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Förord 

Med detta arbete avslutar vi tre års studier på lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högskolan 

Väst. Under dessa tio veckor som vi arbetat med studien har vi fördjupat vår kunskap inom 

samhällsplaneringsprocessen. Arbetet med studien har skett gemensamt och lika ansvar har 

tagits i samtliga delar. Vi vill tacka varandra för dessa veckors arbete som bestått av ett 

inledande lugn, halvtidsuppgivelse, stress, tårar och skratt! Vi vill rikta ett stort tack Linn 

Gustavsson och Ulf Ernstsson för deras hjälp under arbetets gång och hållit oss i rätt 

riktning. Vi vill också tacka vår handledare Anna Hammarén. Vi vill rikta ett stort tack till de 

parter som besvarat våra enkäter och som ställt upp på intervjuer. Och tack till alla som tagit 

sig tid att svara på frågor via epost utan dessa svar hade det inte varit möjligt att genomföra 

denna studie.  
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Samordnat planförfarande – en förenkling? 

Sammanfattning 

Samordnat planförfarande reglerar hur samråd, kungörelse och granskning kan förenklas och 

samordnas med ett ärende som prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg. 

Samordnat planförfarande infördes i plan- och bygglagen 1 jan 2015. Tidigare har förfarandet 

reglerats som ett enkelt förfarande. Enkelt förfarandet infördes i nya plan- och bygglagen år 2011 

efter att utredningar och förarbeten konstaterat att en enklare planprocess behövs för att 

effektivisera byggandet och snabba på samhällsutvecklingen. Förenklingsmöjligheten ska 

också bidra till att dubbelt arbete och dubbel prövning undviks. För att kunna tillämpa 

förfarandet ställs vissa krav. Om kraven uppfylls kan kommunen hoppa över samråd och i 

vissa fall även nyttja den miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i väg- eller 

järnvägsplanen. Vid ändring av väglagen och lagen om byggande av järnväg år 2013 infördes 

motsvarande förenklings- och samordnings bestämmelser även i dessa. Studien visar dock 

att Trafikverket inte kan förenkla samrådet på samma sätt som kommunerna och att det är 

svårt för Trafikverket att använda sig av en miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen 

av kommunen. Studien bygger på svar från enkäter som skickats ut till kommuner och 

Trafikverk samt intervjuer. Svaren från enkäterna visar att kunskapen om förfarandet är 

väldigt låg både hos kommunen och Trafikverket. Ett fåtal respondenter anger att de har 

använt förfarandet och har olika syn på vilka fördelar respektive nackdelar förfarandet 

medför. Av studien har vi konstaterat att samordnat planförfarande är svårt att tillämpa vilket 

medför att det sällan används. Studien visar att en mer generell samordning används eftersom 

parterna ser fördelar i att dela utredningar och i vissa fall även försöka hålla gemensamma 

samråd för att öka allmänhetens förståelse och undvika dubbla budskap. Det kan konstateras 

att den kommunala planprocessen och planprocessen för statlig infrastruktur skiljer sig både 

processuellt och tidsmässigt vilket är den största anledningen till att samordnat 

planförfarande låter fint men är svårt att förverkliga.  
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Coordinated planning procedure – a simplification? 

Summary 

The coordinated planning procedure regulates how consultation, announcement and review can 

be simplified and coordinated with a case that is examined according to the Road Act or the 

Rail Construction Act. A coordinated planning procedure was introduced in the Planning and 

Building Act on 1 January 2015. Previously, the procedure has been regulated as a simple 

procedure. The simple procedure was introduced in the new Planning and Building Act in 2011 

after investigations and preparatory work found that a simpler planning process is needed to 

streamline construction and speed up social development. The opportunity for simplification 

should also help to avoid double work and double testing. In order to apply the procedure, 

certain requirements are set. If the requirements are met, the municipality can skip 

consultations and, in some cases, also use the environmental impact assessment that is 

produced in the road or railways plan. When amending the Road Act and the Railway 

Construction Act in 2013, the corresponding simplification and coordination provisions 

were also introduced in these. However, the study shows that the Swedish Transport 

Administration cannot simplify the consultation in the same way as the municipalities and 

that it is difficult for the Swedish Transport Administration to make use of an environmental 

impact assessment that has been produced by the municipality. The study is based on answers 

from surveys sent out to municipalities and the Swedish Transport Administration as well as 

interviews. The answers from the surveys show that the knowledge of the procedure is very 

low both at the municipality and at the Swedish Transport Administration. A few 

respondents indicate that they have used the procedure and have different views on the 

advantages and disadvantages of the procedure. From the study we have found that 

coordinated planning is difficult to apply, which means that it is rarely used. The study shows 

that more general coordination is used as the parties see advantages in sharing investigations 

and in some cases also trying to hold joint consultations in order to increase public 

understanding and avoid double messages. It can be stated that the municipal planning 

process and the planning process for state infrastructure differ both in process and time, 

which is the main reason why coordinated planning procedure sounds nice but is difficult to 

apply. 
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1 Introduktion 
Det är många parter och myndigheter som är delaktiga i samhällsplaneringen. Kommunerna 

har planmonopol och ansvarar för stora delar av samhällsbyggandet. För att bostäder, skolor, 

kontor och industrier ska fungera väl kan ibland statlig infrastruktur påverkas. Staten ansvarar 

för den statliga och allmänna infrastrukturen genom Trafikverket. Samordning mellan 

kommunal och statlig planering är viktig för att främja samhällsutvecklingen och ekonomisk 

hållbarhet. Hållbar stadsutveckling och en god bebyggd miljö kan uppnås genom ett nära 

arbete och god planering av bostäder, offentliga platser, infrastruktur och transporter. Det 

har tidigare talats om att den kommunala planprocessen är en bromskloss för 

bostadsutvecklingen1. Planprocessen har ansetts vara lång och ineffektiv. Genom åren har 

plan- och bygglagen ändrats flertalet gånger för att underlätta och effektivisera byggandet. I 

de utredningar och förarbeten som ligger till grund för nya plan- och bygglagen utreddes 

bland annat möjligheten till ökad samordning mellan plan- och bygglagen och andra lagar. 

Då kommunen tar fram en detaljplan som även avser en verksamhet eller en åtgärd som 

också prövas av annan lagstiftning kan dubbelt arbete och dubbla prövningar uppstå. 

Exempel på detta är när Trafikverket tar fram en vägplan. En vägplan får inte strida mot en 

detaljplan, vilket ibland medför att en detaljplan måste ändras eller upphävas och en ny 

detaljplan tas fram. För att vägplanen som Trafikverket tar fram ska vara förenlig med 

detaljplanen läggs vägen ut i detaljplanen. Vägen prövas alltså både i väglagen och i plan- och 

bygglagen. För att effektivisera och samordna planprocessen infördes vissa 

förenklingsmöjligheter i plan- och bygglagen år 2011. Förenklingen gäller samordning både 

i generell och reglerad form. Den reglerade formen innehåller bestämmelser om den formella 

processen som avser samråd, kungörelse och granskning. Generell samordning omfattar 

såväl kommunens detaljplaneplanering och översiktsplanering som Trafikverkets planering. 

Det infördes också en paragraf som reglerar möjligheten att dela 

miljökonsekvensbeskrivning. Även väglagen och lagen om byggande av järnväg 

(trafiklagarna) har kritiserats för att vara ineffektiva med långdragna processer. Vid 

utredningen om hur dessa lagar kan effektiviseras låg också fokus på att se över hur 

trafiklagarna kan samordnas med plan- och bygglagen. De förenklings- och 

samordningsmöjligheter som infördes i plan- och bygglagen har på motsvarande sätt införts 

i trafiklagarna år 2013. Vidare förtydligades förenklingsmöjligheterna i plan- och bygglagen 

år 2015 genom att de samlades under en egen paragraf, 5 kap. 7a § samordnat planförfarande. 

 

 

 

 

                                                 
1 SKL. Öppna jämförelser. Planläggning och tidsåtgång 2016 s.13 
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 Syfte och frågeställningar 
Då det förekommer att en detaljplan som upprättas även avser en åtgärd som ska prövas 

eller har prövats enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg (trafiklagarna) ska ett 

samordnat planförfarande kunna tillämpas under vissa förutsättningar. Enligt förarbeten till 

plan- och bygglagen ska samordnat planförfarande bidra till att undvika dubbelt arbete och 

dubbel prövning vilket innebär en förenkling för parterna. Syftet med studien är att kartlägga 

användningen av samordnat planförfarande. Syftet leder till att besvara följande 

frågeställningar:  

• När används samordnat planförfarande? 

• Vilken kunskap har kommuner och Trafikverket om samordnat planförfarande?                                                      

• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med samordnat planförfarande? 

• Hur samordnar sig kommuner och Trafikverket?  

 Avgränsning 
Det finns bestämmelser om samordnat planförfarande för en detaljplan och som gäller en 

verksamhet som ska tillståndsprövas eller har tillståndsprövats enligt miljöbalken 9 kap 6 §. 

Samordningen sker då mellan kommunen och mark- och miljödomstolen. Studien avgränsas 

från detta förfarande eftersom syftet med studien är att kartlägga samordnat planförfarande 

mellan Trafikverket och kommuner. 

 

2 Metod och metodbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts för studiens genomförande. Studien är 

kvalitativ2 och induktiv eftersom inga uttryckliga teorier eller hypoteser låg till grund för 

studien.   Studien har därför baserats på individers kunskap och fakta för att skapa en djupare 

mer fullständig bild av våra frågeställningar3. Under arbetet har informationsinsamling skett 

genom att studera lagtext, propositioner, Statens offentliga utredningar (SOU) och 

lagkommentarer samt publikationer från Boverket och Trafikverket. För att få en bredare 

bild av hur förfarandet används och vilken kunskap det finns samlades svar in genom enkäter 

samt intervjuer. Tre detaljplaner har studerats där parterna försökt använda samordnat 

planförfarande. 

 Enkäter 
I studien användes EvaSys för att skapa en online enkät med syftet att undersöka 

kunskapsläget och användningsfrekvensen av samordnat planförfarande. Valet av EvaSys 

som enkätsystem beror på att Högskolan Väst har licens för detta och att enkätsvaren inte 

delas till tredje part. Dessutom har systemet sådana funktioner som gör att enkäten enkelt 

kan sammanställas och analyseras.  

                                                 
2 Magne Holm, Krohn Solvang, Forskningsmetodik s.100 
3 Allwood & Erikson Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper s.233–234 



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 3  
 

En enkät skickades ut till Sveriges 290 kommuner. Enkäten skickades ut via epost till 

kommunernas allmänna adress där vi önskade få enkäten vidarebefordrad till en respondent 

med erfarenhet inom planprocessen, se bilaga A. Respondenterna arbetar bland annat som 

planarkitekter, samhällsplanerare och planchefer. Till Trafikverket skickades en enkät med 

snarlika frågor till 70 projektledare, se bilaga B. Valet att skicka ut enkäten till projektledare 

gjordes efter interna tips från Trafikverket. Detta för att projektledaren har ansvar för 

projektet och alla dess delar. För att få en bild av Trafikverkets regionala kunskapsskillnader 

skickades enkäten ut till projektledare över hela Sverige. Utvärderingen skapades 2019-04-05 

och stänges 2019-04-17. Till såväl kommunen som till Trafikverket skickades en påminnelse 

ut om att besvara enkäten innan den stängdes.   

Frågorna har utformats så att den svarande i stor utsträckning har fått formulera sina egna 

svar. Det innebär att frågeställaren undviker styrning av respondenterna i största möjliga 

utsträckning, samtidigt som frågorna utformats för att besvara de frågeställningar som 

studien baseras på4. 

 Intervjuer 
Några av de intervjuer som hållits med respondenter inom Trafikverket har skett genom 

direkt kontakt med respondenterna. I enkäten tillfrågades respondenterna om de ville 

medverka i en efterföljande intervju. Av de som angett intresse har kontakt tagits med de 

som har erfarenhet av samordnat planförfarandet. Intervjuer har skett med representanter 

från både kommuner och Trafikverket, dessa har skett vid olika tillfällen och på olika sätt. 

Fysisk intervju på informantens arbetsplats, telefonintervju, Skype och kontakt via epost. 

Intervjuerna är kumulativa eftersom frågeställningarna byggs på allteftersom beroende på 

vad som framkommit av tidigare intervjuer. Vid den första intervjun ställdes få förarbetade 

frågor, informanten fick prata fritt om sina erfarenheter kring samordnat planförfarande. 

Efterföljande intervjuer har baserats av det som framkommit i tidigare intervjuer samt 

enkätsvar men präglas av att informanten får tala fritt från egna erfarenheter. De som enbart 

svarat via epost har svarat på specifika frågor som har dykt upp under arbetets gång. 

 Metoddiskussion 
Valet av metod bygger på den förkunskap som fanns vid starten av studien. Enkäterna 

syftade till stor del att hitta respondenter med erfarenhet av samordnat planförfarande. 

Utifrån det var tanken att kunna få fördjupad information om förfarandet genom en 

uppföljande intervju. Enkäten till kommunerna skickades till kommunens allmänna epost 

vilket kan ha en viss påverkan på resultatet då svarsfrekvensen endast är 33%. En anledning 

till det stora svarsbortfallet kan vara att enkäten skickades till kommunens allmänna epost 

och inte direkt till respondenter. Enkäten var öppen i ca två veckor och en påminnelse 

skickades ut. Svarsfrekvensen var högst under de första dagarna efter det att enkäten skickats 

ut. Efter påminnelsen inkom inte mer än 20 svar vilket också resulterade i att ingen mer 

påminnelse skickades ut. Enkäten som skickades till respondenter inom Trafikverket var till 

                                                 
4 Magne Holm, Krohn Solvang, Forskningsmetodik s.110 
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slumpmässigt utvalda projektledare. Valet att skicka ut till projektledare skedde efter 

resonemang med anställd inom Trafikverket. Svarsfrekvensen var ca 41%. Enkäten stängdes 

samtidigt som enkäten till kommunen och endast en påminnelse skickades ut. Eftersom 

eposten var riktad direkt till en projektledare ansågs det inte relevant att skicka mer än en 

påminnelse. Precis som för enkäterna till kommunerna var svarsfrekvensen högst under de 

första dagarna efter det att enkäten skickades. Valet att endast skicka ut till vissa projektledare 

kan påverka resultatet eftersom det potentiellt finns fler projektledare som har kunskap och 

erfarenhet av förfarandet. Valet av just projektledare kan också påverka resultatet, då det kan 

finnas fler inom Trafikverket med kunskap om förfarandet som har en annan arbetsroll. I 

båda enkäterna tillfrågades respondenten om hen ville ställa upp i en efterföljande intervju. 

Detta påverkar resultatet eftersom det med stor sannolikhet endast är de som har kunskap 

om samordnat planförfarande eller de som är intresserade som svarat ja till en intervju. 

Resultatet från enkäterna bygger på relativt få svar vilket kan ge en ofullständig bild av hur 

det faktiska läget ser ut. 

 

3 Teori  
Som beskrivs i inledningen krävs det ibland att kommuner och Trafikverk arbetar gemensamt 

för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Den kommunala fysiska planeringen styrs av 

plan- och bygglagen medan statlig infrastrukturplanering styrs av väglagen och lagen om 

byggande av järnväg (trafiklagarna). Planprocesserna enligt dessa lagar har kritiserats för att 

vara ineffektiva vilket påverkar samhällsutvecklingen negativt. Även samordningen mellan 

kommunal stadsplanering och statlig infrastrukturplanering har kritiserats för att vara 

eftersatt5. Samordning och samverkan mellan olika lagar beskrivs i SOU 2005:77 Får jag lov? 

Om planering och byggande.6 I utredningen undersöktes b.la hur plan- och bygglagen kan 

förenklas och vilka förutsättningar som finns för att samverka med andra lagar. Utredningen 

syftade främst till att se över hur prövningar som sker vid detaljplaneläggning av en 

verksamhet som även ska tillståndsprövas enligt miljöbalken, kan samordnas för att undvika 

dubbla arbeten och dubbla prövningar. Det är i första hand den formella hanteringen i 

ärendena som bör samordnas7. Med detta menas att samråd, kungörelse och granskning bör 

kunna samordnas då det annars sker parallellt i båda processerna. Detta medför alltså dubbelt 

arbete och dubbel prövning. Hur plan- och bygglagen skulle kunna samordnas med 

trafiklagarna ansågs vara för komplex för att rymmas inom denna utredningen. Dock 

framfördes att en möjlighet till ökad samordning vid samhällsplanering kan ske då 

översiktsplaneringen bör innehålla tydligare inkludering av nationella och regionala planer 

och mål8. Detta är i sin tur ett led i samordning mellan stat och kommun då de med en 

övergripande planering kan väga infrastrukturintressen mot andra allmänna intressen och 

                                                 
5 Cars, Kalbro, Lind. Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur s.16 
6 SOU 2005:77 s.753 
7 Prop. 2009/10:170 s.244 
8 SOU 2005:77 s.426 
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redan i översiktsplaneringen lägga ut markreservat för trafikanläggningar som har betydelse 

för den hållbara utvecklingen i kommunen9. Utredningen ger inga andra konkreta förslag till 

hur plan- och bygglagen kan samordnas med trafiklagarna. I propositionen 2009/10:170 En 

enklare plan- och bygglag understryks att alla möjligheter till samordning ska utnyttjas. En 

bestämmelse infördes i plan- och bygglagen 2 kap. 11 § med innebörden att man vid 

planläggning och annan prövning som avser mark- och vattenanvändning och som också har prövats eller ska 

prövas enligt annan lag ska samordna arbetet, om det lämpligen kan ske10. Regeringen ansåg att det 

som sagts angående miljöbalken även ska gälla för en åtgärd som prövas av trafiklagarna11.  

I SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar analyserades planeringsprocessen för 

transportinfrastruktur och föreslogs ändringar i trafiklagarna som innebär en sammanhållen 

planeringsprocess. Utredningen syftade också till att se över hur man kan förbättra 

samordningen mellan trafiklagarna och den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen12. 

I propositionen 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur belyser regeringen att det 

under vissa väg- eller järnvägsprojekt redan vuxit fram former av samverkan mellan 

kommunen och infrastrukturbyggaren. I dessa fall som regeringen refererar till har parternas 

planeringsåtgärder skett inom ramen för det egna planeringssystemet men åtgärderna 

koordinerats tidsmässigt. En fördel med denna typen av samverkan är att båda parterna får 

en gemensam bild av de mål och restriktioner som finns.13 Även i denna proposition anges 

att beslutsprocesserna kan effektiviseras genom att undvika dubbelarbete om möjligheter till 

samordning tas till vara. Det bör därför införas motsvarande bestämmelser i trafiklagarna 

med innebörden att planläggning och prövning enligt dessa lagar i fråga om ärenden som också har prövats 

eller ska prövas enligt en annan lag ska samordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.14  

Vidare anger regeringen att det är infrastrukturbyggaren som ska ansvara för att samordning 

sker i de fall det är lämpligt. Samarbetet bör inledas tidigt och fortgå genom hela processen.15  

Samordningsparagrafen infördes 1 januari 2013 i Väglagen 13a § och lagen om byggande av 

järnväg 1 kap. 4a §. Bestämmelsen understryker vikten av samordning men är inte tvingande.  

 

Ovanstående är en kort bakgrund till hur de generella samordningsparagraferna tillkom. 

Vidare tillkom även mer specifika samordningsparagrafer som reglerar ett i plan- och 

bygglagen samordnat planförfarande och motsvarande förenklings möjligheter i trafiklagarna. 

För att förstå hur samordningen mellan kommun och Trafikverket är uppbyggd är det viktigt 

att ha en förförståelse för respektive parts planprocess. Detta kommer behandlas i 

nedanstående kapitel.  

                                                 
9 SOU 2005:77 s.810 
10 2010:900 2 kap. 11 §  
11 Prop. 2009/10:170 s. 243 
12 SOU 2010:57 s.69 
13 Prop. 2011/12:118 s.107 
14 1971:948 13 a § och 1995:1649 1 kap. 4a § 
15 Prop. 2011/12:118 s.108 
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 Trafikverkets planering och planprocess 
Trafikverket är en statlig myndighet som har i uppdrag av regeringen att underhålla, planera 

och bygga en säker infrastruktur. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av det 

statliga väg- och järnvägsnätet samt luftfart och sjöfart16. Planeringen sker genom nationell 

transportplan och regional transportplan.  

Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincip 

Innan framtagandet av en väg- eller järnvägsplan ska arbetet inledas med en förberedande 

studie s.k. åtgärdsvalsstudie. Denna studie syftar till att i ett tidigt skede samverka med 

regioner, kommuner, företag och intressenter som har ett behov av en åtgärd. En tidig dialog 

bidrar till att parterna gemensamt får en helhetsbild av vilka problem och förutsättningar 

som finns.17 Åtgärdsvalsstudien är en transportslagsövergripande analys inom vilken 

fyrstegsprincipen ska tillämpas18.  Fyrstegsprincipen har följande steg, 1. Tänk om, 2. 

Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt. De två första stegen syftar till att utreda om mindre 

kostsamma åtgärder kan utföras och lösa de behov som finns innan om- eller nybyggnation 

tillämpas19. 

Nationell transportplan 

Regeringen ger direktiv till Trafikverket om vilka prioriteringar som ska göras inom 

transportinfrastrukturen. Utifrån de transportpolitiska mål, prioriteringar och ekonomiska 

ramar regeringen satt upp arbetar Trafikverket fram förslag till planer. Arbetet sker 

tillsammans med flera myndigheter. Planerna avser statliga och allmänna vägar, järnväg, 

luftfart, sjöfart, drift- och underhåll samt miljö och trafiksäkerhet. De planer som tas fram 

samlas i en nationell transportplan som sträcker sig över tolv år och uppdateras vart fjärde 

år. Det är regeringen som fastställer den nationella planen.20  

Regional transportplan 

De vägar som inte ingår i nationell plan, dvs kommunala vägar och länsvägar samt vissa 

riksvägar kan regionen ta fram en regionplan eller s.k. länstransportplan för. Det finns 21 län 

vilket gör att det finns 21 länsplaner. Länsplanerna kan även innehålla planer för gång- och 

cykelvägar, kommunala flygplatser och kollektivtrafiksatsningar. Det är länsstyrelsen, 

kommunala samarbetsorgan och regionala självstyreorgan som gemensamt beslutar om vad 

länsplanen ska innehålla. Det är regeringen som sätter de finansiella ramarna och sedan är 

det trafikverket ihop med kommunerna och trafikhuvudmän som gemensamt utför det som 

beslutats.21 

                                                 
16 Trafikverket Trafikverkets uppdrag 
17 Trafikverket Åtgärdsvalsstudie 
18 Trafikverket Utvärdering av planeringsprocessen – erfarenheter från 2013 års lagstiftningsändringar s.10 
19 Trafikverket Fyrstegsprincipen 
20 Trafikverket Nationell transportplan 
21 Trafikverket Länstransportplaner 
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 Planprocessen  

Om analysen från åtgärdsvalsstudien visar att en fysisk åtgärd behövs inleds arbetet med en 

planläggningsprocess22. Planläggningsprocessen är en sammanhållenprocess men delas in i 

olika faser; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och 

fastställelsehandling. Samråd ska ske under hela processen fram till granskning och kan ske 

på olika sätt och vid flera olika tillfällen23. Se figur 1. 

I ett tidigt skede samråder Trafikverket med allmänheten och berörda parter för att samla in 

information som är av betydelse för projektet. De tidiga samråden är en grund för det 

samrådsunderlag som senare skickas till Länsstyrelsen som skall besluta om projektet antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Beslutar Länsstyrelsen att planen medför 

betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Hur samråd ska ske 

är inte preciserat i lag. Syftet med samråd är att ge berörda parter en chans att förstå och 

påverka projektets inriktning. Trafikverket ska alltid erbjuda minst ett samrådsmöte på orten 

med de fastighetsägare som får mark ianspråktagen.24 Samråden ska dokumenteras i 

tjänsteanteckningar eller minnesanteckningar som sammanställs ihop med skriftliga 

samrådssynpunkter i en samrådsredogörelse25.    

Vidare arbetas en samrådshandling fram, det är under denna fas det mesta arbetet med 

framtagandet av planen sker. Under arbetets gång förfinas detaljerna kring vägen eller 

järnvägens lokalisering och profil. Även under denna fas sker samråd med berörda och 

samrådsredogörelsen uppdateras löpande. Samrådsredogörelsen är en viktig handling i väg- 

eller järnvägsplanen och ska redogöra hur samråd skett och vilka parter som deltagit. När 

samrådsfasen är avslutad och samrådsredogörelsen har sammanställts och eventuella 

justeringar gjorts i planen finns det ett färdigt planförslag. Handlingen kallas hädanefter 

granskningshandling.26 Granskningshandlingen ska kungöras och ställas ut på granskning där 

synpunkter inhämtas. Under granskningen ska samrådsredogörelsen och eventuell 

miljökonsekvensbeskrivning finnas tillgänglig. Synpunkterna som kommer in under 

granskningen ska sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande.27 

Granskningshandlingen skickas tillsammans med eventuell miljökonsekvensbeskrivning, 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande till Länsstyrelsen för begäran om yttrande. 

Om Länsstyrelsen tillstyrker planen klassas den om till fastställelsehandling.28  

Fastställelsehandlingen skickas till avdelningen planprövning inom Trafikverket som prövar 

om planen kan fastställas. Överklagas inte planen vinner den laga kraft. 

                                                 
22 Trafikverket Utvärdering av planeringsprocessen – erfarenheter från 2013 års lagstiftningsändringars. s.10 
23 Trafikverket Planläggning av vägar och järnvägar s. 28  
24 3 kap. 5 § vägförordning och 5 § förordning om byggande av järnväg 
25 Trafikverket Planläggning av vägar och järnvägar s. 30 
26 Trafikverket Planläggning av vägar och järnvägar s. 64 
27 Trafikverket Planläggning av vägar och järnvägar s. 68 
28 Trafikverket Planläggning av vägar och järnvägar s. 69 



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 8  
 

 

Figur 1 planprocessen vid framtagande av väg- eller järnväg. Bildkälla: Trafikverket   

 Kommunal planering och planprocess 
Kommunalt planmonopol infördes i ÄPBL år 198729, vilket innebär att kommunen är 

självbestämmande över mark- och vattenanvändningen inom kommunens. Hur kommunen 

ämnar använda dessa mark- och vattenområden redovisas i olika typer av planer. 

Kommunens planläggning består av regionalplan, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, 

detaljplan och områdesbestämmelser. I denna studie berörs endast översiktsplan och 

detaljplan. Den kommunala planeringen måste följa den i lagen uppställda processen. I plan- 

och bygglagen finns paragrafer som reglerar när exempelvis samråd, kungörelse och 

granskning ska ske samt hur en detaljplan vinner laga kraft.  

Översiktsplan 

Vid lagändringen i plan- och bygglagen år 1987 tillkom krav på att alla kommuner i Sverige 

skall ha en aktuell översiktsplan som redovisar den långsiktiga utvecklingen inom 

kommunen30. Översiktsplanens aktualitet skall prövas av kommunfullmäktige minst en gång 

per mandatperiod, under samma period skall länsstyrelsen uttala sig om aktualiteten i frågor 

rörande statliga och mellankommunala frågor31. Av översiktsplanen ska det framgå hur 

kommunen avser att använda och bevara mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt 

bindande men annan kommunal planering som detaljplan eller områdesbestämmelser får inte 

strida mot översiktsplanen, dvs. ha en annan markanvändning än den som avses i 

översiktsplanen32. Vid framtagandet av en detaljplan som inte är förenlig med 

översiktsplanen ska ett utökat planförfarande ska användas. Framtagande av en ny eller 

omarbetning av en icke aktuell översiktsplan grundar sig på politiska beslut. Planprocessen 

vid framtagande av översiktsplan återfinns i plan- och bygglagen 3 kap där formerna för 

samråd, utställning och granskning av kommunens förslag och antagande anges. Här anges 

även hur ändringar av översiktsplanen skall hanteras. Arbetet med framtagandet av 

översiktsplanen förutsätter planering mellan olika förvaltningar både inom kommunen och 

externt med andra myndigheter för att uppnå en hållbar utveckling33. Vid ändringen av plan- 

                                                 
29 1987:10 1 kap 2 § 
30 1987:10 1 kap. 3 §  
31 Nyström, Tonell Planeringens grunder en översikt s.198  
32 Nyström, Tonell Planeringens grunder en översikt s.196 
33 Boverket Initiera arbetet med översiktsplanen 
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och bygglagen tillkom ett samordningskrav där översiktsplanen ska samordnas med relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen34. 

Detaljplan 

Kommunen kan reglera ett områdes lämplighet för bebyggelse genom att upprätta en 

detaljplan över området35. En antagen detaljplan gäller fram tills den blir ändrad eller 

upphävd36, det innebär att det inte är tillåtet att bygga i strid mot planen37. Mindre avvikelser 

får dock göras, detta prövas i sammanband med ansökan om bygglov38. Markanvändningen 

ska delas in i kvartersmark, allmän platsmark och vattenområden39. Kvartersmark reglerar 

mark för bebyggelse eller andra anläggningar, allmän platsmark utgörs av exempelvis gator 

och torg. Kommunen kan reglera de förhållandena som är uppräknade i plan-och bygglagen 

4 kap. 6–19 §§. Det innebär bland annat att kommunen kan bilda markreservat för bland 

annat trafik- och väganläggningar för allmänna ändamål40. Innan detaljplanen kan vinna laga 

kraft ska den antas av kommunfullmäktige alternativt andra organ inom kommunen till vilken 

kommunfullmäktige delegerat detta41. Detaljplaneprocessen ska följa de processuellt 

tvingande regler som återfinns i plan- och bygglagen 5 kap. En detaljplan kan ha olika 

förfaranden; standardförfarande, utökat förfarande eller samordnat förfarande. Vilket 

förfarande som används beror på planområdets förutsättningar och behov av samordning. 

 Standardförfarande 

 

Figur 2 planprocessen för standardförafarnde   

Standardförfarande kan användas om detaljplanen inte strider mot översiktsplanen eller 

länsstyrelsens granskningsyttrande om denna, planen får inte heller medföra en betydande 

miljöpåverkan eller vara av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i 

övrigt42. Processen med standardförfarande startar med samråd där huvudsakliga syftet är att 

fånga upp information och önskemål från berörda parter tidigt i processen43. Under detta 

skede ska kommunen presentera sitt förslag till detaljplan samt en motivering till förslaget44. 

                                                 
34 2010:900 3 kap. 5 § 4p. 
35 2010:900 4 kap. 1 § 
36 2010:900 4 kap. 38 § 
37 Blomberg och Gunnarsson, Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 2 §, Lexino 2017-09-01 
38 2010:900 9 kap. 30 § 
39 2010:900 4 kap. 5 § 
40 2010:900 4 kap. 6 § 
41 2010:900 5 kap. 27 § 
42 2010:900 5 kap. 7 § 
43 SFS 2010:900 5 kap. 11 § 
44 SFS 2010:900 5 kap. 13 § 
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Efter samrådsskedet och eventuella ändringar i planförslaget som tillkommit efter 

synpunkter som uppkommit i sammanband med detta ska det färdiga förslaget ställas ut för 

granskning45. Innan förslaget ställs ut för granskning ska kommunen kungöra detta 46. Även 

i detta skede har berörda parter möjlighet att yttra sig över förslaget. Efter granskningsskedet 

är det enbart möjligt för kommunen att göra små ändringar i planförslaget, skulle 

detaljplaneförslaget ändras väsentligt måste det genomgå en ny granskning. Kommunen har 

därefter en skyldighet att sammanställa alla de synpunkter som inkommit under samrådet 

och granskningen i ett granskningsutlåtande47.  Efter att kommunen antagit detaljplanen ska 

de informera de berörda parterna som ingått i samråds och granskningsskedet samt andra 

berörda parter48. Efter att planen har blivit antagen ska beslutet om dess antagande 

tillkännages på den kommunala anslagstavlan och om ingen överklagar beslutet inom tre 

veckor vinner den laga kraft49. Se figur 2 

 Utökat förfarande 

 

Figur 3 planprocessen för utökat planförfarande 

Utökat förfarande används om detaljplanen inte uppfyller de kriterier som lagstiftaren ställer 

för ett standardförfarande. Det innebär att om en detaljplan strider mot översiktsplanen eller 

länsstyrelsens granskningsyttrande om denna, planen medför en betydande miljöpåverkan, 

är av betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i övrigt. Det utökade 

förfarandet skiljer sig från standardutförandet i flera avseenden, men har flera gemensamma 

steg i processen vilka inte kommer att beskrivas mer ingående eftersom dessa presenteras 

under standardförfarande. Till skillnad från standardförfarandet startar det utökade 

förfarandet med en kungörelse innan samrådet vilket innebär att kommunen ska kungöra 

detaljplaneförslaget i ortstidningen och på den kommunala anslagstavlan. Samrådet 

genomförs på samma sätt som vid ett standardförfarande.  Vid ett utökat förfarande ska de 

åsikter som framkommit under samrådet sammanställas i en samrådsredogörelse ihop med 

kommunens kommentarer om synpunkterna samt kommunens förslag på ändringar. Efter 

denna delprocessen följer samma arbetsgång med underrättelse och granskning, 

granskningsutlåtande, antagande och laga kraft som vid ett standardförfarande.50 Se figur 3. 

                                                 
45 SFS 2010:900 5 kap. 18 § 
46 SFS 2010:900 5 kap. 19 § 
47 2010:900 5 kap. 23 § 
48 2010:900 5 kap. 29 § 
49 2017:900 44 § 
50 2010:900 5 kap. 7 § 
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 Samordnat förfarande 

 

Figur 4 planprocessen för samordnat planförfarande 

Samordnat planförfarande är ett reglerat förfarande som kom in i plan- och bygglagen 1 januari 

2015. Förfarandet kan användas när en kommun ska ta fram en detaljplan för en åtgärd som 

även ska prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg51 (trafiklagarna). 

Förfarandet kommer beskrivas mer ingående i nedanstående kapitel. Se figur 4. 

 Samordnat planförfarande 
Mellan år 2011 och 2015 har det skett förändringar i plan- och bygglagen som berör 

planprocessen och det förfarande som ska tillämpas vid framtagning av detaljplan. Vid 

ändringen i plan- och bygglagen år 2011 tillkom nya förenklingsmöjligheter som reglerades i 

stadganden om ett enkelt planförfarande. Genom lagändringen i plan- och bygglagen år 2015 

förtydligades möjligheterna till förenkling genom en nytillkommen paragraf, 5 kap. 7a §. 

 Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap. 7 § 

Innan lagändringen år 2011 reglerades ett enkelt förfarande i ÄPBL 5 kap. 28 §. Det enkla 

förfarandet innebar förenklat samråd, kungörelse och granskning. Detta förfarande kunde 

tillämpas om förslaget till detaljplan var förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande. Förslaget skulle också vara av begränsad betydelse och sakna intresse 

för allmänheten.52 Uppfylldes inte dessa krav skulle normalt förfarande användas. 

Ändringen år 2011 medförde ett förtydligande som innebär att detaljplanen inte får vara av 

principiell betydelse för att kunna använda enkelt förfarande. Vidare får den inte heller antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller vara av allmänt intresse. Dessutom infördes 

möjlighet att förenkla samråd, kungörelse och granskning vid framtagandet av en detaljplan 

som även omfattar en åtgärd som prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om 

byggande av järnväg53 (trafiklagarna). Enligt propositionen 2009/10:170 är syftet att undvika 

dubbelt arbete och dubbla prövningar. För att denna förenkling ska vara möjlig måste det 

gälla en verksamhet eller åtgärd som kommunen tillåter och som inte påverkar andra 

planfrågor. Förfarandet ersätter inte de planmässiga bedömningarna eller kravet på en 

ordentlig miljöprövning54. Det innebär att det inte är möjligt att lägga över ansvar för frågor 

och utredningar på den parallella processen utan varje planprocess är ansvarig för att 

                                                 
51 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 7a § 
52 1987:10 5 kap. 28 § 
53 2010:900 5 kap. 7 § 
54 Prop. 2009/10:170 s.242 
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tillräckliga utredningar utförs. Det anges vidare att reglerna endast bör gälla för identiska 

åtgärder och ska snarare ses som en förenklingsmöjlighet för kommunens planarbete än 

tvingande bestämmelser55. 

 Plan- och bygglag (2014:900) 5 kap. 7a § 

I propositionen 2013/14:126 En enklare planprocess föreslog regeringen en ändring i processen 

för framtagande av detaljplan. Avsikten var att göra processen enklare och effektivare. Det 

som tidigare var ett normalt förfarande ändrade namn till utökat förfarande. Det utökade förfarandet 

ska användas om detaljplanen är av allmänt intresse eller förväntas medföra betydande 

miljöpåverkan och regleras i 5 kap 7 § plan-och bygglagen56. Det enkla förfarandet blev 

huvudregel och döptes om till standardförfarande57. Huvudregeln gäller inte för de 

bestämmelser som enbart gäller en verksamhet eller åtgärd som även prövas enligt 

miljöbalken, väglagen eller lag om byggande av järnväg (trafiklagarna).  Dessa bestämmelser 

samlades under en nytillkommen paragraf 5 kap. 7a §. Bestämmelsen om samordnat 

planförfarande reglerar de formella förutsättningarna och finns i 5 kap. 7a § och har följande 

lydelse. 58 

 Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 a § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 

§ andra stycket och 23 § andra stycket för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller 

   1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller 

   2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en vägplan enligt 

väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag 

(2014:900). 

Samordnat planförfarande kan användas när en kommun ska ta fram en detaljplan över ett 

område som även avser en åtgärd som ska prövas eller har prövats enligt trafiklagarna. Detta 

ger möjlighet till förenklat och gemensamt samråd samt att kungörelse och granskning kan 

samordnas. Hur samordningen utformas beror på det enskilda projektets förutsättningar och 

i vilket skede de parallella processerna befinner sig.  För att förfarandet ska få användas ska 

det geografiska området sammanfalla i båda processerna59. Vidare har lagstiftaren uppställt 

krav på att förslaget till detaljplanen ska vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande60.  

Förenklat samråd  

                                                 
55 Prop. 2009/10:170 s.244 

56 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 7 § 
57 Prop. 2013/14:126 s.73 
58 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 7-7a §§ 
59 Boverket Samordna planeringen för bebyggelse och transporter s.123 
60 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 7a § 
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Förenklat samråd innebär att detaljplaneprocessen kan hoppa över samrådsskedet och den 

eventuella samrådsredogörelsen om samråd har skett i väg- eller järnvägsplanen. 

Förutsättningen är samrådskretsen är samma i de båda ärendena. Detta innebär att 

kommunen inte behöver hålla ett separat samråd för detaljplanen. Om samrådet som hållits 

i väg- eller järnvägsplanen inte inkluderar alla de som ska omfattas av ett samråd enligt plan- 

och bygglagen kan ett kompletterande samråd ske.  Det samma gäller om samrådet inte är 

tillräckligt omfattande eller inte längre aktuellt.61 

Gemensamt samråd  

I de fall där ett samråd hålls gemensamt för de båda ärendena måste parterna identifiera vilka 

speciella behov som finns inom den enskilda processen, vilken samrådskrets som berörs samt 

kartlägga sakägarkretsen.62  

Kungörelse och granskning  

Efter samrådet kan även kungörelsen och granskningen förenklas och samordnas. Om de 

båda ärendena löper parallellt kan kungörelsen ske gemensamt. Kungörelsen ska anslås på 

kommunens anslagstavla och i ortstidning. Om det tagits fram underlag eller utredningar i 

väg- eller järnvägsplanen som är tillräckliga även för detaljplaneärendet räcker det att en kopia 

av dessa hålls tillgängliga vid granskningen.63 Efter granskningen ska kommunen ta fram ett 

granskningsutlåtande som även ska omfatta de synpunkter som inkommit i det andra ärendet 

och är av betydelse för detaljplanen.64 

 Väglag (1971:948) 15b § och 17 §. Lag (1995:1649) om 
byggande av järnväg 2 kap. 6 § och 12 § 

Vid lagändringen i väglagen och lag om byggande av järnväg år 2013 infördes motsvarande 

förenklingsmöjligheter som fanns i plan- och bygglagen 5 kap. 7 § som idag regleras under 

5 kap. 7a §. Förenklingsmöjligheterna avser samråd, kungörelse och granskning. I 

propositionen 2011/12:118 uttrycker regeringen att samordning bör ske där det är lämpligt, 

vilket också ligger till grund för att de förenklingsmöjligheter som finns i plan- och 

bygglagen bör gälla även för trafiklagarna. Om en väg- eller järnvägsplan även prövas 

genom detaljplan ska det vara möjligt att förenkla samrådet. Detta regleras i väglagen 15b § 

och i lag om byggande av järnväg 2 kap. 6§. Vidare ska även förenkling vara möjlig för 

kungörelse och granskning. Detta regleras i 17 § väglagen samt 2 kap. 12 § lag om byggande 

av järnväg. 

Förenklat samråd  
Trafiklagarna ställer krav på samråd i början av planprocessen, då ett samrådsunderlag ska 

tas fram. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens bedömning om betydande 

miljöpåverkan.65 Detta samråd måste alltid ske. Det samråd som kan förenklas och därmed 

                                                 
61 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 16 § 
62 Boverket Kunskapsbanken - Samordnat förfarande 
63 2010:900 SFS 2014:900 5 kap. 21 § 2 st. 
64 2010:900 SFS 2014:900 5 kip. 23 § 2 st. 
65 1971:948 14b § 
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uteslutas är det samråd som avser vägens eller järnvägens lokalisering och utformning i detalj. 

Förutsättningen för att detta ska kunna ske är att de åtgärder som planeras i väg- eller 

järnvägsplanen prövas i detaljplanen. Det ställs också krav på att den 

miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i detaljplaneärendet är tillräcklig och aktuell 

även för väg- eller järnvägsplanen för att ett förenklat samråd ska vara möjligt.  Bedömer 

Länsstyrelsen att det inte är någon betydande miljöpåverkan kan förenklat samråd ske om 

utredningsmaterialet i detaljplaneprocessen anses som tillräcklig och aktuell.66 

Kungörelse och granskning 

Kungörelse får förenklas och samordnas med detaljplaneärendet. Under granskningstiden 

ska det handlingar som tagits fram i detaljplaneärendet hållas tillgängliga genom att 

trafikverket håller en kopia av detaljplanen.67 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

Om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas. Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla skiljer sig mellan den 

miljökonsekvensbeskrivning som tas fram av kommunen vid planläggning och upprättande 

av en detaljplan och den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram av Trafikverket vid 

planläggning och upprättande av en väg- eller järnvägsplan. Kommunerna tar oftast fram en 

strategisk miljökonsekvensbeskrivning som regleras i miljöbalken 6 kap 11 §. Kommunen 

ska identifiera och bedöma den miljöpåverkan som kan uppstå vid genomförandet av planen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska göras tillgänglig tillsammans med planen så att 

länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och allmänheten kan yttra sig innan planen antas. Den 

miljökonsekvensbeskrivning som tas fram för ett väg- eller järnvägsprojekt ska alltid 

utformas som en specifik miljökonsekvensbeskrivning. Skillnaderna är att den specifika 

miljökonsekvensbeskrivningen omfattar tidiga samråd med allmänheten, organisationer, 

myndigheter och sakägare. Detta utgör en grund för miljökonsekvensbeskrivningen då 

verksamhetsutövaren, i detta fall Trafikverket samlar in kunskap om miljö-, hälso- och 

naturresursfrågor. Vidare ska uppgifter om alternativa sträckningar eller lösningar tydligt 

redovisas. Även byggskedet ska inkluderas i miljökonsekvensbeskrivningen.    

 Reglerad samordning 

Den reglerade samordningen är frivillig och är en möjlighet för parterna att förenkla 

processerna genom att nyttja vissa delar av den andra processen. För att uppnå den effekt 

som förenklingsreglerna avsåg måste parterna samordna sig i ett tidigt skede och komma 

fram till vilken plan som ska vara huvudprocess och därmed ”leda”. Den processen som inte 

leder blir alltid förenklad.  

Det som är avgörande för vilken process som leder är om en process fysiskt ryms inom den 

andra. Om området för detaljplanen är större än det som avses i väg- eller järnvägsplanen 

och denne ryms till fullo inom detaljplanen kommer detaljplanen vara ledande. På 

                                                 
66 1971:948 15b § 
67 Prop. 2011/12:118 s.111 
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motsvarande sätt leder väg- eller järnvägsplanen om denna avser ett större område än 

detaljplanen. Är områdena identiska och avser samma åtgärd kan parterna välja vilken 

process som ska vara ledande. Se figur 5. 

Förenklingsmöjligheterna kan bara användas om planområdena och åtgärderna stämmer 

överens i båda processerna. Om så inte är fallet kan en reglerad samordning inte tillämpas. 

Med det sagt är det ändå möjligt att samordna sig på ett generellt plan.  

Figur 5 Beskrivning av vilken process som ska vara ledande vid reglerad samordning.  Bildkälla: Illustration: Bodil 

Lorentzon/Boverket. 

Eftersom lagstiftningen ställer olika krav gällande miljökonsekvensbeskrivning och samråd i 

de olika processerna måste parterna rådgöra med länsstyrelsen om hur de olika kraven ska 

uppnås vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning och kring hur samråd ska hållas.  

Samrådsförfarandet med en reglerad samordning ser olika ut beroende på vilken process som 

är den ledande. Oavsett vilken process som är den ledande ska samråd även ske med 

länsstyrelsen angående utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. 

För att väg- eller järnvägsplanen ska få vara ledande får inte detaljplanen i motstående process 

vara oförenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande. När väg- eller 

järnvägsprocessen är ledande kan detaljplanen använda sig av det samråd som hållits av 

Trafikverket, förutsatt att detaljplanen bara gäller åtgärder som prövats i väg- eller 

järnvägsprocessen. Om väg- eller järnvägsprocessen är avslutad får samrådet endast 

användas om de utredningar som togs fram är tillräckliga och aktuella.  Uppfylls inte det ska 

samråd hållas även i detaljplaneprocessen. Om samrådet som skett i väg- eller järnvägsplanen 

inte inkluderat alla som berörs av detaljplanen räcker det att kommunen har ett 

kompletterande samråd med dessa.  



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 16  
 

Det finns möjlighet att förenkla samrådet om vägens- eller järnvägens utformning i 

samrådsskedet när kommunens detaljplan är den ledande processen. Detta samråd eliminerar 

inte Trafikverkets krav på samråd men samrådet behöver inte inkludera detaljer, utformning 

eller närmare lokalisering. Kravet för att använda denna förenkling är att kommunens 

samrådsunderlag för detaljplaneärendet redovisar dessa detaljer och att väg-eller 

järnvägsplanen ryms inom detaljplanen. Ytterligare en förutsättning för att Trafikverket ska 

kunna använda kommunens samråd är att samrådskretsen i detaljplanen motsvarar den som 

krävs enligt trafiklagarna. På liknande sätt som beskrivs när väg- eller järnvägsplanen är 

ledande räcker det att hålla ett kompletterande samråd med de som inte har omfattats av det 

samråd som hållits av kommunen, om detaljplanens samråd är avslutad. 

En miljökonsekvensbeskrivning behöver enbart upprättas om någon av processerna avser 

en åtgärd som innebär en betydande miljöpåverkan. Grundtanken med den reglerade 

samordningen är att processen ska underlättas genom att den miljökonsekvensbeskrivning 

som tagits fram i den ena processen kan användas även i den andra. Den 

miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i den ena processen måste förutom att uppfylla 

lagkraven för den egna processen även uppfylla lagkraven för den andra processen. I de fall 

detaljplaneärendets miljökonsekvensbeskrivning används i ett väg- eller järnvägsprojekt är 

det länsstyrelsen som avgör om den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig 

även för väg- eller järnvägsprocessen. Det är kommunen som bedömer om den 

miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i väg- eller järnvägsprocessen kan anses 

tillräcklig och aktuell för detaljplaneprocessen. Om den inte är tillräcklig behöver 

kompletteringar göras.68 

 Generell samordning 

Generell samordning bör tillämpas på de övergripande planeringsnivåerna. Samordningen 

kan då leda till att reglerad samordning och förenklingar kan ske i de mer detaljerade skedena 

av väg- och järnvägsplanering samt detaljplanering. Generell samordning mellan kommunal 

planering och infrastrukturplanering har stärkts genom de samordningsparagrafer som 

infördes i plan- och bygglagen år 2011 och i trafiklagarna år 2013.  Översiktsplanen redovisar 

såväl lokala som övergripande intressen inom kommunen. I översiktsplanen ska hänsyn tas 

till nationella och regionala planer, mål och program som är relevanta för kommunen. 

Kommunen bör därför aktivt arbeta för att översiktsplanen hålls aktuell för att åstadkomma 

en hållbar utveckling för både bebyggelse och transportsystem. Genom översiktsplanen kan 

samhällsproblem som är kopplade till den fysiska miljön identifieras och möjliga lösningar 

kan redovisas. Översiktsplanen kan på så sätt ligga till grund för initiering av 

åtgärdsvalsstudier.69 

 

 

                                                 
68 Boverket Samordna planeringen för bebyggelse och transporter s.54–59 
69 Boverket Samordna planeringen för bebyggelse och transporter s.39–50 
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4 Resultat  
Nedan presenteras resultatet av de enkäter som skickats ut till kommuner och Trafikverket 

samt de intervjuer som hållits med de representanterna från kommun och Trafikverket. Tre 

detaljplaner som samordnats kommer vidare beskrivas.  

 Enkätundersökning 

Syftet med enkätundersökningen var att hitta information om samordnat planförfarande och 

i de fall förfarandet har använts eller ska användas, få fördjupad information i form av en 

intervju. Enkäten ger också svar på vilken kunskap som finns om förfarandet. På två frågor 

i enkäterna är det möjligt att kryssa i flera svarsalternativ. 

 Kommuner 

Enkätundersökningen skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige, av dessa svarade 96 

kommuner. En fråga i enkäten var vilken kommun den svarande representerar, kommunerna 

som svarat redovisas i blått i nedanstående karta. Se figur 6. Kartan redovisar enbart 

spridningen av dessa kommuner. Vad de enskilda kommunerna svarat kommer inte 

presenteras närmare. De första frågorna som ställdes i enkäten var vilken tjänst den svarande 

har och hur länge hen har jobbat inom samhällsbyggnad.  Därefter ställs första frågan om 

kommunen medverkat i ett samordnat planförfarande. Frågan kan besvaras genom att kryssa 

olika svarsalternativ. Har den svarande enbart kryssat Nej, eller Vet ej följs dessa 

svarsalternativ upp av ytterligare en fråga där flera svarsalternativ är möjliga. Vidare kan den 

svarande följa upp det kryssade svarsalternativet genom att motivera svaret i ett öppet 

svarsfält. De som enbart svarat Nej, eller Vet ej har sedan ombetts att inte besvara de 

fördjupade frågorna som berör ett samordnat planförfarande, eftersom de frågorna utgår 

ifrån att ett samordnat planförfarande har eller ska användas.  

Nedan redovisas den sammantagna informationen från de svarande kommunerna. Svaren 

har behandlats utifrån de som använt eller planerar att använda förfarandet och de som inte 

använt förfarandet men ändå besitter kunskap om det.   
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Figur 6 Svarsfrekvens och lokalisering av svarande kommuner 

4.1.1.1 Kommuner som använt eller planerar att använda samordnat 

planförfarande 

 

Har kommunen medverkat vid ett samordnat planförfarande? 

Merparten av de svarande kommunerna angav att de inte medverkat i ett samordnat 

planförfarande, eller att de inte har vetskap om huruvida kommunen medverkat vid ett 

samordnat planförfarande eller inte. Se figur 7.  

Tio kommuner svarade att de använt/planerar att använda samordnat planförfarande. Dessa 

projekt befinner sig i olika faser. Tre svaranden har en pågående process, fem har avslutat en 

process och två kommuner planerar att använda ett samordnat planförfarande.  
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Figur 7 Svarsfrekvens om kommunen medverkat i ett samordnat planförfarande 

Gäller/gällde det samordnade planförfarandet vägplan eller järnvägsplan? 

Av de tio kommuner som har avslutade, planerade eller pågående projekt anger sju svaranden 

att det berörda projektet har samordnats med en vägplan. Sex kommuner har svarat att 

samordning varit med en järnvägsplan. Tre svarande anger att de har använt samordnat 

planförfarande tillsammans med både vägplan och järnvägsplan. Två svarar att detta skett 

vid separata tillfällen, alltså i olika detaljplaner. I denna fråga har det varit möjligt att kryssa i 

flera alternativ, vilket flera svaranden har gjort. Detta är anledningen till att fler projekt än 

svaranden presenteras. 

Vem av parterna tar/tog initiativ till samordnat planförfarande? 

På frågan om vem som tog initiativ till samordnat planförfarande anger fyra kommuner att 

initiativet togs av kommunen och tre svarar att detta gjordes av Trafikverket. Två kommuner 

svarar att det var ett gemensamt initiativ.  

Vem inom kommunen beslutar om att använda samordnat planförfarande?  

Svaren på denna fråga skiljer sig stort och är väldigt spridda. Detta kan till viss del förklaras 

med att den kommunala organisationen varierar från kommun till kommun. Svar som är 

återkommande är planhandläggaren och planchefen, ofta i samråd med varandra.   

Varför valde/väljer kommunen att använda samordnat planförfarande? 

Anledningen varierar något men huvudfokus verkar vara att få till en kortare, enklare process 

där dubbelprövningar undviks så att både tid och resurser sparas från båda parters håll. En 

svarande angav att det kan vara nödvändigt att använda ett samordnat planförfarande för att 

få till en process där detaljplan och väg- eller järnvägsplan ska överensstämma.  
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Vilka fördelar ser du med att använda samordnat planförfarande? 

Fördelarna som framhålls från de kommuner som använt eller planerar att använda 

förfarandet är att det sparar både tid och resurser. Det ger kommunen möjlighet att använda 

utredningar som tagits fram av Trafikverket i detaljplaneprocessen. En annan fördel som 

framhålls är att parterna ”tvingas” till samordning, både innehållsmässigt och processuellt, i 

de fall projekten är beroende av varandra. Vidare är det en fördel att (om planerna tas fram 

parallellt) detaljplanen kan utformas utifrån Trafikverkets förslag - vilket motverkar att 

vägplanen blir planstridig. Ett svar anger även att de ser en fördel i att Trafikverket håller i 

mycket av dialogerna med utomstående part.  

Vilka nackdelar ser du med att använda samordnat planförfarande? 

Av enkätsvaren framkommer att en nackdel, eller försvårande faktor, är att de båda 

planinstituten har olika krav och kultur kring upphandling, samråd med mera och att allt 

tyder på att man förlorar tid genom att använda ett samordnat planförfarande.  Det 

framkommer även åsikter om att det kan bli svårare för allmänheten att hänga med i 

planprocessen.  Svårigheter ligger även i att fler frågor och aktörer ska samordna sig i projekt 

som redan är väldigt stora och komplexa. Detta kan även medföra svårigheter i 

kommunikationen mellan parterna. 

Användes samordnat planförfarande genom hela planprocessen? 

Enkätsvaren visar att de flesta som använder att samordnat planförfarande gör det under 

hela processen. Ett fåtal anger att de enbart samordnar sig delvis eller i samrådsskedet. Det 

finns även de som anser att det inte innebär en vinst att samordna sig genom hela processen. 

 

4.1.1.2 Kommuner som inte har eller inte vet om de använt samordnat 

planförfarande 

 

Till de kommuner som angett att de inte har medverkat, eller inte vet om de medverkat vid 

ett samordnat planförfarande ställdes efterföljande frågor. På frågan vad beror det på? kryssade 

majoriteten av de svarande i alternativet det har inte funnits ett behov av att använda ett samordnat 

planförfarande. Se figur 8. 

Som komplement till svarsalternativen lämnades en öppen svarsmöjlighet för de som ville 

vidareutveckla sitt svar. Av de som svarat ”annat” angav flertalet svarande här att det inte har 

funnits behov av att använda samordnat planförfarande, även om detta var ett av 

svarsalternativen till frågan. Dessa svar har inte tagits med i den visuella fördelningen nedan. 

Förutom ”det har inte funnits ett behov av att använda samordnat planförfarande” anges svårigheten 

med att samordna projekten till varandra, både tidsmässigt och innehållsmässigt som en av 

anledningarna. Kommuner ser även en risk att hamna i kläm om det sker förskjutningar i 

tidsplanen samt att det kan vara svårt att förmedla information mellan parterna. Detta 

försvåras ytterligare av att det är många parter inblandade, speciellt när båda parterna har 

konsulter inkopplade. 

De svarande kommunerna anger även att en anledning till att förfarandet inte använts är att 

de endast gjort ändringar i detaljplanen efter att vägplanen vunnit laga kraft och att det har 
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känts smidigare att ställa ut detaljplanen för granskning. En annan anledning till att 

svarsalternativet ”annat” har använts anges vara att de svarande arbetat på kommunen för 

kort tid för att uttala sig om vad som skett innan anställningen påbörjades. 

 

 

Figur 8 Svarsfrekvens från kommuner som inte använt samordnat planförfarande 

 Trafikverket 

En enkät skickades ut till 70 projektledare inom Trafikverket. Valet av målgrupp gjordes 

utifrån att projektledaren ansvarar för och ska driva projektet. Av de 70 tilldelade återkom 

29 svar vilket motsvarar ca 41%. Se figur 9. Frågorna i enkäten är desamma som i enkäten 

till kommunerna med skillnad att frågorna utgår ifrån individen. Anledningen till detta är att 

projektledarna ofta inte har koll på andra genomförda eller kommande projekt utanför sin 

egen region. Vilket gör det svårt att ställa frågan utifrån ett “trafikverket-perspektiv”.  
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Figur 9 Svarsfrekvens per region inom Trafikverket 

4.1.2.1 Samordnat planförfarande har använts, eller planeras att 

användas 

Utifrån de 29 svar vi tittat på uppger 22 svarande att de inte använt ett samordnat 

planförfarande. Se figur 10. Enkäten är utformad så att flera svar är möjliga att kryssa vilket 

gör att de kvarstående sju har kryssat mer än ett svar. Det innebär att de tillsammans svarat 

att samordnat planförfarande används i tre pågående planer, fem avslutade planer och tre 

planer som är under planering.  

 

 

Figur 10 Svarsfrekvens om projektledare medverkat i ett samordnat planförfarande 
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Gällde det samordnade förfarandet en väg eller järnvägsplan? 

Samtliga svaranden som använt förfarandet anger att det gjordes vid framtagande av en 

vägplan.  

Vem av parterna tar/tog initiativ till samordnat planförfarande? 

Två svarar att det är kommunen som tar initiativ till förfarandet. Ett svar är att det är ett 

gemensamt beslut och fyra svarar att det är Trafikverket som tagit initiativ.  

Vem inom Trafikverket beslutar om att använda samordnat planförfarande? 

Svaren på frågan skiljer sig stort mellan de svarande. Exempel på svar som angetts är att det 

är projektet som avgör, projektledaren som bestämmer eller att det kommer från planering 

och plansamordnaren.  

Vilka fördelar ser du med att använda samordnat planförfarande? 

De positiva effekterna eller fördelarna med samordnat planförfarande är enligt de svarande 

att vissa samråd kan göras ihop och att vissa utredningar kan nyttjas tillsammans. En annan 

fördel är att båda parterna får en bättre förståelse för varandras processer och en tydligare 

bild av samma mål.  

Vilka nackdelar ser du med att använda samordnat planförfarande? 

Svar som angetts är att det är svårt att veta om underlagen som tas fram i det andra ärendet 

är tillräckliga för att uppfylla kraven enligt väglagen, vilket kan resultera i att Trafikverket inte 

vill använda sig av förfarandet och istället driver sin egen process. Det är också svårt att hitta 

gemensamma tider för beslut om samråd, kungörelse med mera eftersom processerna är 

olika. Även svar om att det blir svårare för tredje man att veta vem som ansvarar för vad har 

framförts. 
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4.1.2.2 Samordnat planförfarande användes ej 

 

Figur 11 Svarsfrekvens från projektledare som inte medverkat i ett samordnat planförfarande 

Till de svaranden som angett att de inte har medverkat, eller inte vet om de medverkat vid 

ett samordnat planförfarande ställdes efterföljande frågor.  På frågan vad beror det på? kryssade 

majoriteten av de svarande i alternativet det har inte funnits ett behov av att använda ett samordnat 

planförfarande. Se figur 11. 

Av de som svarat ”annat” och som valde att utveckla anledningen i en öppen uppföljande 

fråga angav ett flertal svaranden att de arbetade i andra skeden och därför ej kommer i 

kontakt med förfarandet. Två av de svarandena har enbart varit anställda inom Trafikverket 

under en kortare period och har därför ingen erfarenhet av detta. Det framkommer även att 

planprocesserna är dåligt synkade till varandra rent tidsmässigt, därför är förfarandet svårt 

att använda. 

 Intervju 

I enkätundersökningen ställdes frågan om den svarande ville medverka i en uppföljande 

intervju. Av de svar vi ansåg var mest intressanta utifrån våra frågeställningar togs kontakt 

med dessa personer. Intervjuerna har skett via epost, telefon och personligt möte. 

Intervju 1 - Samhällsplanerare Trafikverket 

I uppstarten av studien hölls en inledande intervju med trafikverket där en samhällsplanerare 

svarade på frågor om hur de arbetar med samordnat planförfarande och gav sin bild av hur 

samordningen fungerar. Frågorna i intervjun var öppna och gav möjlighet för 

samhällsplaneraren att tala fritt om hur förfarandet används och skulle kunna användas. Av 

intervjun framkom att det finns svårigheter i att samordna sig på detaljnivå, detta beror till 
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stor del på att processerna enligt plan-och bygglagen och trafiklagarna är väldigt olika i sina 

upplägg. Däremot ser Trafikverket goda möjligheter till samarbete i ett tidigt skede, 

exempelvis vid översiktsplanering. Att Trafikverkets process för framtagande av en plan 

pågår under en längre tid än hos kommunen gör det svårt att synka två parallella processer 

tidsmässigt. Det framhålls dock att samhällsplaneraren i ett trafikprojekt arbetar nära och 

håller en tät kontakt med kommunen för att skapa grunder för samverkan/samordning på 

olika nivåer. Denna samordning/samverkan består av att samnyttja vissa underlag som tas 

fram i de olika processerna. Åtaganden mellan parterna regleras enligt Trafikverket ofta i 

avtal. 

Intervju 2 – Projektledare Trafikverket 

Intervju hölls med en projektledare inom Trafikverket som medverkat i ett samordnat 

planförfarande. Eftersom personen i fråga medverkat vid ett samordnat planförfarande 

ställdes mer riktade frågor under intervjun samtidigt som det gavs möjlighet för 

projektledaren att tala fritt utifrån sina erfarenheter och tankar kring förfarandet. Som 

projektledaren minns det hölls bara att ett gemensamt samråd och kan inte se i några av 

trafikverkets handlingar att det står att det är ett samordnat planförfarande, även om detta 

framgår av detaljplanehandlingen. Hur kungörelse och granskning skedde är därför oklart. 

Vidare framgår att det varit ett nära samarbete med kommunen som fungerat bra. 

Projektledaren trodde sig initialt ha medverkat i fler projekt där samordnat planförfarande 

använts, men det framkom att detta bara skett i en plan. Projektledaren upplever att 

samordning ofta sker mellan Trafikverket och kommunen vilket gör att samordning är 

väldigt generellt. Projektledaren ser positivt på att samordning sker där det är lämpligt, 

exempelvis när vissa underlag och utredningar kan tas fram gemensamt. Frågan om hur 

kunskapen om samordnat planförfarande ser ut inom Trafikverket kunde inte besvaras 

specifikt, men uppfattningen är att det bland projektledare bara är de som faktiskt har ett 

projekt där samordnat planförfarande ska användas eller har använts som har störst kunskap 

om förfarandet.  

Intervju 3 - Konsultsamordnare för kommun 

Vid intervjun ställdes först öppna frågor kring samordnat planförfarande. Respondenten 

talade fritt kring sina erfarenheter. Vidare ställdes ett antal frågor kring den information 

Trafikverket hade framfört, för att se om de har samma uppfattning. Intervjun bekräftade till 

stora delar det som framkommit under intervjuerna med Trafikverket. Även här framhålls 

de stora skillnaderna i processerna som försvårande omständigheter för ett samordnat 

planförfarande såsom lagstiftaren tänkte. De samråd som Trafikverket har i sitt tidiga skede 

är inte tillräckligt detaljerat för kommunens samråd, vilket gör det svårt för kommunen att 

hålla gemensamt samråd i detta skede. Däremot sågs styrkor i den mer generella 

samordningen som beskrivs i 2 kap. 11 § plan- och bygglagen som bland annat tillåter 

kommunen att använda den miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram av Trafikverket, 

och därmed undvika dubbelarbete. En begränsning som upplevs är att planområdena måste 

vara identiska för att denna samverkan ska vara möjlig. Till följd av det kan detaljplanen inte 

omfatta hela det område som kommunen kanske önskar. Representanten ser möjligheterna 
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till samordning i samrådsskedet som mycket begränsad och ser inte att kommunen kan 

ersätta sitt samråd med ett som tidigare hållits av Trafikverket. Däremot ses fördelar med 

Trafikverkets tidiga samråd då de berörda parterna är informerade om vad som ”är på gång”. 

Detta underlättar för kommunens fortsatta dialog med parterna. Under intervjun framkom 

att en av anledningarna till att samordnat planförfarande inte används så frekvent kan vara 

att de planer som togs fram på 60–70-talet ofta reserverar ett större markområde än vad som 

togs i anspråk för byggande av projektet. Detta medför att utbyggnad av en väg eller järnväg 

ofta ryms inom den gällande detaljplanen. Kommunen delar inte Trafikverkets bild om att 

avtal används för att reglera åtaganden mellan parterna. 

Intervju 4 - Plansamordnare Trafikverket 

Inledningsvis ställde vi frågan om samordnat planförfarande är vanligt förekommande hos 

Trafikverket. Svaret vi fick var att frågan om samordnat planförfarande sällan dyker upp. 

Samordnat planförfarande är ofta inte tillämpligt då de geografiska områdena sällan 

sammanfaller. Vägområdet fortsätter ofta utanför detaljplanen. Vidare talade respondenten 

fritt kring svårigheterna med samordnat samråd, kungörelse och granskning samt 

miljökonsekvensbeskrivning.  Det förtydligas att Trafikverket inte kan hoppa över samråd 

eftersom samrådsplikten med Länsstyrelsen inte kan ersättas av samråd som skett i en annan 

process. Detta tidiga samråd ligger till grund för Länsstyrelsens utlåtande om betydande 

miljöpåverkan. Det samråd som skulle kunna ersättas är det allmänna samrådet som sker på 

orten. Förutsättningen för det är att kommunens samråd uppfyller kraven i väglagen. 

Problemet är att det sällan uppfyller dessa krav eftersom samrådet i detaljplanen sällan 

fokuserar på vägen utan handlar mer om byggrätter o.s.v. Om samrådet ändå uppfyller 

kraven som ställs för vägplanen finns det inte jättemycket att vinna på att hoppa över 

samrådet om man ser till hela processen. Tidsmässigt sparar man eventuellt någon månad 

och ekonomiskt görs inga större besparingar. Att kungöra vägplanen och detaljplanen ihop 

ses som positivt för allmänheten men inte som en förenkling för Trafikverket. Tidigare 

behövdes inte vägplanen kungöras om den förutsattes i detaljplanen. Den nya skrivningen i 

lagen ”Kungörandet får samordnas” ger inget extra för vägplaneprocessen då det tidigare 

aldrig funnits förbud mot att kungöra ärendena ihop. Det är svårt att dela den 

miljökonsekvensbeskrivning som tas fram för detaljplanen eftersom det finns olika 

förutsättningar för vad en miljökonsekvensbeskrivning för en vägplan respektive detaljplan 

ska innehålla. Miljökonsekvensbeskrivningen för väg ska även omfatta byggskedet. I vissa 

fall kan delar av en miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i detaljplaneärendet 

användas i vägplanen. Samordnat planförfarande är en god tanke men fungerar sällan i 

praktiken. 

Intervju 5 – Beredskapsplanerare Trafikverket (Tidigare Översiktsplanerare inom flera kommuner) 

Intervjun hölls i ett sent skede av studien och de frågeställningar som togs upp är liknande 

de som ställts i tidigare intervjuer. En fördel med denna intervju är att respondenten har 

flerårig erfarenhet av kommunalplanering. Detta gav oss en bredare bild av en mer generell 

samordning. Respondenten framför att Trafikverket vill samordna sig så mycket det bara går 

med kommunen. Det är dock svårt då Trafikverket och kommunen har olika tidsskeden i 
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planprocesserna. Respondenten anser att samordningen hade varit lättare om 

översiktsplanen hade mer status, exempelvis var ett beslutande dokument. Då hade det krävts 

djupare utredningar i tidiga skeden även vid framtagandet av översiktsplanen. Detta hade 

underlättat både för kommunen och Trafikverket eftersom det idag kan läggas ut stora 

markreservat i översiktsplanen för transportinfrastruktur. Dessa markreservat kan bli 

liggandes i väldigt många år, vilket försvårar för den kommunala utvecklingen av till exempel 

bostäder. Hade översiktsplanen varit ett beslutande dokument hade det inte behövts så stora 

markreservat för transportinfrastruktur vilket också resulterar i att Trafikverkets arbete med 

att lokalisera en korridor för en väg eller järnväg sker redan i översiktsplanen.  Respondenten 

framför att det ur ett kommunalt perspektiv är det ”knöligt” att samordna sig med 

Trafikverket. Detta beror på att Trafikverket är en väldigt stor organisation som behöver 

förhålla sig till många interna delar vilket ibland gör det svårt att ge kommunen raka besked. 

På detaljnivå är det svårt att samordna projekten p.g.a. de tidsskillnader som processerna har. 

Trafikverket försöker alltid samordna sig med kommunen i de tidiga skedena. Respondenten 

vill betona att det är jätteviktigt att gemensamt ha en dialog med berörda vilket gör att 

gemensamma samråd alltid är att föredra. Ju tydligare man är i samråd desto mindre är 

chansen att berörda överklagar någon av planerna. En vägplan får inte strida mot en 

detaljplan vilket gör det viktigt att hålla öppna dialoger med kommunen för att planerna ska 

stämma överens. Kungörelse är svårt att göra gemensamt. Det finns ingen ovilja hos 

Trafikverket att kungöra ihop med kommunen. I praktiken faller det på att kommunen och 

Trafikverket har olika system för hur kungörelse ska gå till. Detta kan vara upphandlat på 

olika sätt. Ett alternativ hade varit att göra en gemensam annons som skickas ut via sina egna 

system. Att dela den miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i detaljplaneärendet är 

svårt. En miljökonsekvensbeskrivning för väg- eller järnväg är alltid mer omfattande och 

ställer högre krav än den som gäller för detaljplan. Kommunen har nog enklare att använda 

sig av den som är framtagen för väg- eller järnvägsprojektet. 

 Projekt där samordning skett 

Under studien har tre planer studerats där en ansats till att samordnat planförfarande tagits. 

Dessa har studerats noggrannare för att undersöka hur parterna har samordnat sig och i vilka 

delar av processen samordningen skett. Vikt har även lagts vid en detaljplan som tagits fram 

med ett normalt förfarande som gällde innan lagändringen 2015 men som presenterar 

intressanta parametrar och representerar en generell samordning. 

 Sörredsmotet 

Detaljplanen för Sörredsmotet togs fram med normalt förfarande. I detaljplanen hänvisar 

kommunen till utredningar som är utförda av Trafikverket, bland annat gällande 

bullerutredning, geoteknik och miljöteknisk markundersökning. När utredningar delas 

mellan parterna på detta vis utgör det en generell samordning. 

Detaljplanens antagandehandling visar de tidsskillnader som finns vid framtagande av en 

detaljplan och en väg- eller järnvägsplan. Dessa tidsskillnader har i enkäter och intervju 

framhållits som en av anledningarna till att det är svårt att använda samordnat planförfarande 
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och anses därför relevant att redovisa. I antagandehandlingen presenteras trafikverkets 

tidigare utredningar och beslut som visar på tidsskillnaderna mellan projekten. Det framgår 

att trafikverket påbörjade en förstudie år 2004 som sedan låg till grund för den vägutredning 

som togs fram i januari 2007. Under 2008 arbetade trafikverket fram en arbetsplan. Arbetet 

stannade därefter av då investeringsbudgeten inte var tillräcklig och återupptogs i en 

omarbetad version där analysen av utformningsalternativ sammanfattas i en rapport daterad 

2011-09-28. Vägplanen var ute på samråd under sommaren 2014 och utställning skedde vid 

årsskiftet 2014–2015. I april 2015 skickades vägplanen för fastställelse och antagande.  

Kommunen påbörjade sitt planarbete under 2010 men önskade förtydliganden och 

kompletterade analyser från Trafikverket. Detta togs fram i en kompletterande analys i början 

av 2012. Kommunens tidslinje presenteras i detaljplanen och anger att planen var ute på 

samråd under fjärde kvartalet 2014 och ställdes ut för granskning under andra kvartalet 2015. 

Planen skickades till antagande under fjärde kvartalet 2015 och vann laga kraft den 3 

december 2015. Se figur 12. 

 

Figur 12 Tidslinjen visar kommunens och Trafikverkets planeringsprocess i Sörredsmotet 

 Trafikplats vid Hisingsleden/Assar Gabrielssons väg samt del 

av Hisingsleden 

Detta projekt berör en befintlig väg som ska göras om, detta påverkar även detaljplanen som 

finns över området. Innan detaljplanen ändras ligger det ett markreservat med ändamål väg. 

Markreservatet i detaljplanen omfattar större områden än den verkliga vägen. Vid ändringen 

av vägen kommer delar av de markreservat som finns för vägändamålet fortfarande ligga 

outnyttjade eftersom vägen aldrig kommer att byggas ut på det viset som markreservatet 

avser. Den nya vägplanen ligger således inom markreservatet, vilket innebär att kommunen 

vill ändra markanvändningen från väg till natur i de delar vägen inte byggs ut enligt plan. 

Detta beror på att området i verkligheten består av natur, eftersom någon väg aldrig byggts 

ut enligt plan. 

Vid ändringen av detaljplanen gjordes en ansats från kommunen att använda ett samordnat 

planförfarande och nyttja den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband med 

vägplanen. Förfarandet hade i ett tidigt skede stämts av och fått godkännande av 

Länsstyrelsen. När detaljplanen presenterades uppdagades att planområdet för detaljplanen 

var mer omfattande än vägplanen då vissa delar lagts ut som natur utanför vägområdet i 

kommunens planering och därför inte omfattats av vägplanens utredningar. Länsstyrelsen 

ansåg att parterna inte uppfyllde kraven för ett samordnat planförfarande enligt 5 kap. 7a § 

eftersom planerna inte reglerar identiska områden, men uppmuntrar parterna att samordna 
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sig generellt. Kommunens detaljplan fick därför tas fram med, enligt gamla lagen, normalt 

förfarande. Efter nytt samråd med länsstyrelsen bedömdes de handlingar och utredningar, 

däribland miljökonsekvensbeskrivningen, som tagits fram av Trafikverket vara relevanta och 

tillräckliga i detaljplaneärendet och har därför nyttjats av kommunen.  

Detta projekt illustrerar hur begränsat användningsområdet för samordnat planförfarande är 

och hur svårt det är att använda.  

 Cykelbana i Grästorp 

Genom information från Trafikverkets projektledare har detaljplanen tagits fram med 

samordnat förfarande. Detta framgår även av detaljplanen. Möjligheten för kommunen att 

använda detta förfarande beror på att detaljplanen och vägplanen avser ett identiskt område. 

Den täta kommunikationen mellan Trafikverket och kommunen är också en faktor till att 

förfarandet kunde användas. Trafikverket hade tidiga dialoger med kommunen som 

resulterade i ett bra samarbete. Trafikverkets arbete började i under 2014. Ett tidigt samråd 

hölls med Länsstyrelsen i januari 2015 om projektet, inga färdiga underlag fanns vid denna 

tid. Samrådet syftade till att redogöra för de naturvärden som finns längst den tilltänkta 

sträckningen av vägen. Kommunens planarbete startade 2015-02-10. Det samordnade 

förfarandet innebar att kommunen hoppade över samrådet då samråd skett i vägplanen. 

Kommunen kunde kungöra förslaget när alla samråd som hölls av Trafikverket var avslutade 

och samrådsredogörelsen var upprättad. Trafikverket höll tidigt samråd med allmänheten 

2015-02-17. Vidare hölls samråd med Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan i maj 2015. 

Länsstyrelsen fastslog att åtgärden inte innebar en betydande miljöpåverkan. Därmed har 

inte någon miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i projektet av någon part. Däremot har 

kommunen ansett att andra utredningar framtagna av Trafikverket var tillräckliga och 

aktuella även för detaljplanen. Dessa utredningar och undersökningar har sedan legat till 

grund även för detaljplanen. Under sommaren 2015 höll Trafikverket samråd med berörda 

sakägare, även representanter från kommunen medverkade. Under arbetet med detaljplanen 

uppdagades att någon eller några fastighetsägare som inte var direkt berörda av vägplanen 

men som ändå omfattades av detaljplanen inte hade varit delaktiga i de samråd som hölls av 

Trafikverket. Kommunen höll därför ett kompletterande samråd med dessa under november 

2015. Trafikverket fastställde vägplanen 2016-05-13, kommunen antog detaljplanen 2016-

02-22 och den vann laga kraft 2016-03-29. Detta är ett exempel på när två parallella planer 

samordnas genom tät dialog och bra samarbete. Efter kontakt med kommunens planarkitekt 

framkom att parterna samordnat sig i granskningsskedet men att det var svårt att få 

handledning kring hur processerna kunde samordnas.  
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5  Diskussion  

Av den teori och det resultat som har presenterats i ovanstående kapitel kommer en 

diskussion föras kring den reglerade samordningen. Det vill säga tillämpningen och de 

skillnader som finns mellan samordnat planförfarande som regleras i plan- och bygglagen 

och de motsvarande lagparagraferna som regleras i trafiklagarna. Vidare diskuteras den 

generella samordningen som oftast sker på översiktsnivå samt underlag och utredningar som 

delas mellan parterna. 

 Samordnat planförfarande 

Efter att analyserat enkätsvaren framträder en bild av att samordnat planförfarande inte 

används eller är tillämplig i någon större utsträckning. Vi får även en bild av att kunskapen 

om förfarandet är väldigt låg, både hos kommunerna och Trafikverket. Av enkätsvaren 

framkommer att båda parterna är positiva till samordning och samverkan, men att reglerad 

samordning är svår att tillämpa i praktiken. Denna bild bekräftas av de uppföljande 

intervjuerna. Under intervjuerna framkommer olika anledningar till varför reglerad 

samordning är svår att tillämpa. Den mest återkommande förklaringen från respondenterna 

är de stora tidsskillnaderna mellan processerna. Vanligtvis startar Trafikverket sitt arbete 

mycket tidigare än kommunerna. För oss framstår det som svårt att samordna en 

detaljplaneprocess med en vägprocess. Planerna löper över väldigt skilda tidshorisonter. 

Däremot bör samordningen mellan översiktsplaneringen och regional och nationell plan vara 

enklare att samordna tidsmässigt. 

Under intervjuerna framförs att planerna sällan reglerar geografiskt identiska områden. Det 

pratas om att kommunens detaljplan ofta är mer omfattande och trafikverkets väg- eller 

järnvägsplan fortsätter utanför detaljplaneområdet. Det exempel vi tittat på från Grästorp 

angående GC-väg kanske kan anses vara ett undantag. Förarbetena till lagstiftningen anger 

att områdena måste vara identiska vilket kan resultera i en snävare användning av förfarandet 

än vad som var menat. Vi delar uppfattningen om att kravet på identiskt geografiska områden 

är en stor anledning till att förfarandet inte används. Det kan till stor del bero på att 

kommunen vill reglera fler planfrågor i en detaljplan. Men kan det vara så att parterna helt 

enkelt inte har vetskapen om i vilka situationer förfarandet är tillämpligt? Boverket redovisar 

tydligt i sin publikation när förfarandet är tillämpligt.70 Det går ändå inte att enbart skylla den 

begränsade användningen av förfarandet på okunskap. Förfarandet är svårtillämpligt och 

innebär inga större lättnader för parterna, åtminstone inte för Trafikverket.  

När väg- eller järnvägsprocessen är ledande kan detaljplaneprocessen hoppa över 

samrådsskedet, om samrådet i väg- eller järnvägsplanen är tillräcklig och aktuell.  

Motsvarande möjlighet finns inte för Trafikverket. Skillnaden då detaljplaneprocessen leder 

är att Trafikverkets samrådsskyldighet inte kan utsläckas av kommunens samråd. 

Trafikverket måste alltid hålla tidiga samråd för att Länsstyrelsen ska kunna besluta om 
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planen medför betydande miljöpåverkan. Förenklingen ligger i att Trafikverkets samråd inte 

behöver omfatta vägens läge och utformning i detalj förutsatt att detta tagits upp i 

kommunens samråd. Vi anser att förenklingen enbart ligger hos kommunen eftersom de kan 

hoppa över hela samrådsskedet. Att detta innebär någon förenkling för Trafikverkets process 

kan vi inte se. Ska man vara kritisk mot att överhuvudtaget hoppa över något samråd?  Det 

kan ifrågasättas om den demokratiska processen blivit tillgodosedd. Vi anser att fler samråd 

ökar chansen för de berörda att framföra synpunkter även om samrådskretsen är begränsad 

och identisk i de båda planerna. Utelämnas ett samråd riskerar dessa synpunkter lämnas 

obesvarade och framförs först vid granskningsskedet vilket då innebär att förslaget kanske 

behöver arbetas om. Detta kan leda till förseningar och fördyrningar av projektet. I värsta 

fall kanske till och med planen blir överklagad.  

Vidare öppnar lagarna för parterna att hålla gemensamt samråd, något som alla tillfrågade 

anger att de gör så långt som möjligt.  De anger att fördelarna med att hålla samråd 

gemensamt är många och ökar bland annat parternas förståelse för varandras processer. Att 

gemensamt samråd hålls är till stor fördel för allmänheten då samma budskap förmedlas och 

risken för missförstånd minimeras. Det framgår även tydligt vilka parter som är inblandade i 

processen och vilka delar de ansvarar för vilket minskar risken för att planerna överklagas. 

Vi delar denna uppfattning fullt ut och anser att denna form av samordning är lämpligare än 

när parterna utnyttjar varandras samråd. 

Vad gäller kungörelse och granskning har vi inte hittat några konkreta exempel där förenkling 

och samordningsmöjligheten har skett vilket gör det svårt att analysera detta skede. Så som 

vi ser det är det enbart samrådsskedet som nyttjas, sedan går processerna isär. Det 

framkommer av en intervju att den gamla lagstiftningen för trafiklagarna innehöll en förenlig 

som innebar att vägplanen inte behövde kungöras om den förutsågs i detaljplanen71. Denna 

förenkling finns inte kvar. Här uttrycker respondenten att den gamla lagen aldrig innehållit 

något förbud eller hinder mot att samordna kungörelsen, vilket gör den nya bestämmelsen 

tämligen meningslös och innebär ingen förenkling för Trafikverket. Vi delar denna åsikt.  

En annan förklaring till varför samordnat planförfarande inte används kan vara det faktum 

att samordnat planförfarande enbart är reglerat i plan- och bygglagen, motsvarande 

skrivningar i trafiklagarna är bara formulerade som förenklingar. Detta kan medföra att det 

inte finns en samsyn på begreppet. 

 Generell samordning 

Eftersom det är svårt att tillämpa den reglerade samordningen används ofta en mer generell 

samordning. Det innebär att Trafikverket och kommunen försöker samordna sig i de skeden 

det går, exempelvis genom att dela miljökonsekvensbeskrivning, naturinventeringar och 

geotekniska undersökningar. Miljökonsekvensbeskrivningen kan delas om kraven för detta 

uppfylls det innebär att den även måste inkludera bland annat byggskedet som är ett krav för 

en miljökonsekvensbeskrivning i en väg- eller järnvägsplan. Denna skillnad resulterar i att en 
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miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen för en detaljplan sällan kan lyftas direkt in i 

en väg- eller järnvägsplan. Den kan däremot ligga till grund för Trafikverkets 

miljökonsekvensbeskrivning och relevanta delar kan användas medan vissa delar behöver 

kompletteras. I intervjuer med representanter från Trafikverket framkommer att det är 

ovanligt att Trafikverket väljer att använda denna förenkling och att de allt som oftast tar 

fram egna utredningar och underlag. För kommunen är det i många fall möjligt att använda 

väg- eller järnvägsområdets miljökonsekvensbeskrivning i sin helhet då den vanligen 

uppfyller kraven för detaljplanen. Kompletteringar kan behöva göras om inte hela 

detaljplaneområdet omfattas av vägplanen. Även här kan vi konstatera att förenklingen 

främst kommer kommunerna till godo.  

Samordning sker också på översiktsnivå då Trafikverket och kommunen kan behöva 

lokalisera infrastruktur som ligger med i Nationell och Regional plan och som därför behöver 

läggas ut som markreservat i översiktsplaneringen. Trafikverket var även innan lagändringen 

en samrådspart när kommunen arbetar fram en ny översiktsplan, och i det läget bevakar sina 

intressen. Under en intervju framfördes att samordning mellan parterna hade underlättats 

och förstärkts om översiktsplanen gavs en starkare roll och blev en beslutande handling. 

Detta hade inneburit en lättnad för samtliga inblandade då kommunen redan i 

översiktsplanen hade slagit fast en stäckning av en större väg, istället för att lägga ut flera 

tänkbara sträckningar som markreservat. Realiseringen av vägen hade kunnat påbörjas i ett 

tidigare skede och kommunen och Trafikverket hade haft större möjlighet till samordning 

och samverkan då de arbetat i samma skede. Vi delar denna åsikt och anser att större vikt i 

samordningen bör läggas vid tidiga skeden och att plan- och bygglagen 3 kap 5 § 4p bör få 

en högre prioritet. 

 

6 Slutsats 

Utifrån de frågeställningar som är uppställda i avsnitt 1.1 kommer vi här dra slutsatser utifrån 

vårt resultat och diskussion.  

Efter att analysera enkäterna vi fått samt de uppföljande intervjuerna, har vi konstaterat att 

samordnat planförfarande inte används då det finns få situationer där förfarandet är 

tillämpligt. Vi kan även konstatera att kunskapen om förfarandet är mycket låg, både hos 

kommuner och hos Trafikverket. Den förenklingen som samordningen innebär är en större 

lättnad för kommunen då kraven på deras process gör det lättare för kommunen att dra nytta 

av och använda sig utav underlag framtagna av Trafikverket. Vi konstaterar att den generella 

samordningen används i större utsträckning och att det positiva med detta är att vissa 

underlag och utredningar kan delas så att dubbelt arbete kan undvikas. Det kan även 

konstateras att de skillnader som finns mellan plan- och bygglagen och trafiklagarna gör att 

samordnat planförfarande är väldigt begränsat.  

Under studien har vi undersökt skillnader och likheter i de olika planprocesserna och dragit 

slutsatsen att samordnat planförfarande är mest tillämpligt i de fall Trafikverkets projekt inte 

innebär någon betydande miljöpåverkan. Det förutsätter också att detaljplanen inte innebär 
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ett betydande intresse för allmänheten och inte reglerar några andra planfrågor. Denna 

slutsats baseras till stor del på tidigare nämnda projekt rörande en gång- och cykelväg.  

Den generella samordningsformen där parterna samordnar sig utefter projektets behov 

används mer frekvent av båda parter och är något samtliga enkätsvar framhållit som något 

positivt. Att denna samordningsform används i stor utsträckning och något som parterna 

eftersträvar bidrar till att målet om ekonomisk hållbarhet kan uppnås väl i denna 

samordningsform.   

 

  



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 34  
 

Källförteckning 

Författningar 

Plan- och bygglag (1987:10) 

Plan- och bygglag (2010:900) 

Väglag (1971:948) 

Lag om byggande av järnväg (1995:1649) 

Förvaltningslag (2017:900) 

Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 

Lag (2005:940) om ändring i väglagen (1971:948) 

Propositioner 

Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag 

Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess 

Proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

2005:77 Får jag lov! OM planering och byggande 

2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar 

Litteratur 

Cars Göran, Kalbro Thomas, Lind Hans. Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre 

infrastruktur. 1 uppl. Stockholm: SNS Förlag; 2013 

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (red.), Vetenskapsteori för psykologi och andra 

samhällsvetenskaper, Studentlitteratur, Lund, 1999 

Julstrand, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning. 5:1 uppl. Stockholm: Norstedts 

Juridik; 2015  

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Studentlitteratur, Lund, 1991 

Nyström, Jan och Tonell Lennart, Planeringens grunder en översikt. 3:3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. 

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 3., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 

 

 

 

 



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 35  
 

Websidor 

Boverket (2018). Initiera arbetet med översiktsplanen. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-
oversiktsplanering/uppratta/initiera/ (Hämtad 2019-04-29) 

Boverket (2013). Samordna planeringen för bebyggelse och transporter. Rapport 2013:33 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2013/samordna-planeringen-for-bebyggelse-och-transporter/ 
ISBN: 978-91-7563-084-7 (Hämtad 2019-05-10) 

Boverket (2018). Samordnat förfarande. https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/samordnat-forfarande/ 

(Hämtad 2019-05-19) 

Karnov Lagkommentar till Plan- och bygglagen 10kap. 2 § 2017-09-01   https://pro-karnovgroup-

se.ezproxy.server.hv.se/document/1000955/6#SFS2010-0900_K10_P2 (Hämtad 2019-05-

22) 

SKL. Öppna jämförelser. Planläggning och tidsåtgång 2016 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-519-6.pdf?issuusl=ignore 
(Hämtad 2019-05-20) 

Trafikverket Rapport Planering av vägar och järnvägar. Version 1.0 (2018-02-20) 
https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/planlagg
ning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf (Hämtad 2019-05-12) 

Trafikverket Trafikverkets uppdrag 2017-12-22 
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/  
(Hämtad 2019-04-26) 

Trafikverket Vad är Nationell transportplan? 2019-02-27 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/ (Hämtad 2019-04-26) 

Trafikverket Länstransportplaner 2019-02-15 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Lanstransportplaner/ (Hämtad 2019-04-26) 

Trafikverket Åtgärdsvalsstudier 2018-11-06 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval/ (Hämtad 2019-04-29) 

Trafikverket.ineko.se Utvärdering av planeringsprocessen – erfarenheter från 2013 års 
lagstiftningsändringars. Artikel nr: TVD-6209 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/27540/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_091_utvardering_av_planlaggningsprocessen.
pdf (Hämtad 2019-05-02) 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/initiera/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/initiera/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/uppratta/initiera/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/samordna-planeringen-for-bebyggelse-och-transporter/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/samordna-planeringen-for-bebyggelse-och-transporter/
https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.server.hv.se/document/1000955/6#SFS2010-0900_K10_P2
https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.server.hv.se/document/1000955/6#SFS2010-0900_K10_P2
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-519-6.pdf?issuusl=ignore
https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/planlaggning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/20d0aaf135d8488fa133a0d750bbc852/planlaggning_vagar_jarnvagar_1_0_141014.pdf
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Lanstransportplaner/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Lanstransportplaner/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/27540/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_091_utvardering_av_planlaggningsprocessen.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/27540/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_091_utvardering_av_planlaggningsprocessen.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/27540/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_091_utvardering_av_planlaggningsprocessen.pdf


Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 36  
 

Zeteo Utgivare: Norstedts Juridik Lagkommentar till plan-och bygglagen 2kap. 11§ 2018-12-05 

https://zeteo-nj-

se.ezproxy.server.hv.se/document/pbl10komm_pblkap02?anchor=xpbl10kommq2010q90

0_2_kap_11_px (Hämtad 2019-05-22) 

 

 

https://zeteo-nj-se.ezproxy.server.hv.se/document/pbl10komm_pblkap02?anchor=xpbl10kommq2010q900_2_kap_11_px
https://zeteo-nj-se.ezproxy.server.hv.se/document/pbl10komm_pblkap02?anchor=xpbl10kommq2010q900_2_kap_11_px
https://zeteo-nj-se.ezproxy.server.hv.se/document/pbl10komm_pblkap02?anchor=xpbl10kommq2010q900_2_kap_11_px


Samordnat planförfarande – en förenkling? 

 37  
 

A: Enkät kommuner 

 



Samordnat planförfarande – en förenkling? 

Bilaga B:1 

B: Enkät Trafikverket 

 


