
Utredningsplan för väg

• Utredningsplaneringen 
av vägen är ungefärlig 
planering av vägen. Där 
bestäms vägens plats och 
funktionella lösningar.

• Du kan påverka princip-
lösningarna i utrednings-
planeringsfasen.

• I utredningsplanerings-
fasen bedöms konsekven-
serna av vägprojektet.

I utredningsplaneringen av vägar utreds alternativ för projektet och bestäms 

en ungefärlig placering av vägen samt kopplingarna till den nuvarande och 

kommande markanvändningen. Dessutom bestäms de trafikmässiga och 

tekniska grundlösningarna för vägen, effekterna av projektet och en preliminär 

kostnadsberäkning samt principerna för bekämpning av miljöolägenheter. 

Planeringsnoggrannheten anpassas så att den tekniska, ekonomiska och 

miljömässiga realiseringsdugligheten för planen kan säkerställas. 

Utredningsplanen för vägen är en lagstadgad plan som baserar sig på 

landsvägslagen och -förordningen. Den utarbetas om inte effekterna av projektet 

är små eller om placeringen och effekterna av projektet inte har bestämts i 

tillräcklig omfattning i samband med planläggningen. För utredningsplanen 

fattas ett beslut om godkännande varefter projektet kan innefattas i den 

fyraåriga verksamhets- och ekonomiplanen 

(VEP). En godkänd utredningsplan kan 

begränsa det övriga byggandet på området 

och förplikta väghållaren att lösa in områden. 

Principiella frågor som godkänts i 

utredningsplanen behandlas i allmänhet 

inte mera i vägplansfasen, och därför kan 

man i regel inte få ändring i dem genom 

anmärkningar eller besvär i samband med 

handläggningen av vägplanen.



Det är viktigt att påverka i 
utredningsplaneringsfasen

Utredningsplaneringen är den viktigaste planeringsfasen 
om man vill inverka på vägprojektet. Där bestäms 
vägens trafikmässiga grundlösning och kvalitet, 
vägens ungefärliga läge och projektets inverkan på 
bl.a. människorna och miljön. De som är intresserade 
av vägprojektet har rätt att få information om 
planeringen och bekanta sig med utkasten till planen. 
Utredningsplaneringsfasen är den bästa tidpunkten för 
att föra fram de lösningar i fråga om vägens placering 
och trafikmässiga grundlösningar som man vill påverka. 
Planerarna strävar efter att på ett mångsidigt sätt utreda 
faktorer som inverkar på lösningarna och diskuterar 
dem gärna med bl.a. markägarna. Ofta kommer det dock 
fram faktorer, detaljer och värderingar som planerarna 
nödvändigtvis inte känner till.

Utredningsplanen är en handling  
som baserar sig på lagen

Utarbetandet och handläggningen av utredningsplanen 
styrs av landsvägslagen och -förordningen. Utarbetandet av 

planen framskrider på följande sätt:

• Påbörjandet av planeringen kungörs vanligen i 
tidningar samt ofta också genom pressmeddelanden. 
Man kan också informera invånarna inom 
planeringsområdet per brev. 

• Under utredningsplaneringens gång undersöks och 
jämförs olika alternativ, väljs alternativ för den fortsatta 
granskningen och görs den slutliga utredningsplanen.

• Utredningsplanen hålls offentligt framlagd i kommunen 
under 30 dagars tid. De som i detta skede vill ha 
ändringar i planen kan framställa anmärkningar mot 
planen. Anmärkningarna skickas till kommunen som 
bifogar anmärkningarna till sitt eget utlåtande, tar 
ställning till dem och skickar dem tillsammans med det 
egna utlåtandet till närings-, trafik- och miljöcentralen.

• Alla anmärkningar och erhållna utlåtanden behandlas 
vid närings-, trafik- och miljöcentralen och utgående från 
dem kan man göra ändringar i planen.

• Beslutet om godkännande av utredningsplanen inklusive 
handlingarna läggs fram i kommunen. Man kan söka 
ändring i beslutet om godkännande genom besvär till 
förvaltningsdomstolen och/eller vid behov till högsta 
förvaltningsdomstolen.

Viktigt att effekterna bedöms 

Under utredningsplaneringens gång bedöms vilka 
effekter vägprojektet har på människorna, miljön, trafiken, 
markanvändningen och ekonomin. Under planeringens 
gång utnyttjas bedömningarna för att jämföra alternativ, 
göra val och finslipa planen. Bedömningen av effekterna 
beaktas naturligtvis också när man beslutar om den 
fortsatta planeringen.
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