika aspeker som är mer eller mindre konkreta i sin form. Trafiksäkerhet och miljöskydd är 

relativt konkreta i sin form. Regler kring trafiksäkerhet bestämmer vilken typ av 

säkerhetsåtgärder som måste genomföras i olika typer av projekt t.ex. om en korsning ska 

byggas planskilt för att uppfylla rätt säkerhetsnivå. För miljöskydd finns Miljöbalkens (MB) 

bestämmelser att följa. Övriga listade aspekter har inte lika tydligt utformade ramar. Hänsyn 

till stads- och landskapsbilden, till natur- och kulturmiljön samt till de estetiska värdena är 

svåra att generalisera. Dessa bedöms från fall till fall utifrån de förhållanden som råder på 

platsen och utifrån vilken typ av åtgärd som ska genomföras.  

 

4.2 Grundutförande enligt prop. 2012/13:25 Investeringar för ett 

starkt och hållbart transportsystem  
Som nämnt i tidigare avsnitt bedömer regeringen att medfinansiering är fördelaktig vid 

typfallen 3, 4, 5 och 6 eftersom det framstår som uppenbart att det finns en tydlig koppling 

mellan medfinansiärens vilja att lämna bidrag och den nytta som medfinansiären har av 

investeringen.88 

3. Staten bygger och den andra parten vill ha en högre standard hos den aktuella 

statliga anläggningen (väg eller bana med högre hastighet och/eller kapacitet). 

4. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan utformning (t ex överdäckning, 

planskild korsning). 

5. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan lokalisering för anläggningen 

som bättre överensstämmer med dennes planering. 

6. Staten bygger och den andra parten vill ha en annan principiell lösning. 

                                                 
88 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 53 
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Vid typfall 3-6 föreslås hur förfarandet vid medfinansieringsdiskussioner kan gå till. I en 

första fas ska staten bestämma grundutförande av projekt som prioriteras i den långsiktiga 

planeringen i NPT och LPT. Ställningstagandet bör föregås av diskussioner med berörda 

aktörer och regionala företrädare. Förhandlingar med tänkbara medfinansiärer om tillägg i 

förhållande till statligt grundutförande kan även ske efter planernas fastställande. Det finns 

således inget hinder för diskussion i ett senare skede om medfinansieringen endast ska avse 

tillägg och täcka samtliga kostnader utöver det statliga grundutförandet.89  

Propositionen framhåller att vad om avses med grundutförande är en fråga för Trafikverket 

att definiera och ta ställning till i varje enskilt fall. Utgångspunkten enligt propositionen är 

att grundutförande bör vara ändamålsenliga och väl avvägda trafiklösningar ur ett 

övergipande perspektiv. De ska således vara väl fungerande redan utan tillägg eller 

förändring. 90  Som tidigare nämnts ska medfinansiering främst avse tillägg eller andra 

förbättringar i förhållande till grundutföranden av den statligt finansierade åtgärden. Men 

om det finns tydliga motiv kan medfinansiering även användas till grundutförande.91 

Det som kan utläsas ur typfall 3-6 är åtgärder som kommunen har möjlighet att 

medfinansiera, dvs. tillägg. Enligt propositionen kan tillägg vara högre standard och 

kapacitet, annan utformning som överdäckning eller planskild korsning, annan lokalisering 

eller annan principiell lösning. Tillägg kommer beskrivas mer ingående i avsnitt 6.4. 

 

4.3 Grundutförande enligt Trafikverket 
Grundutförande är ett relativt nytt begrepp som ännu inte har används i större utbredning 

inom Trafikverkets verksamhet. I fråga om medfinansiering har Trafikverket under år 2012 

arbetat fram två dokument: TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av 

förhandling om medfinansiering, hädanefter kallad ”riktlinjedokumentet” samt  TDOK 

2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 

medfinansieringsavtal hädanefter kallad ”handledningsdokumentet”.92 Inom ramarna för dessa 

dokument har frågor kring grundutförandet till viss del berörts. Fokus har däremot varit 

större på de finansiella aspekterna vilket gör att resonemanget kring grundutförande inte är 

uttömmande. Syftet med dessa dokument är skapa en enhetlighet och transparens inom 

förhandlingar och avtalsskrivning vid medfinansiering. Trafikverkets anställda måste 

numera alltid följa den utarbetade mallen vid framställandet av medfinansieringsavtal.93 

Nedan följer en sammanfattning av vilka riktlinjer som finns angående grundutförande. 

Trafikverkets resonemang upprepar till stor del propositionens ställningstagande. 

Grundutförande ska vara ändamålsenliga och väl avvägda trafiklösningar ur ett övergipande 

perspektiv. De ska således vara väl fungerande redan utan tillägg eller förändring. 94 

                                                 
89 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 53 
90 Prop. 2012713:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem sid. 54 
91 Prop. 2012713:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem sid. 55 
92  TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering samt TDOK 
2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal. 
93 TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering, sid. 1 
94 Prop. 2012713:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem sid. 54 
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Trafikverket menar att för att kunna avgöra vad som är grundutförande är det viktigt att 

kunna definiera det statliga åtagandet.95   

I handledningsdokumentet listas olika punkter som ska finnas med i avtalet med tillhörande 

förklaring av dess innehåll. Inledningsvis ska det finnas en kort beskrivning av åtgärden 

samt skälet och syftet med genomförandet, de nyttor åtgärden skapar för staten och 

medfinansiären samt varför den medfinansieras. Detta för att möjligöra uppföljning och 

granskning av avtalets innehåll gentemot åtgärdens faktiska utfall.96 En punkt i avtalet ska 

vara en beskrivning av åtgärder och kostnader. För att kunna särskilja Trafikverkets ansvar 

och åtagande ska det anges i vems anläggningar åtgärder utförs och avgränsning av 

grundutförandet i det specifika fallet. I samband med detta listas exempel på åtgärder 

utöver det statliga åtagandet som enligt Trafikverket kan vara:97 

1. byggande av tillfartsvägar till statlig väg för vilka kommunen har ansvar. 

2. ett utförande med en högre standard utöver det som definieras som det statliga 

åtagandet och bekostas av den avtalspart som har efterfrågat den högre standarden. 

3. tilläggsarbeten, d.v.s. vad avtalsparten önskar ska genomföras när Trafikverket ändå 

bygger. 

 

Vidare konstateras att gränssnittet mellan det statliga åtagandet och kommunens åtagande 

inte alltid är självklart. Detta leder till diskussioner och överväganden i varje enskilt fall. 

Förhandlingarna resulterar således i det grundutförande och tillägg som är aktuellt i just det 

fallet. Grundutförandet ska framgå i medfinansieringsavtalet.98 Handledningsdokumentet 

har även reviderats och en ny version ska snart fastställa. I den reviderade upplagan gör 

Trafikverket ett tillägg av intresse:99  

 Överdäckning kan i speciella fall och till en mindre del vara grundutförande, t.ex. med 

hänsyn taget till miljöskäl eller barriäreffekt. 

 Exploatering av ett område som påverkar trafikflöden/funktion av den statliga 

infrastrukturen i så stor grad att den statliga infrastrukturen behöver förändras, är i 

princip exploatörens ansvar att bekosta och är att betrakta som tillägg. 

Det har tidigare i uppsatsen diskuterats kring överdäckning och resonemanget återkommer 

i slutet av arbetet. Även exploateringsfrågan kommer diskuteras längre fram i arbetet. 

Handledningsdokumentet hänvisar sedan till lagstiftning som reglerar Trafikverkets 

respektive kommunernas ansvarsfördelning och som utgör en grundförutsättning för den 

som ska avtala om medfinansiering för en åtgärd. De paragrafer som listas är VägL §7, §14 

                                                 
95 TDOK 2013:0144 Genomförande, utformning och dokumentation av förhandling om medfinansiering, sid. 2 
96 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 9 
97 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 18 
98 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 11 
99 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, (Reviderad version 2013-04-26) sid. 11  
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och §70 samt PBL 6:19 och LBJ 1:5.100 Vissa av dessa paragrafer har redogjorts för i detta 

examensarbete tillsammans med ytterligare lagtext som ansetts relevant. VägL §7 och §70 

har ej behandlats, främst på de bedömningsgrunder att de framför allt handlar om 

markåtkomstfrågor och inte om utförande.  Dokumentet hänvisar även till ett tidigare 

framtaget dokument, TRV 2011/33294 – Fastställelse av Trafikverkets ståndpunkter för 

järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och depåer. Delar ur detta kommer att behandlas i 

avsnitt 4.4.  

 

4.4 Järnvägars utformning enligt TRV 2011/33294 – Fastställelse av 

Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, 

godsterminaler och depåer 
TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 

medfinansieringsavtal, (handledningsdokumentet) hänvisar till detta dokument. Dokumentet 

behandlar till viss del ansvarsfördelning vid bytespunkter, godsterminaler och depåer vi 

järnvägslinjer och listar principiella ståndpunkter kring dessa aspekter. Nedan följer utdrag 

av innehållet som kan vara av relevans vid bestämmandet av ett grundutförande.101 

 Trafikverket ska ha full rådighet över huvudsystemet102 och dess anslutningar till 

sidosystemet103. Marknaden ska ansvara för sidosystemet. 

 Trafikverket ska äga strategiska fastigheter som behövs för Trafikverkets 

verksamhet. T.ex. fastigheter som behövs för trafik- och driftledning, drift- och 

underhållsentreprenader samt entreprenader för tågbildningstjänster, linjemark 

(under järnväg), vissa vägstationer samt beredskapsförråd. 

 Trafikverket avgör vad som är strategiskt viktigt för järnvägssystemet och har 

beslutsrätt i dessa frågor. I övrigt ska Trafikverket genom tydlighet i 

ansvarsfördelningen ge goda förutsättningar för marknadens aktörer. 

 Trafikverket ska ha rådighet över mark för befintliga järnvägslinjer och i sin 

planering säkerställa rådighet över mark för förutsebara ut- och ombyggnader av 

järnvägslinjer. Sådan mark bör förklaras som riksintresse i kommunala planer. 

Trafikverket måste ha full rådighet över sådan mark som den statliga 

järnvägsinfrastrukturen ligger på. Ingen annan markägare ska kunna avgöra hur 

järnvägsanläggningen ska drivas, underhållas och utformas. Normalfallet är att 

Trafikverket äger marken eller en del i en tredimensionell fastighet. Denna princip 

bör alltid tillämpas vid nyanläggning av järnväg. Trafikverkets järnvägsmark ska inte 

överlåtas till annan markägare så länge Trafikverket är infrastrukturförvaltare. 

                                                 
100 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 4-5 
101 TRV 2011/33294 – Fastställelse av Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och 
depåer 
102 Huvudsystem för järnvägstransporter: Den del av järnvägsnätet som är nödvändig för att säkerställa ett 
effektivt trafikflöde i järnvägssystemet dvs. de anläggningar och funktioner som behövs för tågfärd och 
tågbildning samt för resenärers på- och avstigning. I huvudsystemet ingår även spår för fordonsuppställning i 
anslutning till tågfärd och tågbildning.  
103 Sidosystem för järnvägstransporter: Den del av järnvägssystemet som omfattar anläggningar och 
funktioner för lastning och lossning, fordonsunderhåll och service, resenärsservice utanför plattformarna 
samt långtidsuppställning av järnvägsfordon 
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 Trafikverket ska ha rådighet över spår för tågmöten, förbigångar och tågvändning 

för att säkerställa nödvändig kapacitet på statens spåranläggning.  

 Trafikverket behöver ha inflytande över hela passagesystemet, d.v.s. även hur 

plattformarna ansluts till kringliggande transportinfrastruktur. 

 Trafikverket ska äga bytespunktens spår och plattformar. Förbindelser till, från och 

mellan plattformarna ska säkerställas t.ex. via ägande eller genom avtal. 

Plattformsförbindelser kan ägas av annan.  

 Trafikverket ska äga alla byggnadskonstruktioner, som bär upp spåranläggningarna. 

 Annan aktör kan äga stationshus och liknande byggnader inom stationsområdet.   

 Godsterminaler ska - med undantag av anslutningarna - aldrig ägas av Trafikverket. 

 Trafikverket ska äga anslutningsväxlar till godsterminalerna samt 

säkerhetsanläggningar som påverkar trafiken på huvudsystemet.  

 

4.5 Vägars utformning enligt VGU 
Ett centralt dokument Trafikverkets projekt på vägsidan är regler för Vägar och gators 

utformning (VGU) som Trafikverket har tagit fram tillsammans med Sveriges kommuner 

och landsting (SKL). Reglerna i VGU är obligatoriska för Trafikverkets verksamhet men 

frivilliga och rådgivande för kommunerna. Det har därför bedömts vara av intresse att 

undersöka innehållet närmare och se om några särskilda delar är av relevans vid 

bestämmandet av ett grundutförande vid vägprojekt. VGU är ett samlingsnamn för flera 

dokument men i detta arbete behandlas endast publikation 2012:181 Övergripande krav för 

vägars och gators utformning. Publikationen behandlar väganläggningen utifrån dess krav på 

samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader. Övriga dokument är mer tekniskt 

specifika och redovisar bl.a. typsektioner för olika typer av vägar, korsningar, trafikplatser, 

siktlinjeföring samt vägmärkenas utformning och placering. Allt detta på en tekniskt 

detaljerad nivå som är användbart främst vid upphandling och genomförande.104  

Även 2012:181 Övergripande krav för vägars och gators utformning är detaljerad i sitt innehåll. 

Därför redovisas endast några exempel på mer övergipande tankegångar som finns i 

publikationen. Dessa är mer relevanta för examensarbetet eftersom de kan ge idéer kring 

ansvarsfördelning och grundutförande ur ett mer övergipande perspektiv. Det kan antas att 

det är kring dessa aspekter som förhandlingarna kretsar vid bestämmandet av 

grundutförande i det enskilda fallet. Den högre detaljeringsgraden som följer ingår indirekt 

i grundutförandet. Vägens utformning utgår t.ex. ifrån önskad kapacitet och antalet körfält. 

Med den utgångspunkten finns sedan tekniska detaljer kring vägens bredd, siktlinje, 

kurvans radie m.m. som alltså indirekt följer av bestämt grundutförande. 

Nedan följer exempel på mer övergipande aspekter kring vägens funktion ur 2012:181 

Övergripande krav för vägars och gators utformning.105 

                                                 
104 Trafikverket. Vägar och gators utformning, VGU http://www.trafikverket.se/vgu 
105 Trafikverket (2012) Övergipande krav för vägars och gators utformning, publikationsnr. 2012:181 

 

http://www.trafikverket.se/vgu
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 Vägen ska utformas i harmoni med omgivande landskap och bebyggelse och 

erbjuda en säker och förutsägbar miljö för trafikanterna. 

 Vägar ska utformas så att den under normala trafikförhållanden och bra 

siktförhållanden och väglag kan trafikeras säkert och bekvämt i den avsedda 

referenshastigheten. 

 Vägen ska inte inbjuda till högre hastigheter än vald referenshastighet. 

 Vi nybyggnad ska vägen utformas så att den har kapacitet för de förväntade 

trafikmängden det 20:e året efter vägens öppnande. 

 Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med kapacitet för en 

tidsperiod motsvarande den livslängd för vilka förbättringarna dimensioneras för, 

vanligen mellan 10-20 år.   

 Vägen ska utformas så att den är tillgänglig för de trafikanter och typfordon den är 

avsedd för.  

 Vid utformning av gång- och cykelvägar ska trygghet för gående och cyklister 

beaktas. Cykelvägar i lokalnät ska vara användbara för cyklister i alla åldersgrupper. 

 Hänsyn ska tas till riktvärdena för trafikbuller i Trafikverkets föreskrifter.  

Miljöbalkens hänsynsregler ska också tillämpas. 

 Rastmöjligheter ska finnas utmed det nationella stamvägnätet samt utefter 

identifierade gods- eller turiststråk. Som målsättning gäller att det ska finnas 

möjlighet till rast vid en Trafikverksrastplats var 40-80:e minut alltså bör det vara ca 

50-100 km mellan rastplatserna. Utöver det ska det finnas möjlighet till kortare rast 

var 15:e minut inom t.ex. rastplats, parkeringsficka eller övrig samhällsfunktioner. 

 Påverkan på djurlivet som en ny vägsträckning medför ska beaktas genom att en 

passageplan upprättas. Den ska utreda behov av stängsel och passager som behövs 

för att djuren sa kunna ta sig över vägen på ett säkert sätt.  

 Regler om separering av gång- och cykeltrafik ska utredas från fall till fall. Dock 

finns bestämmelser och minimikrav som framgår av VGU.  

 

4.5 Sammanfattande slutsats om grundutförande 
Lagtexterna ger främst förutsättningar för ansvarsfördelningen mellan staten och 

kommunen. Lagstiftningen ger även grundläggande upplysningar om vilka aspekter som 

ska beaktas vid anläggandet av väg, järnväg och kommunala gator. Sammantaget kan det 

tolkas som att anläggningen ska fungera för sitt ändamål och utformas efter omgivningens 

förutsättningar. Utöver det finns bl.a. miljölagstiftning och regler om en trafiksäker 

utformning att förhålla sig till. Ansvarsfördelningen och den grundläggande 

förutsättningarna ger inga detaljerade anvisningar men kan på ett övergripande plan ses 

som ett grundutförande. 

Trafikverkets handledningsdokument och riktlinjedokument följer propositionens 

definition av grundutförande. Utgångspunkten är att grundutförande bör vara 

ändamålsenliga och väl avvägda trafiklösningar ur ett övergipande perspektiv. De ska 

således vara väl fungerande redan utan tillägg eller förändring. Vad som avses med 
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grundutförande är en fråga för Trafikverket att definiera och ta ställning till i varje enskilt 

fall.106 

Ur de redovisade reglerna för vägars utformning enligt VGU kan följande punkter ge 
anvisning för ett grundutförande utan att vara alltför övergipande eller detaljerade.107   

 Vid nybyggnad ska vägen utformas så att den har kapacitet för de förväntade 

trafikmängden det 20:e året efter vägens öppnande. 

 Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med kapacitet för en 

tidsperiod motsvarande den livslängd för vilka förbättringarna dimensioneras för, 

vanligen mellan 10-20 år.   

 Vägen ska utformas så att den är tillgänglig för de trafikanter och typfordon den är 

avsedd för.  

För grundutförande för järnväg är dock TRV 2011/33294 – Fastställelse av Trafikverkets 

ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och depåer inte lika uttömmande som 

VGU. Dokumentet handlar däremot mer om ägandestrukturen för järnvägsanläggningen 

vid bytespunkter. Ägandet i sig indikerar inte grundutförandet av anläggningen men den 

åskådliggör en grundläggande ansvarsfördelning som visar på vilka anläggningar som faller 

under vems ansvar.108  

Utifrån dessa dokument kan ingen detaljerad information kring grundutförande redovisas 

däremot innehåller alla källor information kring aspekter som kan vara viktiga att beakta vid 

bestämmandet av ett grundutförande. Det går även att utläsa information kring tillägg både 

ur propositionen och ur Trafikverkets handledningsdokument. Tilläggen ska behandlas 

senare i avsnitt 6.4. I nästkommande kapitel närmar vi oss grundutförande och tillägg 

genom en förankring i verkliga projekt.  

                                                 
106 Prop. 2012713:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem sid. 54 
107 Trafikverket (2012) Övergipande krav för vägars och gators utformning, publikationsnr. 2012:181 
108 TRV 2011/33294 – Fastställelse av Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, bytespunkter, godsterminaler och 
depåer 
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5. En blick på avtalsinnehållet 
Inom ramarna för uppsatsen har en granskning skett av ett antal avtal mellan Trafikverket 

(samt Vägverket och Banverket) och kommunen. Beteckningen på avtalen varierar en aning 

men de har alla som syfte att, med olika detaljeringsgrad, redovisa den genomförande- och 

finansiella ansvarsfördelningen mellan trafikverken och kommunen. I Trafikverkets 

avtalsarkiv sorteras de under beteckningen ”genomförandeavtal”. Urvalet är delvis 

slumpmässigt utifrån de register och digitala arkiv som Trafikverket har att tillgå. Avtalens 

innehåll diskuteras vidare i kapitel 6. 

Intentionen var att genom avtalsstudie se om det går att avgöra gränssnittet mellan 

grundutförande, tillägg och anpassning samt att genom jämförelser kunna fastställa ett 

vanligt förekommande grundutförande. Grundutförande är ett relativt nytt begrepp som 

inte tillämpas i bred omfattning, något som var känt när granskningen påbörjades. Däremot 

varierade även avtalens upplägg och detaljeringsgraden kring redovisningen av åtgärder och 

kring ansvarsfördelningen. Det var därmed svårt att på ett lätt och riktigt sätt sammanfatta 

data till en överskådlig form eller statistik som kunde ligga till grund för slutsatser. Det var 

svårt att bedöma om informationen verkligen var jämförbar. Avtalsstudien har trots det 

inte varit helt irrelevant eftersom den till viss del utgör bakgrund till resonemang som förs i 

uppsatsen. Nedan följer en samlad betraktelse av avsikter som kan utläsas ur avtalen. Grovt 

sett kan avtalen delas upp två grupper: den första där kommunen initierar projektet och det 

andra när det rör sig om projekt inom de långsiktiga planerna där staten är initiativtagare. 

 

5.1 Avtal där annan part initierar förändring på statliga anläggningar 
En stor andel av de studerade genomförandeavtalen avseende vägprojekt visar att det finns 

specifika fall där Trafikverket i stor utsträckning ålägger kommunen hela kostnadsansvaret 

vid ombyggnad av statlig anläggning. Den situationer uppkommer när behovet av 

ombyggnad tydligt följer av att kommunen planerar att exploatera ett område och 

projektets initiering inte följer av den långsiktiga planeringen. I bilaga 1 finns en lista över 

exempel på avtal där åtgärd på statlig väg föranleds av detaljplaneläggning.  

I samband med att kommunen initierar en ny detaljplan och exploatering kan den i sin tur 

beröra statlig infrastruktur. Ofta rör det sig om kapacitetshöjande åtgärder och att 

anslutningar till statlig väg måste anpassas. Det kan även behövas höjda säkerhetsåtgärder 

p.g.a. ökat antal oskyddade trafikanter som skapar behov av separering från fordonstrafiken 

genom planskilda korsningar. Trafikverket ställer krav och lämnar synpunkter för vilka 

åtgärder som krävs för att vägnätet ska fungera i anslutning till exploateringen. Kommunen 

måste följa Trafikverkets rekommendationer för att Trafikverket ska godta detaljplanen. 

Dessa åtgärder finns däremot inte förutsedda i de långsiktiga planerna som styr 

Trafikverkets verksamhet och därför finns inte heller pengar avsatta för att åtgärda dessa 

anläggningar. I dessa fall ålägger Trafikverket kommunen att åtgärda anläggningen och stå 

för, oftast, hela kostnaden.109  

                                                 
109 Generell slutsats av avtalsgranskningen. 
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Förklaringen är att Trafikverket inte har ekonomiska resurser eller möjlighet att ta höjd för 

alla de åtgärder som orsakas av kommunens planläggning. Det är åtgärder som Trafikverket 

inte kan förutse och som ligger helt vid sidan om den ordinarie planeringen som finns för 

möta långsiktiga behov. I fall där åtgärden är tydligt kopplad till detaljplanen har 

Trafikverket blivit hårdare gentemot kommunen och ställer krav på att kommunen ska 

bekosta åtgärden. Detta är även knutet till vem som kan tillgodogöra sig nyttan av 

förbättringen. I grund och botten finns det även en tanke att Trafikverkets anslag består av 

skattemedel som ska fördelas så det gynnar nationell infrastruktur, och då ska den användas 

till de planerade åtgärderna och inte till annat. Det är vanligt att kommunen i sin tur för 

över kostnaden på exploatören.110  

 

5.2 Avtal avseende projekt som staten initierat 
Delat ansvar och medfinansiering förekommer oftast i stora och omfattande projekt, oftast 

är det projekt som har initierats av Trafikverket och som är av nationellt intresse. Storleken 

på projekten har en inverkan på hur omfattande avtalet blir. I detta fall har tre avtal för 

järnvägsprojekt och fyra avtal för vägprojekt valt ut och finns beskrivna i bilaga 2 och 3. I 

bilagorna redovisas avtalen mer detaljerat med avseende på ansvarsfördelningen mellan 

Trafikverket och kommunen och med fokus på åtgärder och kostnader som finns nämnda i 

avtalen. Avtalen har en regional anknytning till Stockholmsregionen och Mälardalen men är 

i övrigt slumpvist utvalda utifrån kriteriet att de innehåller information kring 

ansvarsfördelning och finansiering. 

 

5.2.1 Järnvägsprojekt 

I detta fall har tre avtal valts ut att exemplifiera hur avtal för järnvägsprojekt kan se ut. Det 

är genomförandeavtalet för Svealandsbanan sträckan Strängnäs C - Härad, 

genomförandeavtalet för Mälarbanan sträckan Barkaby – Kalhäll samt det senaste 

medfinansieringsavtalet för Mälarbanan sträckan Tomteboda – Barkaby. Detaljer kring 

vilka åtgärder som gäller för respektive projekt går att utläsa i bilaga 2. 

Strängnäsavtalet innefattar dubbelspårsutbyggnad på sträckan samt ett nytt resecentrum i 

Strängnäs. Avtalet är tydligt med vilka anläggningar som ska åtgärdas och vilken part som 

står för respektive kostnader. Strängnäs kommun har önskemål om en ökad standard på 

resecentrum. Kommunen finansierar projektet med 68 miljoner kronor och det framgår av 

avtalet att finansieringen avser den utökade standarden och omfattningen på 

resecentrumets funktioner. Inom Trafikverkets ansvar rymmer sig dock åtgärder på en del 

kommunala anläggningar: Södertäljevägens vägbro, Mariefredsvägen, övriga lokala gator 

samt gång- och cykelvägar. Dessa är enligt avtalet kommunala anläggningar som efter 

slutförande fortsatt kommer ägas av kommunen. Trafikverket bär således kostnadsansvaret 

för utförandet av dessa kommunala anläggningar.111  

                                                 
110 Englund, Jan. Intervju 2013-04-16, Trafikverket Solna 
111 TRV 2013/XXXXX Genomförandeavtal för Strängnäs C – Härad. 
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Mälarbana sträckning Barkaby – Kalhäll är aningen mer omfattande avtal jämfört med 

Strängnäsavtalet. Det innefattar främst fyrspårsutbyggnad på sträckan samt nya stationer i 

Barkaby och Kalhäll. Trafikverket ansvarar främst för järnvägsanläggningen men har tillfört 

en rad mervärden i samband med järnvägsutbyggnaden bl.a. stationers gestaltning, säkerhet, 

tillgänglighet och barriärbrytande åtgärder så som tillkommande passager. Trafikverket har 

tillsammans med Järfälla kommun kommit överens om att tillfoga ytterligare mervärden. 

Av avtalet framgår att kommunen medfinansierar projektet med 275 miljoner kronor och 

att finansieringen avser de tillfogade mervärdena.  Mervärdena omfattar bl.a. byggande av 

Veddestabron och Barkabybron samt ökad standard på utformning av en del åtgärder, dvs. 

vissa saker som kan ses som tillägg på grundutförande. Förutom järnvägsanläggningen 

finns många åtgärder på kommunala anläggningar utöver de ytterligare mervärden som 

medfinansieringen avser, t.ex. ska Trafikverket bekosta en friluftspassage (s.k. ekodukt eller 

sociodukt) över järnvägen. Denna ekodukt är en 50 meter bred passage med vegetation och 

gångstig. Efter iordningställandet kommer kommunen att äga friluftspassagen. Utöver det 

kan man i avtalet utläsa att Trafikverket tar kostnadsansvar för med järnvägen korsande 

broar för väg, gång- och cykeltrafik, vilka enligt avtalet ägs eller ska ägas av kommunen.112  

Mälarbana sträckning Tomteboda – Barkaby innefattar fyrspårsutbyggnad på sträckan 

med tunnel genom Sundbyberg C samt ombyggnad av station i Spånga och ny station i 

Sundbyberg. Avtalet skiljer sig en aning från avtalen ovan, främst på grund av att det är 

skrivet efter den nya mallen för medfinansieringsavtal. Det är inte heller lika detaljerat kring 

vilka åtgärder som sak utföras och på vems ansvar. Men däremot så är den grundläggande 

ansvarsfördelningen ganska tydlig. Det framgår att med åtgärder i den statliga 

infrastukturen avses alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen inkl. väl fungerande 

stationer och att det även ingår åtgärder i kommunal och enskild infrastruktur. Avsikten är 

dock att Sundbybergs kommun köper all mark ovanpå tunneln och ansvara för alla åtgärder 

för infrastuktur och iordningställande för att det ska bli en fungerande stadsmiljö. 

Sundbyberg medfinansierar tunnelbygget med 450 miljoner kronor och svara även för 

kostnader om 350 miljoner kronor som motsvara kommunens åtaganden som framgår av 

avtalet (se bilagan). I avtalet kallas det att Sundbyberg medfinansierar projektet med 800 

miljoner kronor.113 

 

5.2.2 Vägprojekt 

I detta fall har fyra stycken avtal valts ut som exempel på avtal för vägprojekt. Projekten 

som valts ut är: E18 tpl Viggbyholm och tpl Roslags Näsby (Täby kommun); Vallentuna tpl 

(Vallentuna kommun); Cirkulationsplats för väg 276 och Svinningevägen (Österåkers 

kommun) samt Cirkulationsplats mellan väg 50, 250 och 907 (Askersunds kommun). 

Projekten varierar till storlek och kostnad. Detaljer kring vilka åtgärder som gäller för 

respektive projekt går att utläsa i bilaga 3. 

 

                                                 
112 TRV 2010/26326 
113 TRV 2912/35309 
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Projektet för E18 tpl Viggbyholm och tpl Roslags Näsby innefattar två nya 

överliggande cirkulationsplatser samt nya broar över E18, nytt GC-nät samt kapacitets- och 

säkerhetshöjande åtgärder. Projektet beräknas till 326 miljoner kronor och Vägverket står 

för genomförandet. Kommunen medfinansierar med ett belopp om totalt 100 miljoner 

kronor. Av det beloppet ska 60 miljoner kronor motsvara investeringar på det kommunala 

nätet och 40 miljoner kronor baseras på de nyttor som uppstår för kommunen genom 

alternativ markanvändning. Den totala investeringen på statlig infrastruktur uppgår därmed 

till 266 miljoner kronor. Kommunen ersätter således Vägverket för åtgärder på det 

kommunala nätet samt för de nyttor som uppkommer för kommunen.114 

Projektet för Vallentuna tpl innefattar utbyggnad av en planskild korsning mellan väg 268 

och Roslagsbanan samt anslutande vägar i Vallentuna kommun. Ansvaret är tydligt 

uppdelat mellan kommunen och Vägverket. Vägverket tar hand om den allmänna vägen 

och konstruktionerna kring den medan kommunen tar hand om anslutande anläggningar. 

Vägverket ska anlägga kommunens ekodukt men det framgår att kommunen ska bekosta 

den. Däremot ska Trafikverket bygga och bekosta järnvägsbron för Roslagsbanan även om 

det egentligen är regionens kollektivtrafikmyndighet (SL) som ska ansvara för anläggningen. 

Den totala beräknade kostnaden inklusive ekodukt beräknas till 200 miljoner kronor, det 

framgår däremot inte hur mycket kommunen betalar för ekodukten. Efter genomförandet 

ska vardera parten ansvara för sina respektive anläggningar.115 

Projektet för cirkulationsplats mellan väg 276 och Svinningevägen innefattar att 

tidigare korsning ersätts med en cirkulationsplats samt att trafiksäkerhetsåtgärder 

genomförs på väg 276 sträckan Rosenkälla – Åkersberga. Ansvaret är tydligt uppdelat 

mellan kommunen och Vägverket där var och en tar hand om sina anläggningar. 

Kommunen upplåter till Trafikverket projekteringen och byggandet av ny anslutning för 

kommunal väg till cirkulationsplatsen. Kommunen ersätter dock Vägverket med 10,8 

miljoner kronor för anläggningskostnader och belysning.116  

Projektet för ombyggnad av korsning till cirkulationsplats mellan väg 50, väg 250 

och väg 907 berör både kommunens och Trafikverkets anläggningar. Ansvaret för 

väghållningen är specificerat i avtalet och gränserna är markerade på tillhörande ritning 

men Trafikverket står för projekteringen och genomförandet av hela projektet. Kommunen 

bekostar 25% av projektet vilket motsvarar 2 miljoner kronor. Det framgår även av avtalet 

att om kommunen önskar designa rondellytan utöver det som finns i bygghandlingen får 

kommunen bekosta detta och svara för drift och underhåll.117 

 

  

                                                 
114 VV 2009/40939A 
115 PP30A 2009:1933 
116 BY20A 2001:2078 
117 TRV 2011/46316 
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6. De bakomliggande tankesätten och verklighetens praxis 
Detta kapitel sak ge inblick i Trafikverkets arbetssätt. Kapitlet återknyter till avtalsinnehållet 

i kapitel 5 och redogör även för de samtal som först med Trafikverkets handläggare. I 

kapitlet beskrivs de generella förhållningssätt i väg- respektive järnvägsprojekt som råder 

och skillnaden i förhandlingsförutsättningarna hos landsortskommunen och kommuner i 

en storstadsregion. Kapitlet har även ett avsnitt som behandlar tillägg. Först en 

sammanfattning av de åtgärder som listas som tillägg i propositionen, Trafikverkets 

dokument samt de studerade avtalen följt av ett utökat resonemang kring vissa tillägg. 

 

6.1 Vägar och järnvägar - antydan till skilda förhållningssätt 
Det finns saker som pekar på att gränsen mellan det som anses vara grundutförande och 

det som anses vara anpassning skiljer sig mellan vägprojekt och järnvägsprojekt. Det som 

skiljer sig är den grundläggande ståndpunkten och inställningen till vilken part som är 

ansvarig för att återställa de anläggningar som måste förändras vid ett nybyggnads- eller 

ombyggnadsprojekt av statens anläggning. Detta avsnitt berör projekt som har initierats av 

staten, exemplifierade genom avtalen i förra avsnittet.  

På vägsidan har Trafikverket i stor utsträckning arbetat med synsätt där utgångspunkten är 

ett delat ansvar. I dessa projekt vill Trafikverket att kommunen är med och tar ansvarar för 

sin del i projektet, dvs. främst sina anläggningar. Som avtalen visar förekommer det olika 

varianter på hur projektet sedan praktiskt genomförs. Ibland tar kommunen fullt ansvar 

över sina anläggningar, ibland överlåter kommunen ansvaret på Trafikverket som 

genomför åtgärderna mot en ersättning och ibland läggs alla åtgärder ihop och kommunen 

finansierar en andel av projektet. I större projekt, som exemplet med E18 i Täby tas även 

de nyttor som kommunen har av anläggningen med i beräkningen av finansieringsandelen.  

På järnvägssidan är Trafikverket mer generös med att återställa de anläggningar som 

drabbas av järnvägsprojektet. Den allmänna ståndpunkten som råder inom Trafikverket vid 

järnvägsprojekt är att Trafikverket är skyldiga att ersätta befintliga funktioner som påverkas 

av järnvägsutbyggnaden. Denna syn har troligtvis sin grund i praxis och tradition från 

tidigare Banverket. Det kan vara sprunget ur att det i allmänhet uppfattas att järnvägen 

orsakar större barriäreffekter än vägen. Det i sin tur leder till en uppfattning att när 

järnvägen dras fram förstör den omkringliggande miljön i större utsträckning än en väg.  

I avtalen för järnvägsprojekt finns exempel på att järnvägsprojektet ersätter kommunala 

anläggningar i en relativt stor utbredning. Det är både broar, lokalgator och GC-vägar som 

hamnar på Trafikverkets ansvar och även mer udda anläggningar som en friluftspassage. I 

projekten är man både från Trafikverkets och kommunens sida fokuserad på att bryta 

barriäreffekterna genom passager. Trafikverket har ett ansvar att se till att det går att korsa 

järnvägen på ett säkert sätt, och det ända säkra sättet är genom en planskild korsning. 

Summan som kommunerna medfinansierar projekten med är främst avsedda för de 

mervärden (tillägg) som kommunen önskar t.ex. en ökad standard på resecentrumet i 

Strängnäs eller de listade mervärdena vid Mälarbanan. Nyttoaspekten är mer frånvarande 

än inom vägprojekten. Överdäckningen i Sundbyberg är ett exempel men där är det 
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tämligen lätt att se att kommunen får ökade markvärden i och med att den lösningen 

genomförs. 

Även inom vägprojekt finns tanken att Trafikverket ska, till en viss grad, ersätta den 

påverkan som projektet orsakar på andra anläggningar. I vägprojekt finns möjligen en 

större vana att arbeta i gränslandet mellan vad som är statligt, kommunalt och enskilt. 

Situationen vid järnvägen är annorlunda eftersom en järnväg sällan behöver interagera med 

en annan järnväg med annat huvudmannaskap. I normalfall så korsar däremot järnvägen 

både allmän väg och enskild väg samt berör en rad kommunala anläggningar. I projekt 

Mälarbanan sträckning Barkaby – Kalhäll finns ett flertal olika kommunala anläggningar 

som byggs och anpassas av Trafikverket. Kristina Wikman och Fabian Kjessler arbetar 

inom projektet och berättar om diskussioner mellan kommunen och Trafikverket samt de 

problem de stöter på i senare skeden och genomförandeskedet. Wikman och Kjessler 

bekräftar att det finns en ståndpunkt att befintlig funktion ska ersättas på de anläggningar 

som drabbas av järnvägsutbyggnaden. De förhåller sig till den ståndpunkten i sitt arbete 

med Mälarbana. Däremot har de även en uppfattning att kommunen och Trafikverket inte 

dela samma bild av till vilken utsträckning och standard funktionen ska ersättas. 

Kommunens anläggningar får oftast en standardhöjning i och med ombyggnaden, som helt 

bekostas av Trafikverket. Wikman och Kjessler framhåller även att järnvägen inte endast 

har negativa effekter utan även kan tillföra positiva följder och nyttor för kommunens 

invånare. Jakobsberg, Spånga och de andra förorterna har en nytta i att Trafikverket rustar 

upp Mälarbanan. När det tillkommer två spår för fjärrtåg så kan pendeltågen gå med 

säkrare avgångar vilket rimligtvis borde främja pendlingen till och från orten. Det 

tillkommer även aspekter som upprustade stationshus och andra förbättringar. Det bör öka 

attraktiviteten och på så sätt också skapa nyttor för kommunen. I skenet av det känns det 

inte orimligt att kommunen ska ta ansvar och bekostar en del av sina anläggningar som 

måste åtgärdas på grund av järnvägsutbyggnaden.118  

Inom arbetet med uppsatsen har även Jan Englund, konsult inom planering vid 

Trafikverket, delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter. Englund arbetar mycket 

med kommunerna inom olika vägprojekt och han har arbetat både med mindre 

landsortskommuner och med kommuner Stockholmsregionen. Englund presenterade ett 

exempel på ett pågående vägprojekt som får åskådligöra en typ av arbetsätt och tankesätt 

som finns inom Trafikverket.119  

I Hemmesta på Värmdö har kommunen tidigare initierat en detaljplan över ett 

centrumområde där den statliga väg 274 har sin sträckning. Det har tidigare gjorts ett 

program och förstudie där det konstaterats att det behövs en cirkulationsplats och att 

korsningen måste bli planskild. Detta för att hantera framkomligheten för trafiken och 

säkerheten för oskyddade trafikanter eftersom exploateringen beräknas medföra ökad 

belastning i korsningspunkten. Kommunen skulle bekosta åtgärderna och det var ett krav 

från Trafikverkets sida att dessa åtgärder skulle komma till stånd för att detaljplanen skulle 

godtas. Detaljplanen avstannade bl.a. för att de hade svårt att täcka dessa kostnader med 

exploatering. Det rörde sig om cirkulationsplats och en gång- och cykelpassage, ungefär 15-

                                                 
118 Kjessler, F och Wikman K. Samtal 2013-03-28, Trafikverket Spånga 
119 Englund, Jan. Samtal 2013-04-16, Trafikverket Solna 
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17 miljoner kronor, som är ganska mycket att bära. Samtidigt är platsen redan ett stort 

problem för Trafikverket. Där finns ett övergångställe med signal, och på morgonen står 

det hela tiden rött för bilisterna vilket medför långa köer genom Hemmesta Centrum. 

Problemet existerar således redan utan kommunens nya detaljplan. Englund och hans 

kollegor hade då en diskussion med en handläggare på Trafikverket som jobbar med säkra 

skolvägar och har resurser att bygga bort uppenbara risker vid skolor i Stockholmsområdet. 

Det är en rätt liten pott pengar, det rör sig om 10 miljoner kronor per år vilket ungefär 

motsvara att bygga en GC-port om året. I Hemmesta låg det en skola och skolbarn gick till 

och från busshållplatserna. Eftersom kommunen inte kom framåt i arbetet med planen blev 

detta ett sätt hjälpa projektet framåt och samtidigt ta tag i ett för Trafikverket angeläget 

problem. I nuskedet tas ett föravtal fram där utgångspunkten är att Trafikverket bekostar 

den planskilda korsningspunkten, dvs. en port under vägen, och kommunen bekostar 

övriga åtgärder inom vägområdet för väg 274 bl.a. cirkulationsplats, busshållplats och 

trädplantering.120 

I första hand försöker alltså Trafikverket att få annan part att bekosta de åtgärder som de 

själva inte har initierat. Fallet i Hemmesta är en variant på det och ett exempel på att det är 

en process att försöka uppnå optimal nytta. För samhället nås ett bra resultat med en säker 

passage och bättre framfart på vägen samtidigt som en rad andra åtgärder kan realiseras där 

kommunen kan få till ett avtal med sina exploatörer och bekosta cirkulationsplats och 

annat som Trafikverket också tycker är en bra lösning. Så det är bättre med en 

helhetslösning än att det inte händer någonting alls.121 

 

6.2 Storstadsregion och landsbygd - antydan till skilda förhållningssätt 
Utöver de skilda ståndpunkterna vid väg- och järnvägsprojekt finns även regionala 

skillnader i förhållningssätt beroende på om Trafikverket genomför projekt i 

storstadsregionen eller i en mindre landsortskommun.  

Englund har tidigare jobbat mycket med kommunerna i Mälardalen och säger att de flesta 

mindre kommuner helt saknar resurser för att medfinansiera projekt i någon väsentlig grad. 

När Trafikverket ska investera i den typen av kommuner så hoppas kommunerna att de 

kan få ta del av så mycket som möjligt, att det kanske kan bli en extra cirkulationsplats eller 

liknande. I dessa fall bekostar oftast Trafikverket anpassningar och annat som krävs, även 

om det rent principiellt kanske är kommunens ansvar. I storstadsregionerna är det 

annorlunda. De allra starkaste kommunerna t.ex. Stockholm eller Solna har sådana resurser 

så när Trafikverket säger att en cirkulationsplats i det här läget inte är aktuellt eftersom det 

inte finns tillräckligt behov och inte pengar för det, tar kommunerna på sig ansvaret om det 

är tillräckligt angeläget för dem. Det förekommer inte i en mängd andra kommuner, något 

som Englund tycker är viktigt att påpeka. De mindre kommunerna har kanske önskemål 

och förhoppningar men de kan inte kräva så mycket. Sen beror de på lite hur väl de 

förhandlar om olika lösningar. Det finns exempel på när kommunerna fått lite mer för att 

de varit mer ihärdiga och pådrivande gentemot Trafikverket. Men generellt så har 

                                                 
120 Englund, Jan. Samtal 2013-04-16, Trafikverket Solna 
121 Englund, Jan. Samtal 2013-04-16, Trafikverket Solna 
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landsortskommunerna mycket små medel, kanske 5-7 miljoner om året, och i 

kommunfullmäktige tar de beslut om att bygga en gångpassage. Stockholms Stad går in 

med miljarder i Norra Länken och Sundbybergs kommun går in med 800 miljoner kronor i 

Mälarbanan. Det är helt skilda världar understryker Englund.122 

 

6.3 Åtgärder som bytesvara 
Intervjupersonerna har alla påpekat förhandlingens betydelse för projektet. Wikman och 

Kjessler framhåller att det är bra att kunna vara flexibel i sitt ansvarstagande och att 

ansvarsfördelningen inte alltid behöver följa principer. Detta är inte minst viktigt för 

arbetsklimatet och i strävan efter att alla parter ska vara med och arbeta fram en gemensam 

lösning.123 

Englund framhåller att vid stora projekt där även stora summor är inblandade finns ett 

annat förhållningssätt än vid mindre projekt som t.ex. Hemmesta. Inom stora projekt som 

t.ex. Norra länken är det stora investeringar och pengasummor att förhålla sig till. Då har 

en cirkulationsplats på det kommunala nätet som byggs av Trafikverket och överlämnas till 

kommunen inte någon större betydelse. Byggandet av den cirkulationsplatsen innebär 

kanske att kommunen släpper lite mark på något annat ställe, mer som en bytesvara.124  

Wikman och Kjessler bekräftar denna situation och säger att det är vanligt förekommande 

att i förhandlingen komma fram till gemensamma lösningar. Tankesättet är att Trafikverket 

i vissa fall vill byta bort ett åtagande som en annan part kan sköta bättre. I gengäld för att 

Trafikverket genomför en åtgärd kan kommunen få ta hand om drift och underhåll av t.ex. 

bullerplanket även på den sträckan som tillfaller Trafikverket, eftersom kommunen har 

bättre resurser och kan göra det effektivare i just det området.125  

Sedan är det i många fall enklare för Trafikverket att bekosta en åtgärd istället för att 

projektet ska bli stillastående på grund av att förhandlingen kört fast. Ett exempel är avtalet 

för Vallentuna trafikplats där Trafikverket bekostar en enkelspårig järnvägsbro för 

Roslagsbanan. Bertil Järnberg som var avtalshandläggare i detta projekt vill minnas att det 

berodde på att SL inte gick med på att ta sitt ansvar vilket ledde till att projektet inte kunde 

fortskrida. Att bekosta järnvägsbron var ett sätt att få projektet i rullning och få till en 

lösning på problemet.126 

 

 

 

                                                 
122 Englund, Jan. Samtal 2013-04-16, Trafikverket Solna 
123 Kjessler, F och Wikman K. Samtal 2013-03-28, Trafikverket Spånga 
124 Englund, Jan. Samtal 2013-04-16, Trafikverket Solna 
125 Kjessler, F och Wikman K. Samtal 2013-03-28, Trafikverket Spånga 
126 Järnberg, Bertil. Samtal 2013-03-19, Trafikverket Solna 
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6.4 Tillägg – från svartvitt till gråzon  
Exempel på tillägg kan både utläsas i prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem samt ur Trafikverkets handledningsdokument. Först kommer en 

sammanfattning av de tillägg som listas i respektive dokument. Detta följs av ett utökat 

resonemang kring tillägg samt ur de avtal som granskats i kapitel 5.  

I propositionen framgår att det att medfinansieringen främst ska avse tillägg. Tillägg till 

statliga anläggningar som listas i propositionen är följande: 127 

 högre standard (väg eller bana med högre hastighet och/eller kapacitet). 

 annan utformning (t ex överdäckning, planskild korsning). 

 annan lokalisering för anläggningen 

 annan principiell lösning 

I Trafikverkets handledningsdokument listas liknande exempel på åtgärder utöver det 

statliga åtagandet:128  

 byggande av tillfartsvägar till statlig väg för vilka kommunen har ansvar 

 utförande med en högre standard utöver det som definieras som det statliga 

åtagandet och bekostas av den avtalspart som har efterfrågat den högre standarden 

 tilläggsarbeten, d.v.s. vad avtalsparten önskar ska genomföras när Trafikverket ändå 

bygger 

 

I den reviderade versionen av handledningsdokumentet görs ett komplement kring frågor 

om överdäckning och samt åtgärder som följer av exploatering.129 

 Överdäckning kan i speciella fall och till en mindre del vara grundutförande, t.ex. med 

hänsyn taget till miljöskäl eller barriäreffekt. 

 Exploatering av ett område som påverkar trafikflöden/funktion av den statliga 

infrastrukturen i så stor grad att den statliga infrastrukturen behöver förändras, är i 

princip exploatörens ansvar att bekosta och är att betrakta som tillägg. 

Åtgärder på den statliga anläggningen som är utöver det statliga åtagandet, dvs. 

grundutförandet för den bestämda åtgärden, räknas alltså som tillägg. Gränssnittet mellan 

det statliga åtagandet och kommunens åtagande inte alltid är självklart och kan skilja sig 

mellan olika projekt. Överdäckning kan alltså ibland ses som ett rent tillägg men kan även 

till mindre del vara grundutförandet. Det visar att gränsdragningen oftast är komplex och 

beror på projektet som helhet. Huruvida åtgärder som följer av exploatering ska räknas 

som tillägg diskuteras i slutsatsen.  

 

                                                 
127 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 53 
128 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 18 
129 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, (Reviderad version 2013-04-26) sid. 11  
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Utifrån exempel ur dokumentet och ur avtalen följer ett utökat resonemang kring vissa 

exempel på tillägg. I vissa är ansvarsfördelningen tydlig men ganska snabbt blir det mer 

komplext, då behöver oftast flera faktorer vägas in i bedömningen om vad som kan räknas 

till ett grundutförande och vad som räknas som tillägg. 

Fler körfält: Trafikverket beräknar att kapaciteten som behövs för vägen är t.ex. en 2+1 

utformning (tre körfält). Kommunen önskar en önskar en 2+2 utformning (fyra körfält). 

Det extra körfältet betraktas som tillägg och medfinansieras av kommunen. 

Alternativ lokalisering: När kommunen önskar en annan möjlig lokalisering av en sträcka, 

men Trafikverket beräknar en annan till att medföra mindre kostnader för tillfredställande 

resultat. Det kan t.ex. röra sig om en väg eller broanslutning. Kommunens tillägg är då den 

alternativa sträckningen och de medfinansierar de merkostnader lokaliseringen medför. 

 Utsmyckning: Trafikverket ska beakta de estetiska värdena och anpassa infrastrukturen 

efter omgivningen. Det sker även en viss utsmyckning av allmänna vägar, t.ex. Södra länken 

som även har en igenkänningsfunktion för biltrafikanterna. Ett tillägg kan däremot vara om 

kommunen önskar ytterligare utsmyckning. I cirkulationsplatser förekommer ofta 

utsmyckning av rondellytan i syfte att skapa en trevligare miljö vid infarter till staden oftast 

i pr-syfte. Konstverk och speciell plantering kan därmed betraktas som kommunens ansvar 

och tillägg till grundutförandet.  

Bättre standard: kort sagt kan allt som hör till en ökad standard utöver det som 

Trafikverket bedömer som nödvändigt för anläggningens funktion och ändamålsenlighet 

betraktas som tillägg. Exempelvis ett större resecentrum, annan typ bullerplank, andra 

staket etc. Det gäller dock alltid att fastställa ett grundutförande för att kunna urskilja 

tilläggen. 

Sekundärentré: vid vissa järnvägsstationer finns en sekundärentré, dvs. en andra entré på 

plattformens andra sida från huvudentrén. Beroende på en rad faktorer som t.ex. 

passagerarnas anknytningspunkter och antalet resenärer så kan en sekundärentré vara ett 

grundutförande eller ett tillägg. Det kan tilläggas att byggandet av en sekundärentré medför 

även drift- och underhållskostnader samt kostnader för installation av biljettautomater 

m.m. 

Passager över eller under järnväg: passager behövs för att trafikanter ska ta sig över 

järnvägsspåren och för att minska barriäreffekten. Trafikverket har ansvar att leda 

trafikanter över på ett säkert sätt och det säkraste sättet är planskilt. Hur många passager 

det ska bli och hur de ska utformas varierar mellan projekten. Om utgångspunkten är att 

Trafikverket äger all bärande konstruktion för järnvägsanläggningen så bör en 

underliggande passage till stor del vara Trafikverkets anläggning. En bro som går över 

järnvägen med anslutning till kommunala gator och promenadstråk är rimligtvis 

kommunens ansvar. Att kategoriskt säga att underliggande passager bekostas av 

Trafikverket och broar av kommunen kan vara ett sätt att se på ansvarsfördelning. Ett 

annat sätt kan vara att Trafikverket bestämmer hur många passager som behövs och var de 

ska lokaliseras, dvs. definierar ett grundläggande behov av passager. Önskar kommunen 

ytterligare passager får det räknas som tillägg. Passager kan även utformas på olika sätt. Ur 
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trygghetssynpunkt ska en underliggande passage vara tillräckligt bred och ljus för att gång- 

och cykeltrafikanter ska känna sig trygga, men även grundutförande av utformningen bör 

fastställas så båda parterna är överens. Ett exempel på en mer ovanlig passage är 

friluftspassagen över Mälarbanan som nämnts tidigare. För att leda människor över 

järnvägen kanske det behövs en 7m bred passage, här blev det en 50m bred passage med 

vegetation. Det är en trevligare och mer barriärbrytande åtgärd som skapar nyttor för båda 

parterna men det ser snarare ut som ett tillägg och inte ett rent grundutförande. I fråga om 

passagerna är gränserna mellan grundutförande och tillägg mycket mer oskarpa än i tidigare 

nämnda exempel. 

Överdäckning: tidigare har överdäckning av Mälarbanan i Sundbybergs centrum 

diskuterats men det kan även gälla överdäckning av väg. Enligt Trafikverket kan 

överdäckning, med hänsyn till miljöskäl eller barriäreffekter, i speciella fall eller till en 

mindre del vara grundutförande. Även här är gränsen mellan grundutförande och tillägg 

oskarp och odefinierad och kan variera mellan projekten.  

 

 6.5 Ansvarsfördelning i större vägprojekt 
Detta avsnitt består av de principer efter vilka Bertil Järnberg, markförhandlare på 

Trafikverket, har jobba med under många år. Järnberg har en lång karriär bakom sig från 

Vägverket och inom Trafikverket arbetar han främst med stora projekt, nu senast med 

Förbifart Stockholm. Järnberg klargör hur ansvarsfördelningen ser ut i en större planskild 

korsning och cirkulationsplats. Illustrationen finns på nästa sida. 

Det som inte framgår av figuren är hur ansvaret ser ut i sektion. Därför följer en kort 

redogörelse. I en planskild korsning är det en väg som går över den andra. Den väghållare 

för den vägen som går överst är ansvarig för hela den överliggande konstruktionen ända 

ner i grundläggningen. Den underliggande väghållaren ansvarar däremot för ytskikten i 

passagen eftersom det är en rationell lösning för drift och underhåll.130 

                                                 
130 Järnberg, Bertil. Samtal 2013-03-19, Trafikverket Solna 
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Figur 3: Ansvarsfördelning mellan staten och kommunen vid stora vägprojekt. Typexempel på korsnings- 
punkter ur VGU. Bilderna är bearbetade av uppsatsförfattaren. Originalfil innehas av uppsatsförfattaren.  
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7. Avslutning 
Examensarbetet har resulterat i en relativt bred redogörelse över ansvarsfördelningen 

mellan staten och kommunen vid genomförande av statlig transportinfrastruktur. Fokus 

har varit på gränsdragningen mellan grundutförande, tillägg och anpassning inom väg- och 

järnvägsprojekt. Studien har även innefattat redogörelse för planeringsprocessen och 

finansieringsformerna för transportinfrastruktur eftersom det utgör en viktig kontext till 

ämnet. 

 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Ansvarsfördelningen 
Utifrån lagtexterna som behandlats i uppsatsen kan en grundläggande ansvarsfördelning 

urskiljas. Staten ska ansvara för de statliga vägarna och järnvägen och kommunen ska 

ansvara för kommunala gator och spårtrafik samt de vägar som följer av deras 

väghållningsansvar. Både staten och kommunen ska sörja för att den offentliga 

transportinfrastrukturen fungerar på ett tillfredställande sätt. Båda parterna har ett liknande 

uppdrag att tillgodose allmänhetens behov men ansvarar för olika anläggningar. Ur det 

perspektivet är det kommunen som har det grundläggande ansvar för de anpassningar som 

krävs för att kommunala anläggningar ska fungera tillsammans med den statliga 

transportinfrastrukturen.  

  

7.1.2 Grundutförande 

Ansvarsfördelningen och den grundläggande förutsättningarna som kan utläsas ur 

lagstiftningen kan på ett övergripande plan ses som ett grundutförande. Lagstiftningen ger 

inga detaljerade anvisningar men däremot grundläggande upplysningar om vilka aspekter 

som ska beaktas vid anläggandet av väg, järnväg och kommunala gator. Sammantaget kan 

det tolkas som att anläggningen ska fungera för sitt ändamål och utformas efter 

omgivningens förutsättningar. Utöver det finns bl.a. miljölagstiftning och regler om en 

trafiksäker utformning att förhålla sig till.  

Enligt propositionen och Trafikverket är grundutförande ändamålsenliga och väl avvägda 

trafiklösningar ur ett övergipande perspektiv. De ska således vara väl fungerande redan 

utan tillägg eller förändring. Vad som avses med grundutförande är en fråga för 

Trafikverket att definiera och ta ställning till i varje enskilt fall.131 

 

  

                                                 
131 Prop. 2012713:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem sid. 54 
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7.1.3 Tillägg 
Tillägg är åtgärder på statliga anläggningar som går utöver det statliga åtagandet som 

Trafikverket bedömer vara nödvändigt inom det aktuella projektet. I Prop. 2012713:25 

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem listas följande exempel på tillägg:132 

 högre standard (väg eller bana med högre hastighet och/eller kapacitet). 

 annan utformning (t ex överdäckning, planskild korsning). 

 annan lokalisering för anläggningen 

 annan principiell lösning 

I Trafikverkets handledningsdokument listas liknande exempel på åtgärder utöver det 

statliga åtagandet: 133 

 byggande av tillfartsvägar till statlig väg för vilka kommunen har ansvar 

 utförande med en högre standard utöver det som definieras som det statliga 

åtagandet och bekostas av den avtalspart som har efterfrågat den högre 

standarden 

 tilläggsarbeten, d.v.s. vad avtalsparten önskar ska genomföras när Trafikverket 

ändå bygger 

 

I den första versionen av handledningsdokumentet är punkterna ovan listade under 

beteckningen tillägg. Begreppet tillägg har tagits bort i den reviderade upplagan där 

åtgärderna endast benämns som åtgärder utöver det statliga åtagandet. Den första punkten 

byggande av tillfartsvägar till statlig väg för vilka kommunen har ansvar ska utifrån undersökningen i 

denna uppsats snarare betraktas som en anpassning och inte som ett tillägg. Både tillägg 

och anpassning är åtgärder utöver det statliga åtagandet så definitionen är inte felaktig men 

den preciserar inte heller om det är ett tillägg eller en anpassning. En mer noggrann 

uppdelning och exemplifiering kan underlätta framtida användning av begreppen och 

därmed minska risken för missförstånd. Även avgränsningen av ett grundutförande kan 

underlättas om de övriga begreppen används på ett tydligt sätt. 

Trafikverket har i det reviderade handledningsdokumentet även uttalat att åtgärder på 

statlig infrastuktur som behövs på grund av en exploatering är i princip exploatörens ansvar 

att bekosta och är att betraktas som tillägg. Med utgångsläge ur de listade punkterna ovan 

är denna definiering felaktig. Att nya exploateringar genomförs är, på samma sätt som 

kapacitetshöjande åtgärder för en väg eller järnväg, en del av samhällsutvecklingen. När 

förändringar krävs på statliga vägar som en följd av exploatering i ett område är det 

rimligtvis en förändring av grundbehovet för den aktuella sträckan.  

Utifrån det är åtgärder som följer av nyexploatering inte kopplade till ett tillägg relativt 

grundutförandet. När en kapacitets- och säkerhetshöjande är åtgärd är nödvändig 

tillgodoses ett nytt grundbehov, inte en standard utöver det. Därmed gör kommunen inget 

tillägg utan bara ett grundutförande anpassat till de nya behoven. Baserat på detta så är 

                                                 
132 Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, sid. 53 
133 TDOK 2013:0115 Medfinansiering – användarhandledning för framtagande av avsiktsförklaring och 
medfinansieringsavtal, sid. 18 
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benämningen tillägg inte korrekt i sammanhanget. Med det sagt så betyder det inte att 

Trafikverket måste bekosta åtgärden. Kostnadsansvaret är en separat fråga som kan 

motiveras på andras sätt. Åtgärderna är inte är förutsedda i de långsiktiga planerna som 

Trafikverkets investeringar styrs av. Kommunens kostnadsansvar kan även motiveras med 

den nytta som tillfaller exploateringen och kommunen snarare än skattebetalarna i stort. 

Trafikverkets investeringar ska tillfalla åtgärder som är angelägna på ett övergipande 

nationellt eller regionalt plan och bör därför inte användas till åtgärder som endast gynnar 

ett fåtal.  

 

7.1.4 Gränsen mellan grundutförande, tillägg och anpassning 

Undersökningen tyder på att det finns vissa faktorer som har inverkan på hur gränsen 

mellan grundutförande, tillägg och anpassning ser ut. Det som främst skiljer sig i inom 

olika typer av projekt är vilka åtgärder som ingår i grundutförande trots att de principiellt 

borde räknas som anpassningar och i grunden ombesörjas av kommunen. 

Ur undersökningen kan fyra faktorer identifieras som har inverkan på det statliga åtagandet. 

Gränsen mellan grundutförande och anpassning beror främst på projektets följande 

egenskaper:  

 Väg- eller järnvägsprojekt 

 Geografiska läget – storstadsregion eller landsort 

 Initiativtagaren – staten eller kommunen. 

 Förhandling 

Inom vägprojekt som studerats i detta arbete ansvarar oftast kommunen för anpassningar 

på sina anläggningar. Utgångspunkten är att alla parter ska ta sitt ansvar. På en sträcka kan 

det finnas hundratals anslutande vägar eller andra anläggningar och det finns en vana att 

hantera korsningspunkter mellan statliga, kommunala och enskilda vägar. Det finns ett 

arbetssätt som bygger på att ansvaret fördelas mellan parterna, där var och en uttalat 

ansvarar för sina anläggningar. Tillägg preciseras inte för sig i avtalen men det kan bero på 

att det slås ihop med resten av kommunens åtaganden. Det kan därför vara svårt att skilja 

ut tilläggen specifikt från avtal för vägprojekt. Inom examensarbetet har projekt från 

Mälardalsregionen främst stått under granskning men av samlad information inför arbetet 

har det observerats att samma tankesätt finns runt om i landet på vägsidan. Om det 

verkligen är statistiskt korrekt kan dock inte sägas med säkerhet inom ramarna för detta 

examensarbete.  

Inom projekt på järnvägssidan ansvarar Trafikverket i stor utsträckning för anpassning av 

kommunens anläggningar. Vid byggande av järnväg finns det en större benägenhet att 

ersätta för de anpassningar som måste göras på kommunala anläggningar än i vägprojekt. 

Förhållningssättet inom järnvägsprojekt är att ersätta befintlig funktion på de anläggningar 

som berörs av järnvägsanläggningen. Hur långt det ansvaret sträcker sig är däremot inte 

definierat. Att en befintlig funktion ska ersättas betyder inte automatiskt att även en 

standardhöjning är inräknad. Den avtalsgranskning som gjort i arbetet stödjer antagandet 

att Trafikverket i stor utsträckning tar hela kostnadsansvaret för många av kommunens 

anläggningar. I det ansvaret ingår ofta mer än bara ersättning av befintlig funktion. Detta 
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förhållningssätt är troligen en praxis och tradition från Banverket och sprungen bl.a. ur 

föreställningen att järnvägen skapar en stark barriäreffekt och stor olägenheter för i 

kringliggande miljö.  

En väg och en järnväg är två helt olika infrastrukturanläggningar som i många aspekter är 

mycket svåra att jämföra. Efter att ha genomfört detta examensarbete vill jag dock påstå att 

det även finns en likhet som gör den jämförbar på ett övergipande plan. En järnväg skapar 

ofta stora barriäreffekter men samma sak gäller för en stor motorvägsled. I en 

landsortskommun, där järnvägen inte har många stopp, skapar järnvägen större 

barriäreffekt än nytta för kommunens invånare. En stor motorvägsled i samma kommun 

har om möjligt fler korsningar och anknytningspunkter, men skapar även den en 

barriäreffekt som till viss del kan motsvara järnvägens. I det avseendet är anläggningarna 

rätt lika. En järnväg i en tätort skapar relativt stora konsekvenser på omkringliggande miljö 

och berör många fler korsande gator och andra berörda anläggningar. Men järnvägen 

medför även nyttor till kommunen i form av fungerande kollektivtrafik, ökade 

pendlingsmöjligheter till och från orten, förändrade markvärden och annat som följer. En 

statlig väg i en tätort har många anslutningspunkter och mycket av kommunens gator och 

anläggningar kan anknyta till vägen. Vägen nyttjas både av ortens invånare och av 

förbipasserande. Inom vägprojekt finns ett förhållningssätt att staten ansvarar för sina 

anläggningar och kommunen för sina. Inom järnvägsprojekt ansvara staten i stor 

utsträckning även för kommunens anläggningar. Men i en tätort kan nyttan av en väg vara 

jämbördig nyttan av en järnväg. Ur det perspektivet är det inte en orimlig slutsats att det 

även vid järnvägsprojekt finns rättmätiga argument för att kommunen ska bidra i lika stor 

utsträckning som vid vägprojekt.  

Den främsta skillnaden av gränsdragningen mellan grundutförande, tillägg och 

anpassningar samt vilka krav parterna kan ställa på varandra behöver alltså inte bero på om 

det är en väg- eller järnvägsprojekt. Ett annat sätt att se på gränsdragningen kan vara att 

skilja på om projektet genomförs i en storstadsregion eller i en mindre kommun. 

 I en storstadsregion kan fler nyttor tillskrivas kommunens invånare, det är därför inte 

rimligt att kommunen inte ska ta ansvar för sina anläggningar, även om anpassningen inte 

är orsakad på deras initiativ. Om inte kommunen tar sitt kostnadsansvar tillfaller det staten 

och, i förlängningen skattebetalarna i hela landet, samtidigt får kommunens invånare stor 

nytta av åtgärden. I en landsortskommun där järnvägen har få hållplatser och vägen 

mestadels går genom en skog kan inte alla kommunens invånare rimligtvis kunna 

tillgodogöra sig lika stora nyttor av anläggningen. Det kan därför anses rimligt att staten i 

större uträckning tar hand om anpassning av anslutande vägar och anläggningar och att det 

inte i lika stor utsträckning ska belasta kommunens skattebetalare. I storlek och omfattning 

kan inte heller en ombyggnad av en statlig väg ute på landsbygden jämföras med byggandet 

av en cirkulationsplats i Hemmesta, som i sin tur inte är jämförbar med ett projekt som 

Norra länken. Projekten så pass olika att samma grundutförande och ansvarsfördelning är 

svår att tillämpa. På samma sätt är det svårt att säga att samma grundutförande och 

ansvarsfördelning ska gälla i hela landet. 

De förhandlingar som förekommer mellan parterna gör att gränsen mellan grundutförande, 

tillägg och anpassning kan förskjutas från fall till fall. Detta är dock inte att betrakta som ett 
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problem eftersom grundutförandet inte nödvändigtvis är likartat i varje projekt. Enligt de 

muntliga källor som används i arbetet finns en positiv effekt av förhandlingar eftersom de 

skapar flexibilitet och inbjuder till rationella lösningar. Det kan t.ex. vara att Trafikverket 

bygger en anläggning som egentligen ligger på kommunens ansvar eftersom den kan byggas 

mer effektivt av Trafikverket i samband med andra åtgärder. Istället kan kommunen åta sig 

ett statligt uppdrag, t.ex. att svara för drift och underhåll av bullerplank som är i anslutning 

till kommunens driftområde. Denna samordning skapar effektiva och enklare lösningar än 

om parterna håller fast vid principer. Trots att en förhandlingssituation alltid förekommer 

kan det för Trafikverket vara värdefullt att slå fast några generella utgångspunkter och 

konkreta exempel på grundutförande och tillägg eftersom det skulle fungera som ett stöd 

och grundförutsättning i framtida förhandlingar.  

Relationen mellan grundutförande, tillägg och anpassning är egentligen inte mer 

komplicerad än att tillägg är allt utöver grundutförandet och anpassning främst berör 

kommunens anläggningar. Utmaningen är att definiera ett grundutförande och särskilja det 

från tilläggen. I efterhand kan det bli svårt att förstå hur relationen ser ut om den inte finns 

dokumenterad på ett tillfredställande sätt. Finns inte grundutförande definierat finns ingen 

klar utgångspunkt och det blir svårt att urskilja tilläggen. Finns tilläggen definierade kan det 

gå att bestämma ett grundutförande även om den avgränsningen alltid kommer innehålla 

en viss osäkerhet kring grundutförandet.  

 

7.2 Rekommendationer 
Grundutförande ska bestämmas av Trafikverket, det är alltså upp till Trafikverket hur styrd 

avgränsningen ska vara. Ska vare projekt definiera ett eget grundutförande eller ska det 

finnas generella riktlinjer för grundutförande som gäller alla projekt? Eftersom 

grundutförande är ett nytt begrepp kan generella riktlinjer kring grundutförande och tillägg 

göra begreppen tydligare och lättare att tillämpa. Sannolikt kan riktlinjerna fungera som ett 

stöd för Trafikverkets handläggare vid förhandling och avtalsskrivning samt även i det 

övergripande arbetet. Riktlinjerna skulle kunna klargöra Trafikverkets grundläggande syn på 

vad som ingår i ett grundutförande respektive tillägg samt vad som i grunden är 

anpassning. Riktlinjerna skulle vidare kunna ge exempel på ansvarsfördelning vid olika 

situationer som anses som typiska projektförutsättningar, t.ex. hur Trafikverket önskar att 

ansvarsfördelningen ser ut när en cirkulationsplats byggs i storstadsregion. Ytterligare 

förklaringar och motiveringar kring ansvarsfördelningen kan ge ytterligare förståelse för hur 

ansvarsfördelningen ska se ut i varje unikt projekt. Syftet med riktlinjerna bör inte vara att 

begränsa förhandlingen utan att skapa gemensamma utgångspunkter. Den grundläggande 

ansvarsfördelningen ska vara tydlig för alla parter och utifrån den kan förhandlingar föras 

för att hitta lösningar som passar just detta projekt. 

Vidare kan Trafikverket även skapa förutsättningar för Trafikverkets avtalshandläggare att 

på ett tydligt sätt definiera och dokumentera grundutförande och tillägg i avtalen, kanske 

även i andra dokument. Det är ett arbete som redan är igång i och med framtagandet av 

dokumenten kring medfinansieringsavtal men det skulle kunna utökas till att även gälla 

andra typer av avtal eftersom det kan vara av värde att även där ha en tydlig avgränsning av 

projektet och en tydlig redovisning av ansvarsfördelningen. 
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7.3 Fortsatt undersökning 
Examensarbetet är en relativt bred studie som i många fall tagit ett övergipande 

förhållningssätt till olika ämnen kring grundutförande av statlig transportinfrastuktur. En 

djupare studie och analys av många aspekter kan därför vara intresse i ett fortsatt arbete. 

Inriktning kan väljas utifrån relevans och intresse. Nedan ges exempel på fortsatta studier: 

 Vidare undersökning av skillnaden mellan projekt i storstadsregioner respektive 

projekt i landsortskommuner. En jämförande och mer djupgående studie kan visa 

om definieringen av ett grundutförande kan vara lika för hela landet eller om det 

ska förekomma vissa regionala skillnader. Detta kan vara särskilt intressant för 

vägprojekt. 

 En undersökning om olika typer av grundutförande respektive tillägg kan definieras 

genom granskning av befintliga projekt. För att hitta jämförbara resultat behöver 

undersökningen bli smalare än i denna uppsats. Förslagsvis kan uppdelningen vara 

mellan stora och små projekt men även geografiska avgränsningar kan ge resultat. 

Granskning kan utökas från genomförande eller medfinansieringsavtal till att 

omfatta större dokumentation t.ex. bygghandlingar, gestaltningsdokument, väg- och 

järnvägsplaner samt den färdiga produkten. 

 Undersökning kring förhandlingen. Granskning av vad som styr förhandlingen och 

hur projektet förhandlas. Vilka ståndpunkter står parterna fast vid och vilka 

anläggningar är och åtgärder är mest troliga att bytas mot andra åtaganden? Hur ser 

gränserna mellan grundutförande, tillägg och anpassning ut innan respektive efter 

förhandlingen?   

 Vidareutveckling av de exempel som listades i avsnitt 6.4. Resonemanget kan 

utökas och eventuellt kan flera typexempel utarbetas ur varje punkt. Vad gäller 

skisserna över ansvarsfördelning kan liknande tas fram för järnväg om rätt 

information finnas att tillgå. 
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Avtal där åtgärd på statlig väg föranleds av detaljplan

Bilaga 1

Ärendenummer kommun datum
Dnr SA 30 A 99:217 Vägverket Sundbyberg 1999-03-29
SA 30A 2005:2080 Vägverket Sundbyberg 2005-06-30
TRV 2010/62235 Trafikverket Sundbyberg 2010-06-23
BY 20A 2008:1423 Vägverket Sundbyberg 2008-04-29
TRV 2010/83818 Trafikverket Solna 2010-09-20
PP 30 95:1529 Vägverket Solna 1995-05-08
TRV 2012/25280 Trafikverket Solna 2012-01-09
SA 30B 99:3750 Vägverket Haninge 2000-02-14
BY20 95:4295 Vägvereket Österåker 1996-01-09
BY 20A 2004:3663 Vägverket Nykvarn 2004-11-23
BY 20A 2004:3666 Vägverket Nykvarn 2004-11-23
BY 20A 2004:938 Vägverket Järfälla 2004-05-28
SA 60A 2003:3181 Vägverket Nacka 2004-05-24



Tpl = Trafikplats
Cpl = Cirkulationsplats
GC = Gång- och Cykel Bilaga 2 - Järnväg

JÄRNVÄG
Projekt AvtalsparterAvtalsdatum Projektets omfattning Trafikverkets kostnadsansvar Kommunens kostnadsansvar Projektkostnad Trafikverkets anläggningar kommunens anläggningar

Svealandsbanan 
sträckan 
Strängnäs C -Härad

Dubbelsspårsutbyggnad 
och ombyggnad av 
resecentrumområde

Trafikverket och 
Strängnäs kommun

Genomförandeavtal 
avseende byggskedet
2013-03-27?

• Nybyggnation av resecentrumbyggnad 
inkl. förbindelse till mittplattform
• Nybyggnation av underjordiskt garage
• Ombyggnation av bussangöring och lokalgator
• Nybyggnation av plattformsentré i östra ändan av 
mittplattformen
• Ombyggnad av Södertäljevägen, Mariefredsvägen och 
intilliggande gång- och cykelvägar.
• Utbyggnad av dubbelspår, inkl järnvägstunnel, broar, 
konstbyggnader, servicevägar, bullerskyddsåtgärder 
avseende miljöpåverkan m.m. på sträckan från Ulvhäll till 
Härad.

• Rivning av befintlig stationsbyggnad 
• Ny resecentrumbyggnad ovan spåren
• Södertäljevägens vägbro
• Mariefredsvägen
• Övriga lokalgator
• Gång- och cykelvägar
• Inlösen av fastigheter
• Omläggning och flyttning av ledningar 
m.m.

Kommunen vill få en ökad standard och omfattning av 
resecentrumets funktioner.
Tillägg: 
• större resecentrumbyggnad
• fler förbindelser till mittplattform
• nytt underjordiskt parkeringsgarage
• nya busshållplatser och cykelparkeringar

Kommunens ersätter 
Trafikverket med  68 miljoner 
kronor. 

Finansieringen avser den 
utökade standarden och 
omfattningen.

• Järnvägsanläggningen med 
mittplattform, konstbyggnader, 
bullerskydd och servicevägar
• Plattformsentré i öster

• Resecentrumbyggnad inkl. 
förbindelse till mittplattform
• Parkeringsanläggningar
• Södertäljevägen och dess vägbro
• Mariefredsvägen, övriga lokalgator, 
GC vägar, torg och grönytor



Tpl = Trafikplats
Cpl = Cirkulationsplats
GC = Gång- och Cykel Bilaga 2 - Järnväg

Projekt Avtalsparter
Avtalsdatum

Projektets omfattning Trafikverkets kostnadsansvar Kommunens 
kostnadsansvar

Projektkostnad Trafikverkets 
anläggningar

kommunens anläggningar

Mälarbanan  sträckan 
Barkaby - Kalhäll

Fyrspårsutbyggnad

Trafikverket och Järfälla 
kommun

Genomförandeavtal
2011-07-18

• Järnvägsanläggningen med tillhörande slänter, 
stödmurar, stängsel, skärmar och
bullerskydd samt till järnvägsanläggningen hörande 
avvattningsanordningar.
• Åtgärder för Veddestadiket
• Ny GC-tunnel i Barkarby inkl. ramper
• Ombyggnad av bussterminal vid Barkarby.
• Nybyggnad av Barkarbybron med ca 7 m fri brobredd, 
med stationshus
• Nybyggnad av Veddestabron med ca 11 m fri brobredd
• Åtgärder för BäIlstaån
• Ny GC-bro Vasavägen
• Ny GC-tunnel Jakobsberg inkl. försvarsarbeten för 
sekundärentré
• Ombyggnad av stationsentré närmast spår vid 
Ynglingavägen, inkl. upprustning
av område mellan entré och stationsvillan
• Flytt av stationsvillan
• Ombyggnad av infartsparkering Jakobsberg
• Omläggning Ynglingavägen
• Ombyggd järnvägsbro Frihetsvägen
• Omläggning Järfållavägen
• Breddning av järnvägsbro Historievägen

Trafikverket ansvarar främst för 
järnvägsanläggningen 

Men Trafikverket har tillfört en rad 
mervärden i samband med 
järnvägsutbyggnaden. Åtgärderna 
fokuseras kring stationens gestaltning, 
säkerhet, tillgänglighet, barriärbrytande 
åtgärder såsom tillkommande passager 
samt olika miljöåtgärder.

Trafikverkerket har med tillsammans 
med kommunen kommit överens om 
att tillfoga ytterligare mervärden, dessa 
redovisas i nästa kolumn. 

(not: dessa mervärden motsvara 
"tillägg" vilket alltså faller på 
kommunens ansvar, därav placeras de i 
den kolumnen). 

Ytterligare mervärden (tillägg)

• Byggande av Veddestabron inklusive anslutning till 
befintliga Veddestavägen
• Byggande av Barkarbybron med en bredd av 7 m
• Ny GC-tunnel i Barkarby ca 8 m bred, 33 m lång och 
2,7 m hög. Byggs parallellt med befintlig tunnel som 
rivs.
• Bullerskärm längs järnvägen mot blivande bostäder 
vid Alpvägen enligt ök. 
• Försvarsarbeten för sekundärentré i Jakobsberg 
(yttre enkelt betongtråg, med  plats för att senare 
rymma rulltrappa och hiss, upp över mark med 
temporärt tak i marknivå). 
• Förändrad entré i Jakobsberg enligt redovisad 
gestaltning.
•Specifik utformning av yta mellan entré och 
stationsvillan enligt ök.
• Gångbro södra Kallhäll.
• Skärmar och staket istället för stängsel i utförande 
och omfattning enligt ök.

Kommunen medfinansierar 
projektet med 275 miljoner 
kronor. 

Kommunens medfinansiering 
avser tillfogade mervärden.

Trafikverket äger 
järnvägsanläggningen inkl. slänter, 
stödmurar, stängsel, staket, skärmar 
och bullerskydd inom 
järnvägsfastigheten samt till 
järnvägsanläggningen hörande 
avvattningsanordningar.

Trafikverket äger broar för 
järnvägstrafik. 
• Bro över GC-tunnel Barkarby
• Ny bro över Bällstaån
• Ombyggd bro över Frihetsvägen
• Bro över GC-tunnel Jakobsberg
• Ombyggd bro över Historievägens 
GC-tunnel, 
• Ombyggd bro över Fabriksvägen

* Alla berörda anläggningar utanför 
järnvägsområdet  
* Med järnvägen
korsande broar för väg-, gång- och 
cykeltrafik
* Ytskikten i järnvägsbroar .  
(ytförseglingar,
det allra yttersta lagret betong, 
kakelplattor inklusive fästmassa eller
aIlmän ytbeläggning)

Kommunen  underhåller och förnyar 
dessa på så sätt
att konstruktionerna inte skadas eller 
försämras.

• Ny GC-bro Passadvägen
• Omläggning Slammertorpsvägen
• Nybyggnad av bro för Slammertorpsvägen
• Kompensationsåtgärder för intrång i Görvälns 
naturreservat
• Nybyggnad av friluftspassage
• Nybyggnad av gångbro Kallhäll
• Nybyggnad av GC-bro Kallhäll, med stationshus
• Omläggning Kallhällsleden inklusive nyanläggning GC-
bana
• Justering bussterminal och infartsparkering Kallhäll

Samtliga ovanstående mervärden är infogade som 
omfattning i detta avtal



Tpl = Trafikplats
Cpl = Cirkulationsplats
GC = Gång- och Cykel Bilaga 2 - Järnväg

Projekt Avtalsparter
Avtalsdatum

Projektets omfattning Trafikverkets kostnadsansvar Kommunens 
kostnadsansvar

Projektkostnad Trafikverkets 
anläggningar

kommunens anläggningar

Mälarbanan sträckan 
Tometeboda - Barkaby

Fyrspårsutbyggnad med 
en tunnel genom 
Sundbyberg samt 
ombyggnad av station i 
Spånga samt ny station 
i Sundbyberg

Trafikverket och 
Sundbybergs kommun

Medfinansieringsavtal
2013-03-18

Med åtgärder i den statliga infrastrukturen avses alla 
åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till 
fyra spår på sträckan Tomteboda-Barkarby inkl. väl 
fungerande stationer. I detta ingår även åtgärder i 
kommunal och enskild infrastruktur och miljöåtgärder, 
som blir nödvändiga till följd av järnvägsutbyggnaden, 
samt fastighetsinlösen och intrångsersättning.

I Sundbyberg är dock avsikten att staden köper all mark 
ovanpå tunneln och där ansvarar för alla åtgärder för 
infrastruktur och iordningsställande av mark i övrigt till en 
fungerande stadsmiljö.

Trafikverket ska utföra eller låta utföra 
de åtgärder avseende 
järnvägsanläggningen, som
omfattas av detta avtal.

1. Staden deltar i och medfinansierar ett fördjupat 
utredningsarbete rörande Mälarbanans passage av 
stadens centrum.
2. Staden ska resurssätta en 
projektledningsorganisation, som motsvarar behovet 
för stadens åtagande och samverkan med Trafikverket 
enligt detta medfinansieringsavtal. 
3. Staden åtar sig att planera, genomföra och bekosta 
arbetet med framtagande aven ny detaljplan med 
anledning av Mälarbanans utbyggnad.
4. Staden åtar sig att planera, projektera och bygga de 
anläggningar, som behövs för att Sundbybergs 
resecentrum ska bli ett effektivt och väl fungerande 
stationsläge och att stadskärnan i övrigt får den 
utformning som staden beslutar om i sin nya 
detaljplan. 
s. Staden har inget krav på att den s.k. Allébron ska 
återuppbyggas efter den rivning som blir nödvändig 
med anledning av järnvägsutbyggnaden. Staden tar 
också fullt ansvar för den
planering och de anläggningsarbeten, som kan bli 
nödvändiga för att ersätta brons funktion.

Den totala kostnaden för 
utbyggnad till fyra spår på 
sträckan Tomteboda-Barkarby 
med en tunnel
genom Sundbyberg har  
beräknats till 9700 miljoner 
kronor i prisnivå 2012-04.

Staden medfinansieriar med ett 
fast belopp om 450 miljoner 
kronor.

Staden svarar även för kostader 
om 350 miljoner kronor som 
uppkommer genom att staden 
åtar sig och finansierar enligt 
punkt 1-9 stadens ansvar.

total "medfinansiering": 800 
miljoner kronor. 

Trafikverket kommer att äga och 
ansvara för drift och underhåll av den 
utbyggda
järnvägsanläggningen.

Staden kommer att äga och ansvara 
för drift och underhåll av de 
kommunala anläggningarna samt
svara för att genomföra den 
stadsutveckling som möjliggörs av den 
nya detaljplanen.

6. Staden tar på sig kostnaden för de kommunala 
tillstånd som Trafikverket behöver.
7. Staden tar kostnadsansvar för de försvarsarbeten, 
som staden vill få utförda i samband med 
tunnelbygget för att underlätta en eventuell 
kommande bebyggelse ovanför tunnelsträckningen.
8. Staden åtar sig att bistå Trafikverket i förhandlingar 
om ersättning för verksamhetsskada, 
ersättningsboende och tillfälligt nyttjande under 
byggtiden och också svara för finansieringen av de 
ersättningar förhandlingarna resulterar i.  Staden 
bekostar även eventuella permanenta åtgärder på 
byggnader, som kan bli nödvändiga på såväl Stadens 
och kommunala bolags fastigheter som övriga 
fastigheter.
9. Staden medger att Trafikverket får använda av 
Staden och kommunalt bolag ägd mark inom det 
område för tillfälligt nyttjande under byggnadstiden. 
Ett särskilt avtal om det tillfälliga nyttjandet ska 
upprättas.

10. Staden överlåter till Trafikverket den mark som ägs 
av Staden eller dess bolag och som behövs för den 
färdiga järnvägsanläggningen. Ett särskilt avtal om 
överlåtelsen ska upprättas.
11. Staden förvärvar själv och/eller genom ett 
kommunalt bolag av Trafikverket en fastighet, som är 
utmärkt på bilagd karta med fastighetsgränser. Staden 
svarar för genomförande och finansiering av den 
tredimensionella fastighetsbildning som erfordras. 



Tpl = Trafikplats
Cpl = Cirkulationsplats
GC = Gång- och Cykel Bilaga 3 - Väg

VÄG
Projekt Avtalsparter

Avtalsdatum
Projektets omfattning Trafikverkets kostnadsansvar Kommunens kostnadsansvar Projektkostnad Trafikverkets anläggningar kommunens anläggningar

E18 tpl Viggbyholm och 
tpl Roslags Näsby

Trafiksäkerhets- och 
kapacitetshöjande åtgärder

Vägverket och 
Täby kommun

Finansieringsavtal med 
tillhörande 
projektbeskrivning
2008-12-11

• Överliggande 
cirkulationsplats vid 
tpl Viggbyholm och 
tpl Roslags Näsby. 
• Nya broar över E18
•Ramper på bank med 
stödmur
• GC-bro över E18 vid Roslags 
Näsby
• Nytt GC-nät
• Nya busshållplatser

Vägverket svarar för genomförandet av 
projektet.

Kommunen medfinansierar med 100 
miljoner kronor varav:

60 mkr baseras på väghållaransvar 
(vägutformning och vägstandard) för 
investeringar på det kommunala nätet 
(anslutning till gator, GC-vägar m.m.)

40 mkr baseras på de nyttor som 
uppstår genom alternativ 
markanvändning

266 miljoner kronor

60 mkr - kostnad för 
kommunala vägnätet
= total kostnad 326 mkr.

specificeras ej men troligen 
de nya cpl samt det 
anläggningarna för allmän 
väg

Specificerar ej men troligen 
de övriga kommunala 
anläggningarna.

Vallentuna trafikplats - 
utbyggnad av korsning 
mellan länsväg 268 och 
Roslagsbana samt 
anslutande vägar i 
Vallentuna kommun. 

Vägverket Region Stockholm 
och
Vallentuna kommun 
samt Storstockholms 
Lokaltrafik (SL)

Genomförandeavtal
2008-06-16

• Planskild korsning mellan 
Roslagsbanan och länsväg 268 
med anslutande vägar genom 
en ny enkelspårsbro med 
tillhörande järnvägstekniska 
arbeten (SL:s åttagande)
• Anläggande av lokala vägar, 
GC-vägar, parkområden och 
ekodukt. (kommunens 
åttagande)
• Ombyggnad av berörda 
allmänna vägar (Vägverkets 
åttagande)

1. Övergipande genomförandeansvaret för 
projektering, upphandling och byggande 
av trafikplatsen. 
2. Ombyggnaden av länsväg 268 på 
sträckan Gärdesvägen-Smidesvägen med 
tre cpl.
3. Till västra cpl ansluter Stockholmsvägen, 
Banvägen och Industrivägen i delvis nya 
sträckningar. Till östra cpl ansluter 
Hjälmstavägen och Smidesvägen.
4. Brokonstruktion för väg 268 över 
GC-vägen öster om järnvägen.
5. Utföra och bekosta grönytor, 
konstarbeten, belysning i den omfattning 
de utgör anordningar för allmän väg med 
vägverket som väghållare.
6. Anläggandet av enkelspårig järnvägsbro 
för Roslagsbanan.

Vägverket utför byggandet av ekodukten 
som bekostas av kommunen.

1. Projektering och byggande av till 
länsväg 268 anslutande anläggningar 
såsom GC-vägar, parkområden och 
lokala gator.
2. Projektering och byggande av 
ekodukten på väg 268 vid Vallentuna 
kyrka, samt för alla eventuella 
merkostnader som kan uppkomma.
3. Upprätta och bekosta detaljplan för 
ombyggnaden av de berörda 
områdena.
4. Tillsammans med Vägverket ta fram 
och handlingar som behövs för 
arbetsplanens upprättande och 
fastställande.

Totala kostnaden inkl ekodukt 
beräknas till 
200 miljoner kronor 

Efter slutbesiktning tar 
vardera part ansvar för sina 
anläggningar

Efter slutbesiktning tar 
vardera part ansvar för sina 
anläggningar.

Kommunen blir huvudmann 
för ekodukten.
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Projekt Avtalsparter, Avtalsdatum Projektets omfattning Trafikverkets kostnadsansvar Kommunens kostnadsansvar Projektkostnad Trafikverkets anläggningar kommunens anläggningar

Utbyggnad av 
cirkulationsplats i korsning 
mellan väg 276 och 
Svinningevägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 
276 sträcka Rosenkälla - 
Åkersberga

Vägverket Region Stockholm 
och Österåkers Kommun.

Överenskommelse 
2001-07-02

• Cirkulationsplats i korsning 
väg 276 och Svinningevägen
• Justering av 
Svinningevägens anslutning 
och profil
• Ny anslutning av 
Strömfallsvägen till väg 276 
genom cpl
• Ny GC-väg parallellt med väg 
276 förbi cpl samt parallellt 
med Svinningevägen till 
golfbanans infart.
• Ny GC-port under väg 276

1. Projektering och byggande av cpl inkl. 
GC-port
2. Bekostar och utreder möjligheterna att 
trafikera gångtunnel vid Stava samt 
eventuell ombyggnad av gångväg för utfart 
på 276.
3. Projektering och uppsättning av 
mittbarriär på sträckan Rosenkälla – 
Åkersberga.
4. Entreprenadupphandling för mittbarriär 
och belysning för sträckan Rosenkälla – 
Åkersberga.
5. Bekostar vägutredning för väg276
6. att på uppdrag av kommunen projektera 
och bygga den nya anslutningen av 
Strömfallsvägen inkl. belysning till cpl. 

Vägverket har det övergripande 
kostnadsansvaret samt ansvarar för en 
samordnad projektering, upphandling och 
byggande av projektet som helhet.

1. Projektering och ombyggnad av 
Svinningevägen fram till ny cpl
2. Projektering och byggande av nya GC-
vägen inkl. belysning mellan 
Strömfallsvägen och infarten till 
golfbanan  (exkl. GC-port)
3. Ändring av detaljplan som erfordras 
för byggande av GC-väg och 
omläggning av Strömfallsvägen.
4. Överför på Vägverket ansvaret för 
projektering och byggande av den nya 
anslutningen av Strömfallsvägen inkl. 
belysning till cpl.

Kommunens kostnadsandel för 
projektering och byggande är 
maximalt 10,8 mkr. Kommunen 
erlägger Vägverket:
3 mkr för belysning på väg 276
7,8 mkr för övriga anläggningar.

Trafikverket är väghållare för 
276

Kommunen är väghållare för 
Svinningevägen och 
Strömfallsvägen samt för 
den nya GC-vägen.

Ombyggnad av korsning till 
cirkulationsplats mellan väg 
50, väg 205 och 907

Trafikverket Samhälle Öst 
och Askesunds kommun.

Avtal gällande fördelning av 
kostnad och driftåtgärder.
2011-06-21

Ombyggnad av korsning till 
cirkulationsplats mellan väg 
50, väg 205 och 907. 
Ombyggnade berör såväl 
kommunens som 
Trafikverkets väghållaransvar. 

 

• Framtagandet av arbetsplan och 
bygghandling.
• Genomförande av ombyggnaden.
• Under ombyggnadstiden ansvara för drift 
och underhåll på samtliga ytor som berörs 
av arbetet.

Kommunen ska tillhandahålla erfordlig 
mark för ombyggnadsåtgärderna.
 
Efter färdigställandet svarar 
kommunen för drift av nya GC-vägen 
utmed väg 205 inkl. passage över väg 
50.

Om kommunen önskar att designa 
rondellytan utöver det som finns i 
bygghandlign får kommunen bekosta 
detta samt svara för drift och 
underhåll.

Total kostnad 8 mkr. Den ska 
fördelas: 
75 % (6 mkr) på trafikverket
25% (2 mkr) på kommunen

Trafikverket är väghållare för 
väg 50 och väg 205. 

Både Trafikverket och 
kommunen äger belysning 
som finns i anslutning till 
nuvarande korsning.

Kommunen är väghållare för 
väg 907.

Kommunen äger mark i 
anslutning till nuvarande 
korsning.

Både Trafikverket och 
kommunen äger belysning 
som finns i anslutning till 
nuvarande korsning.
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