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 Sammanfattning 
 
Förstudien är det första steget i projekteringsfasen, där det ges förslag på åtgärder. I 
Vägverkets arbete med åtgärder tas det fram förstudier, för att se vilka problemen är och vilka 
åtgärder som kan tänkas vara möjliga. Den här rapporten kommer att granska arbetet med 
förstudier. Under arbetets gång har vi använt oss av litteraturstudier, intervjuer samt en enkät. 
Arbetet inleds med att beskriva vad en förstudie är samt hur arbetet går till i teorin. Sedan 
följer en empirisk del, där berättas det om de intervjuer som gjorts och där presenteras även 
resultatet av enkäten. Efter det analyseras resultaten från den empiriska delen, och i de sista 
kapitlen diskuteras problem och förändringar. Först kommer en beskrivning kring hur arbetet 
med förstudier fungerar idag, och sedan ges förslag på hur arbetet kan förändras. Som ett 
exempel kan nämnas ett av de problem som finns idag. Det är hur de behandlar ekonomin, i 
många fall är redovisningen bristfällig. De som läser förstudien får inte veta hur kostnaderna 
har räknats fram. Den förändring vi kom fram till är att problemet kan lösas om det finns mer 
dokumentation kring arbetet som görs innan en förstudie påbörjas. Detta skulle öka 
tydligheten och ge en ökad förståelse.  



Förord 
Under arbetets gång har vi fått hjälp från många håll, vi vill passa på att tacka dem för deras 
insatser. Vi vill tacka Madjid Taghizadeh för att du ville vara vår examinator, Frida Lindholm 
för all hjälp med kontakter och med svar på våra frågor, Jenny Weidermark för en bra 
opponering, samt Sebastian Svenman och Carolina Nilsson för hjälpen med korrekturläsning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Vägverkets arbete med åtgärder tas det fram förstudier, för att se vilka problemen är och 
vilka åtgärder som kan tänkas vara möjliga. Detta gör att arbetet är en viktig del i 
projekteringsprocessen. Trots detta har förstudierna varit en ganska förbisedd del i arbetet. 
Vägverket har tagit steg mot att göra förstudierna viktigare, bland annat genom att ta fram 
Handbok Förstudie. Vägverket Region Mälardalen (kommer att förkortas VMN i rapporten) 
vill nu utvärdera arbetet kring förstudier för att se om det ytterligare kan förbättras. 
 

1.2 Syfte 
Målet med vårt arbete är att se hur förstudierna används, både internt på Vägverket och 
externt. Detta för att sedan kunna ge förslag på hur arbetet ytterligare kan förbättras. 
Vi kommer att titta på vilken den allmänna synen på förstudier är. Det får vi reda på genom 
att fråga privatpersoner och anställda på VMN samt hos deras konsulter. Vi kommer också 
titta på hur förstudier används i Vägverkets arbete. 
 

1.3 Frågeställning 
Som grund i vårt arbete har vi följande frågor: 

- Hur används förstudierna, internt och externt? 
- Finns det behov av förändring av förstudiearbetet? 
- Vad är den allmänna synen på förstudier, hur uppfattas förstudierna? 
 

1.4 Målgrupp 
Det är Vägverket Region Mälardalen som önskat att få detta arbete utfört, och rapporten är i 
första hand till för att utvärdera deras arbete med förstudier. Vi har dock försökt skriva den på 
ett sätt som gör den mer tillgänglig för de som är allmänt intresserade av vägprojektering. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa oss till arbetet kring förstudier som utförs vid Vägverket Region 
Mälardalen. Förstudien är det första steget i projekteringsfasen. Vad gäller allmänheten har vi 
fokuserat på hur privatpersoner uppfattar förstudier, och inte gått in på vad kommun och 
landsting tycker i frågan. 
 

1.6 Metod 
Under processen med detta examensarbete har vi använt oss av en enkätundersökning som har 
gått ut till privatpersoner. Vi har även gjort intervjuer med personer som sysslar med 
förstudier i sitt arbete.  I denna rapport kommer vi att sammanställa och analysera vad som 
kommit fram i enkätsvaren samt under intervjuerna. 
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1.7 Metodkritik  
 
Eftersom vi inte har några större erfarenheter av att skriva enkäter, kan vi ha formulerat 
frågorna i enkäten på ett otydligt eller missvisande sätt. På de frågor med öppna svar kan 
respondenternas handstil möjligen ha feltolkats. Tyvärr var vi inte helt tydliga med att enkäten 
hade en baksida, vilket gjorde att det uppstod ett visst bortfall av svar på frågorna på 
baksidan. Vi anser dock att vi fick in tillräckligt många svar för att kunna dra slutsatser utifrån 
enkäten. 
 
När det gäller intervjuerna som gjordes med konsulterna, valde vi fel tidpunkt för att göra 
dessa. I planeringen hamnade de kring julhelgerna, vilket gjorde att de flesta som vi ville 
intervjua inte fanns tillgängliga förrän efter nyår. Detta gjorde att arbetet drog ut lite på tiden.  
 
Vad gäller djupintervjuerna, hade vi öppna samtal som grundade sig på ett par frågor kring 
förstudier. Eftersom det var öppna samtal, har inte alla svarat på samma frågor. I rapporten 
kommer vi inte att skriva ut vem som har sagt vad i djupintervjuerna, detta för att inte peka ut 
enskilda personer. Dessutom bör det finnas i åtanke att vi inte har någon utbildning i 
intervjumetoder.  
 

1.8 Disposition  
I den teoretiska referensramen har vi tagit upp en introduktion till förstudiearbetet som vi 
grundar på litteraturstudier. I empiridelen behandlar vi den information som samlats in genom 
enkäter och intervjuer. Dessa kommer sedan att analyseras och en slutsats kommer att dras i 
kapitlen Analys och Slutsats. 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Fyrstegsprincipen 
I förstudierna ges det förslag på åtgärder. Dessa åtgärder ska behandlas enligt Vägverkets 
fyrstegsprincip. Detta är inte ett strikt förhållningssätt, utan ska ses som ett hjälpmedel i 
åtgärdsanalyserna. Fyrstegsprincipen ska i första ägna sig åt problem i vägtransportnätet. 
De olika stegen i fyrstegsprincipen är: 
 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
3. Vägförbättringsåtgärder 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 
Fyrstegsprincipen tillämpas genom att det används som ett förutsättningslöst angreppssätt till 
problemen och en stegvis prövning av åtgärder. Används inte ett förutsättningslöst 
angreppssätt, kan man lätt bli blind och lösa liknande problem på snarlika sätt. Detta kan även 
ske när det finns flera olika möjliga lösningar på de liknande problemen. I den stegvisa 
prövningen kan åtgärder hittas som delvis uppnår målen, men när prövningen går vidare kan 
andra åtgärder hittas som löser hela problemet. Det är därför viktigt att alla steg prövas 
noggrant, och att de olika stegen ses som komplement till varandra. 
(Vägverket 2002)
 

2.2 Vägverkets transportpolitiska mål 
Vägverket har av Riksdagen fått ett övergripande mål och sex stycken delmål över hur 
transportpolitiken ska hanteras i Sverige. Det övergripande målet är att göra 
transportförsörjningen i Sverige samhällsekonomiskt effektiv och hållbar. 
De sex delmålen är: 
• God miljö 
• Säker trafik 
• Hög transportkvalitet 
• Jämställt transportsystem 
• Tillgängligt transportsystem 
• Positiv regional utveckling 
 
Dessa sju mål ska ses som riktlinjer som Vägverket ska arbeta mot. 
(Vägverket 2004)
 

2.3 Vad är en förstudie? 
I planeringsprocessen inför väganläggningar ingår fyra steg, där förstudien är det första. De 
andra tre är vägutredning, arbetsplan och bygghandling. Förstudiens syfte är att klargöra 
förutsättningar för fortsatt arbete, analysera tänkbara åtgärder och ange dess effekter och 
konsekvenser för omgivningen.  
(Vägverket 2002, CTH KTH samt LTH 2000) 
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2.3.1 Handbok Förstudie 
Sedan Vägverket började rekommendera att all projektering ska inledas med upprättandet av 
en förstudie, har de även utarbetat Handbok Förstudie, som ska ses som ett uppslagsverk eller 
hjälpmedel.  
 
Enligt Handbok Förstudie bör följande aspekter beaktas: 
 
Aktualitet 
Är projektet upptaget i några planer, vilken tidpunkt är i sådana fall det beräknat att utföras? 
 
Tidigare utredningar, beslut och angränsande planering 
Finns det tidigare utredningar som behandlar det aktuella området eller trafikproblemet? 
Innehåller de principlösningar, alternativa åtgärder andra transportformer eller annan relevant 
information? Det ska i sådana fall tas upp i förstudien och eventuellt beaktas. Planering av 
angränsande områden ska också undersökas, för att se om det eventuellt går att samordna 
projekten. 
 
Geografisk avgränsning 
Området för förstudien ska avgränsas så att alla åtgärder i projektet ryms inom det 
avgränsande området. Det kan vara så att omgivande vägavsnitt har brister och behöver ingå i 
förstudieområdet. När en passande avgränsning hittats, är det bara inom detta område som 
befintliga förhållanden ska kartläggas och analyseras. Det ska även göras ett försök att utreda 
vilket det aktuella influensområdet är, det vill säga det område som antas påverkas av 
vägåtgärden. Med påverkan menas trafikanters resmönster, vilka transportslag som trafikerar 
området samt om åtgärden möjliggör en annan markanvändning än den nuvarande. 
Influensområdet är naturligtvis mycket större än det fysiska området som påverkas av 
förstudien.  
 
Övergripande mål och strategier 
I förstudien ska alla mål och strategier som kan vara relevanta för projektet dokumenteras. 
Detta ska göras på såväl nationell, regional som lokal basis. Som exempel kan nämnas den 
nationella transportpolitiken, den regionala strategin för utveckling och den lokala 
planeringen av till exempel luftkvalitén.   
 
Problemformulering och inriktning 
Förstudien är ett sätt för alla inblandade parter att få information om vilka problem och 
konflikter som kan uppstå under arbetets gång. Genom förstudiens upprättande öppnas för en 
öppen diskussion kring problem. Samt att hjälpa till att skapa alternativa lösningar. Förstudien 
ska medverka till att skapa tidiga kontakter, påbörja ett samarbete och underlätta det fortsatta 
arbetet med andra myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet.  
 
För att förstudien ska fokusera på betydelsefulla frågor, är det viktigt att formulera vilka 
problem det är som ska lösas. Alltså reda ut vad syftet är för de kommande åtgärderna. Sedan 
definieras en inriktning för hur problemet ska lösas. Inriktningen ska sedan utvecklas och 
förtydligas under hela förstudiearbetet. Om tydliga mål formuleras ger det också en större 
möjlighet att i slutskedet av processen följa upp hur väl målen har uppnåtts. 
 
I korthet kan man säga att förstudiens syfte är att: 
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- klargöra förutsättningarna för fortsatt arbete 
- inventeringsskede inför den fortsatta processen 
- skapa plattform för fortsatt arbete 
- förutsättningarna för den trafiktekniska standarden ska fastläggas 
- det aktuella området ska avgränsas 
- tänkbara konsekvenser och motstående intressen ska klarläggas 
- formerna för samarbete med kommuner och länsstyrelse ska klarläggas 

 
Denna del i vägprocessen ska bedrivas med en öppen attityd, vilket leder till att man inte 
behöver göra om saker längre fram i planeringsprocessen. 
(Vägverket 2002, CTH KTH samt LTH 2000) 

2.3.2 Vad innehåller en förstudie? 
 
Problembeskrivning 
I problembeskrivningen ska tydligt redogöras för bakgrunden till att förstudien utförs. När 
ramarna har skapats för projektet är det sedan dags för faktainsamling kring det aktuella 
området. Följden av insamlingen ska bli en redogörelse av tidigare studier i området, och en 
opartisk redovisning av de faktiska förhållandena. Det ska göras en särskiljning av fakta, 
bedömningar och vad som är intresseredovisningar. Nollalternativet används som 
referensalternativ när en jämförelse med de andra alternativen görs. Det innebär att man tittar 
på hur det ser ut idag.  
 
Sedan tittas det på vilka olika sätt det finns att angripa problemet. Alla lösningar, inte bara 
väglösningar, ska diskuteras förutsättningslöst. I första hand ska problemet undersökas om det 
kan lösas med andra åtgärder, till exempel järnvägsåtgärder. I ett andra skede ska det 
undersökas om det finns alternativa sätt i form av trafikreglering, till exempel förbud för 
fordon med farligt gods. I ett tredje skede ska det övervägas om det behöver byggas en ny 
väg, eller om det räcker med en GC-väg för att rätta till de aktuella problemen. Lämpliga 
terrängkorridorer eller sträckningar för den nya vägen ska lokaliseras. 
Anläggningskostnaderna beräknas överslagsmässigt. Tänkbara miljökonsekvenser bedöms 
översiktligt.  
 
Huvudsyftet med en förstudie är att dokumentera vilka förutsättningarna är, samt vilka brister 
och problem det finns. Detta utgör grunden för hur bedömningen görs kring vad som ska 
åtgärdas, vilken hänsyn som behöver tas och vilka effekterna av åtgärderna kan bli. 
Faktainsamlingen ska anpassas till förstudiens omfattning. Är det ett enklare arbete, går man 
generellt direkt till arbetsplan utan att utföra en vägutredning. 
 
De delar man bör inkludera i en förstudie redovisas nedan. 
 
Befolkning, bebyggelse 
Här tittas på vilken befolknings- och boendestruktur det finns i förstudieområdet. Till 
exempel tittar de på hur många som passerar ett eventuellt övergångsställe, eller rör sig längs 
vägen. Här behandlas frågor som: Är det stor andel barn i området? Är det många som 
pendlar i området, och i sådana fall vart pendlar de?  Under denna rubrik beskrivs typ av 
bebyggelse, åldersfördelning, folkmängd etc.  
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Näringsliv, sysselsättning 
Här redogörs för vilka näringar som är etablerade i området. Man ska även utreda om det 
aktuella vägprojektet öppnar för nya företagsetableringar. Det kan också finnas negativa 
aspekter med vägprojektet. Om det blir ökad bärighet på vägen, kan det leda till en oönskad 
ökning av den tunga trafiken. 
 
Viktiga start- och målpunkter 
Under denna rubrik utreds trafikanternas rörelsemönster genom att titta på start- och 
målpunkter inom förstudieområdet. Både rörelsemönstret för fordonstrafiken och för de 
oskyddade trafikanterna bör undersökas. Tänkbara målpunkter kan vara skolor, bostäder, 
affärer, arbetsplatser, lekområden och busshållplatser för att ta några exempel. 
 
Kommunala och andra planer 
Här samlas kommunens planer angående den framtida markanvändningen i området. Detta 
kan till exempel vara vägreservat, planerad byggnation av bostadsområden och 
friluftsområden. Det ska anges om det finns restriktioner i form av detaljplaner eller 
områdesbestämmelser i förstudieområdet.  
 
Trafik och trafikanter 
Förekommande trafik och kategorier av trafikanter, liksom behov av resor och transporter 
inventeras. Här samlas data om biltrafiken, det tittas på trafikmängder och hur stor andel som 
är tung trafik. I vissa projekt behövs det även redovisas om riktningsfördelning. Förekommer 
det transporter av farligt gods? Det ska även finnas prognoser om framtida trafikering. En 
inventering av kollektivtrafiken bör göras där följande frågor besvaras: Går det några 
busslinjer i området, hur många passagerare kliver på eller av? Finns det planer på nya 
linjesträckningar i området? Finns det skolskjuts? Hur är möjligheterna att ta sig från 
hållplatser eller eventuella resecentra? Hur är säkerheten för dem som tar sig till och från 
bussen? De befintliga GC-stråken och deras korsningsstandard undersöks. Hur fungerar det 
för de handikappade i det befintliga vägnätet? Hur ser olycksstatistiken ut? Vad har varit 
orsaken till tidigare olyckor, går det att urskilja ett mönster? 
 
Vägnätet 
En inventering av det befintliga vägnätet ska göras. Vilken standard och vilken funktion fyller 
de idag? Detta hänger ihop med vilken typ av trafik som trafikerar nätet. Exempel på det kan 
vara pendlingstrafik och tung trafik. Vilken sorts väg är det? Är det en nationell väg, en viktig 
regional väg, eller kanske en förbifart eller genomfart? Är den utpekad som speciellt viktig för 
transportförsörjningen? Vid behov kan transportkvalitén ingå i inventeringen. Detta görs 
genom att redovisa till exempel bärigheten, vägytornas standard och vintervägstandard.  
 
Miljö 
Efter införandet av miljöbalken 1998, har kraven på att undersöka hur miljön påverkas av de 
planerade vägprojekten skärpts. I förstudien listas väsentliga miljökvalitéer och 
miljöförutsättningar. Här ska det även tittas på om det finns några tänkbara konflikter med 
olika miljöintressen. Förstudiens miljödel ska grunda sig på befintlig information. För alla 
vägprojekt finns det krav på att de ska var estetiskt utformade samt att hänsyn har tagits till 
stads- och landskapsbilden. Det är viktigt att redan i förstudiearbetet beskriva och analysera 
landskapets karaktär. Det kan göras med hjälp av bland annat terrängformer, vegetation 
bebyggelse och användning. En beskrivning av landskapets karaktär bör finnas med. I den kan 
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det tas med t.ex. hydrologi, geologi och vilka vegetationstyper som finns i området. 
Beskrivningen ska grunda sig på befintlig information, men ska även uppmärksamma om det 
finns behov av fältinventeringar.  
 
Man bör även beakta den befintliga kulturmiljön. Det kan göras genom att lista kulturminnen 
och andra relevanta kulturhistoriska strukturer. Om en vägåtgärd kan komma att beröra fasta 
fornlämningar, ska den projektansvarige samråda med länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. 
Under miljörubriken ska det även tittas på friluftslivet inom det aktuella området. Det kan till 
exempel röra sig om bollplaner, motionsspår och naturupplevelser. Vad det gäller naturmiljö  
ska det tittas närmare på mark och vatten, om det bedrivs jord- eller skogsbruk i området, hur 
fungerar vattenförsörjningen? Finns det mineralfyndigheter och energibränslen i området? Är 
någon del av området ett s.k. skyddat område? Exempel på skyddade områden kan vara 
naturreservat, strandskyddsområde våtmarker, ekologiskt känsliga områden eller tätortsnära 
natur. Detta är viktigt att ta reda på, då flera av dessa skyddsområden kräver särskilda tillstånd 
för att kunna genomföra vägprojektet.  
 
Byggnadstekniska förutsättningar 
Här upprättas en översikt över de geologiska och geotekniska förutsättningarna i området. De 
topologiska förutsättningarna i området granskas även, då de ofta styr kostnaderna för 
projektet. 
 
Ledningar 
Inventera vilka ledningar som är dragna i området, t.ex. tele, bredband, el, vatten och avlopp 
etc.  
(Vägverket 2002, CTH KTH samt LTH 2000)
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3 Empiri  

3.1 Enkäten 
Urvalet av de privatpersoner vi har tillfrågat gjordes av Vägverket, med grund i att 
respondenterna tidigare tagit aktiv ställning i andra frågor kring förstudier. Det skickades ut 
50 enkäter, vi har fått svar från 26, varav två enkäter sorterats bort på grund av att deras svar 
inte är relevanta för vår enkät. Alltså har vi en svarsfrekvens som ligger kring 50%. Det ser vi  
som tillfredställande, eftersom det gör att vi kan se tendenser i de flesta av frågorna. 

3.2 Konsultintervjuer 
Vi har under arbetets gång genomfört ett antal telefonintervjuer med konsulter som arbetar i 
förstudieskedet. Dessa personer jobbar på flera olika företag i VMNs region. De intervjuade 
har jobbat olika mycket med förstudier. I den tillfrågade gruppen fanns erfarenhet i allt från 
att bara varit med och gjort en till att ha arbetat med förstudier i flera år. De tillfrågade har 
också olika arbetsuppgifter, allt från miljö till uppdragsansvar. 
 
Den allmänna synen som fanns var att det är bra att kunna jobba förutsättningslöst i 
förstudieskedet, men det kan vara begränsande eftersom Vägverket ibland redan i 
beställningen på förstudien vet vad de vill göra. Detta leder till att det inte går att tänka fritt. 
Genom förstudiearbetet kan onödiga kostnader undvikas tidigt och spara pengar i de senare 
skedena. Man får även en idé om hur det kommer se ut i de senare skedena. 
 
På frågan om man ville ändra på något i arbetet med förstudier svarade de att man skulle 
kunna utvärdera i större utsträckning. Tiden det tar från förstudie till färdig handling är lång 
och kostar mycket pengar, man skulle i vissa fall kunna ha en mycket enklare hantering, t.ex. 
när en trevägskorsning byggs om till en cirkulationsplats. I det fallet är 
projekteringskostnaden hög i förhållande till den totala kostnaden. I vissa fall kanske en mall 
skulle finnas, för enklare arbeten, eller att det räcker med en problemanalys, t.ex. när man 
bygger en busshållplats. 
 
Privatpersoners tillgång till information diskuterades också. De kan påverka lättare i de tidiga 
skedena, och det gäller att få ut information till dem. De transportpolitiska målen kan vara 
svåra att se effekter och konsekvenser av, speciellt jämställdhetsmålet ansåg en av de vi talat 
med.  
 
Handbok Förstudie används i konsulternas arbete, men en uppfattning var att det var mer för 
de nya och osäkra, och att den kan vara lite för stor för små arbeten. Då skulle de hellre vilja 
avgränsa sig mer. Den fungerar bra som uppslagsbok ansåg någon. En person hade synen att 
man avstår från att kalla det för förstudie, för att undvika att behöva använda Handbok 
Förstudie. 
 
Sedan diskuterades privatpersoners syn på förstudier. De vi intervjuat ansåg att allmänheten 
såg förstudien som en positiv del i arbetet, men att det tar för lång tid innan det händer något. 
Själva frågan kan vara känslig för enskilda individer t.ex. om man precis köpt tomt där det ska 
byggas något, eller om det ska byggas en väg rakt genom deras hus. Man vet inte vilka 
alternativ eller vägkorridorer det ska byggas i. Många privatpersoner tror att de har svårt att 
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påverka, och ett problem är att de reagerar för sent. De börjar inte protestera förrän de ser 
grävmaskinen. Därför är samråd viktigt, det gör att allmänhetens åsikter kommer fram. 
Själva förstudien har ett bra språk som är lätt att förstå, enkel att följa och är lättillgänglig. 
De har en förståelse för förstudien och har ofta inget emot innehållet i den. 
 
Förstudier kan vara väldigt byråkratiska och innehålla mycket text, men det i sin tur kan leda 
till att de blir väldigt detaljerade och att man kan hoppa över efterföljande steg som 
vägutredning och arbetsplan ansåg en vi pratade med. Det skulle leda till en effektivisering av 
processen. 
 

3.3 Djupintervjuer på VMN 
 
Vi har utfört ett antal intervjuer med personer som arbetar med att framställa förstudier. Under 
dessa intervjuer framkom många intressanta åsikter, här följer de i sammanfattad form där 
tyvärr inte alla åsikter fick plats. 
  
Vad är din syn på förstudien? 
*  ”Det är bra att i förstudien identifierar och analyserar problemet och att därigenom få en 
plattform att stå på. Det är viktigt att tänka på hur man ska få in remissynpunkter, det kan 
göras genom att förstudien är förståelig för allmänheten. Det är många komplicerade bitar 
som måste beskrivas tror att om det gjordes bättre sammanfattningar, skulle förstudierna bli 
mycket enklare att förstå. I sammanfattningarna bör det tydligt framgå vilka problem som 
finns i förstudieområdet och att också tydligt berättar vilka möjligheter och förslag som 
förstudien ger.” 
 
*  ”Många gånger har man redan bestämt sig för vilken åtgärd som skall göras, därför kan 
arbetet med förstudierna inte göras förutsättningslöst. Detta gör att förstudien blir en formsak 
i processen. Och att det lätt kan bli lite konstruerat. Dock har kvalitén på förstudierna ökat de 
senaste 5 åren. Det är mycket enklare att samla in basdata nu när det mesta finns digitalt.”  
 
*  ”Tycker att bra idéer tappas om man försöker styra för mycket. Då är det bättre att försöka 
tänka fritt under förstudieprocessen, då kanske en del bra idéer och förslag kommer in. Har 
sett en utveckling från det att förstudiehandboken var ny, och att man nu har blivit mycket 
bättre på att använda den. Förstudier måste göras enligt lag, och de ingår i fyrstegsprocessen. I 
förstudien kan åtgärder prövas, och då kommer det in delar som samrådsförfarandet och 
demokratiprocesser. 
 
Sen skall det vara ett fortsatt underlag för planering, men med regeringens tio procents krav 
duger inte förstudien, då behöver vi bättre underlag. Förstudier kan vara väldigt skiftande, 
ibland är man nere och pratar på anslutningsnivå, man går ner för djupt ibland. Det gäller att 
få erfarenhet genom att göra förstudier, förr gick alltid förstudierna till en grupp med 
människor, men nu kan vem som helst ta det här, och det är kanske inte så enkelt ibland. 
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Tycker att det känns som att det har gjorts så många misstag när saker gjorts direkt. Samråden 
är bland det viktigaste som finns. Där kommer mycket värdefull information in, folk vet en 
hel del, och har sett en hel del. Det är en tidig kontakt med folks åsikter, och de kan ha suttit 
och gjort beteendestudier på mycket som dom kan berätta. Det är klart att de som bor där ute 
vet mer. 
 
Sedan kan man fråga vad förstudien är till för. Då kommer man in på fyrstegsprincipen, 
hanterar man de första stegen eller blir det bara några meningar om att de inte löser 
problemet? Förstudien är ett sätt att prova, tror att förstudierna och fyrstegsprincipen har gjort 
att vi håller ner kostnaden.” 
 
*  ”Det är en tolkningsfråga vad förstudiens syfte är, samsynen brister i hur syftet tolkas i en 
förstudie. Som förstudien lanseras i förstudiehandboken är det inventeringsskedet. När man 
sedan går vidare till exempel arbetsplanen, hör man en del åsikter från projektledare som 
kanske framförallt jobbar i dom senare skedena. De förväntar sig att få ganska mycket svar 
från förstudien, vad gäller utformning och placering. Nu är det inte det som är poängen med 
förstudien. Sedan finns det andra åsikter, att förstudien bara är något flummigt, det har vi 
ingen hjälp av. Det är trist om den tas fram bara för att uppfylla lagstiftningen och att det inte 
är en del i en process som det är tänkt.” 
 
*  ”Angående förstudier ska dessa skrivas på ett sätt som gör att de inte låser fast. Det vill 
säga att inte låsa sig till texter som ”skall göras”, förstudien är ett för tidigt skede för det, det 
ska komma i ett senare skede. Det kanske vore en tanke att ha en bättre lyhördhet, att 
kostnaderna kan förändras under resans gång, beroende var man är och vilken kunskapsnivå 
som finns i dom olika stegen.” 
 
Den grafiska manualen 
*  ”Tycker att den grafiska manualen i stort följs. Det fungerar extra bra när det redan i 
upphandlingen av konsulterna finns med i beställningen att förstudien ska följa den grafiska 
manualen. Eftersom den grafiska manualen är ganska ny, kan det ta ett tag att innan den 
grafiska manualen kommit in i arbetet, men det är på rätt väg.  
 
Kan vara bra att tänka på att det finns upphandlade konsulter för layout, att låta de tekniska 
konsulterna ta fram textmaterialet och att en layoutkonsult får göra utformningen. Dessutom 
skulle utformningskostnaden inte bli dyrare för layoutkonsulten gör det mycket snabbare.  
 
När det gäller kartor blir man ibland mörkrädd. Ta till exempel en översiktskarta, det enda 
läsaren behöver veta där är sträckningen. Som det är nu är det för mycket information på 
kartan. När lekmän läser den får de större chans att hitta vad de söker när de går igenom den, 
så att de inte störs av oväsentlig information.” 
 
*  ”Det är väldigt olika hur layouten behandlas. Det finns en attityd att det är inte så noga med 
layout och konsulterna har inte riktigt förstått, men de står utanför Vägverket och har egna 
uppdrag och planer inom sina företag. Det är stora skillnader i layouten även inom samma 
konsultföretag. Ta Vägverket Konsult som ett exempel, de har på Uppsalakontoret jobbat 
fram en bra layoutmall, medan de på de andra kontoren fortsätter på sina egna sätt. Det har 
framförts till Vägverket Konsult att Vägverket tycker mallen är jättebra, det är konstigt att de 
inte anammat ett önskemål från deras största kund. 
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 Det skulle bli billigare och gå fortare om de tekniska konsulterna gjorde innehållet, och 
layoutkonsulter gjorde utformningen. Vägverket kan administrativt ställa kravet i 
beställningen att de ska använda en specialist till layouten. Som det är nu skriver de alltid in 
att profilprogrammet ska följas.” 
 
Förändringar i förstudiearbetet? 
*  ”För det första skulle kunna uppställningen av förstudierna kunna göras på ett annat sätt, 
tänka sig in i vad mottagaren är intresserad av? Förstudien skrivs för många målgrupper, men 
en allmän inriktning skulle kunna vara bra. Ordningen skulle kunna vändas så att lösningen 
presenteras först och problemen sen. Detta för att det är mest i de kommande stegen i 
projekteringsprocessen som det är intressant att veta det bakomliggande problemet. För det 
andra kan det tittas på hur det jobbas runt omkring förstudien, i remissförfarandet till 
exempel. Det kanske är dom bitarna som är ännu viktigare om det är ett stort projekt. 
Informationen ska nå ut till alla och då behöver man oftast göra andra saker ändå. Förstudien 
räcker inte i sig och då spelar det inte så stor roll hur den ser ut egentligen. Då kan 
komplement göras till den. Sedan kan det även tittas på hur man jobbar med möten och hur 
planering av möten sker. Det gör skillnad vart och på vilken tid möten läggs, och på vilket sätt 
inbjudan sker samt slutligen vilka som bjuds in.” 
 
*  ”Tycker att det ibland vore fördelaktigt med lite mindre förstudier. Ett inslag i Handbok 
Förstudie som skulle vara med är en exempelsamling, så att de som arbetar med förstudier 
kan ställa dom i proportion till objektets storlek och svårighetsval. Ibland kan förstudierna bli 
så omfattande och gå in för mycket på de tekniska lösningarna, att vägutredningar inte 
behöver göras.” 
 
* ”Tycker att det är lite onödigt att ha ett krav på förstudie när det arbetas inom planlagda 
områden. Den person som vi tillfrågat tycker också att det ska göras nyttoberäkningar och att 
det ska användas effektsamband, då kanske det tydligare framgår om det här är en bättre 
samhällsekonomisk effektiv åtgärd. Tyvärr görs kanske inte detta så tydligt i förstudien. För 
det är ändå den samhällsekonomiska effekten det handlar om när de sedan prioriterar. När det 
gäller tätort vill Vägverket fokusera väldigt mycket på korsningar där det sker mycket olyckor 
med många oskyddade trafikanter. Det är viktigt att kommunerna löser 
korsningsproblematiken och inte bara håller på och bygger gång- och cykelvägar. Det är ett 
dilemma med att väga kostnadseffektiviteten mot den samhällsekonomiska effekten. Kanske 
att det redan i förstudien ska funderas på de här problemen. 
 
Vägverket använder sig av GIS även i strategisk planering, fram tills nu har det har inte varit 
på det sättet. Det har pratats om trafikmodeller i GIS också, det kommer hända mycket där 
också. Det här med barn och busshållplatser och upptagningsområden, då kanske det ska 
analyseras mera i förstudien. Har haft förstudier där det tittats på upptagningsområden för 
busshållplatser. Genom detta kan framtida förutsättningarna ses lite bättre. Det kostar lite 
extra men det här materialet börjar bli intressant, lite bättre placering av busshållplatser på 
vägarna kan uppnås, så att dom inte behöver flyttas och det behövs byggas nytt så fort det blir 
byggt. Eftersom det är skattebetalarnas pengar det handlar om gäller det att det blir så bra som 
möjligt.” 
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Hur ska man få fler att gå på samråden? 
*  ”Det är jättesvårt att nå igenom det brus som finns i media, om det bara görs en annons om 
samrådet så måste den göras så att den syns och att budskapet tydligt går fram. En annons är 
inte tillräckligt för att folk ska känna att det här berör mig, det här är riktat till just mig. Detta 
kan lösas genom att gå ut till vissa specifika grupper, till exempel går de ut till markägarna. 
Det svåra är att få allmänt intresserade att komma på mötena. Är man ute i god tid kan 
gruppförsändelser skickas till hushållen i området, och anslag kan sättas upp på Ica eller 
Konsum. Vad gäller mötets plats finns det skillnader, till exempel på små orter kommer folk 
till bygdegårdar. Det kan bero på att de känner sig hemma, och att det inte känns så sterilt.  
 
Det vore bra om kommunikationen planeras redan i början av ett projekt, att man får 
upprepade tillfällen att hålla ihop alla de här sakerna. Då skulle det finnas en möjlighet att 
göra dom här extra sakerna, att hitta dom här forumen för att nå folk, att hitta rätt möteslokal, 
att hitta dom här bitarna, det är svårt om det inte finns fulla planeringar. Det kan uppnås 
genom att få in informationskostnaderna i budgeten för alla skeden i alla projekt. Som det är 
nu kommer det ofta som en sista punkt någonstans.” 
 
*  ”Det gäller att ta reda på alla informationskanaler inom förstudieområdet, det kan handla 
om vägföreningar, allmänningar, villaägarföreningar, hembygdsgården och kommunen. Då 
kan det, förutom annons i lokaltidningen, skickas direktutskick till de berörda i området. Det 
är lättare att få folk att gå på samråd om de känner att projektet berör dem. Den känslan fås 
mycket lättare via direktutskick. Kanske ska själva samrådsmötet hoppas över, och man kan 
prata med berörda i en annan form än möte. Ett möte kostar mycket pengar, det handlar om 
konsultarvoden, rese- och lokalkostnader. Summeras alla poster kan ett möte gå på upp emot 
20000kr. Då kan dessa pengar istället läggs på att informera och träffa intressenter. Dessutom 
kan det bli snedrekryterat på ett möte, att tiden bara passar en grupp människor. Ett alternativ 
för att komma åt det problemet är att ha öppet hus under en kväll, vilket gör att personer kan 
komma när det passar in i schemat. Annars kan de som jobbar med förstudien finnas 
tillgängliga per telefon och mail. Möten passar bäst för kontroversiella projekt som drar 
mycket folk.” 
 
Hur ska man avgränsa förstudieområdet? 
*  ”Vägverket gör förstudierna lite för avgränsade geografiskt, och det är en del i problemet. 
De koncentrerar förstudien kring en korsning, och om den geografiska avgränsningen är en 
fyrvägskorsning, finns det inte många lösningar. Det gör att det blir väldigt begränsat. Skulle 
avgränsningen i förstudien däremot  innefatta ett stråk mellan två orter, kan det kanske hittas 
en uppsjö av olika åtgärder som kan prioriteras. Då kan det handla om allt möjligt från 
busshållplatser, korsningar och andra åtgärder. Det kan vara bra att tänka på påverkan på 
trafikanter, vägval och färdmedelsval tidigt. Är avgränsningen till exempelvis en korsning, 
blir det svårt att lösa det problemet med att säga att vi ska få folk att åka tåg mellan två orter. 
Avgränsningen av uppgiften påverkar hur väl hanteringen av fyrstegsprincipen lyckas. 
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Det finns kritik inom organisationen att förstudierna blir för styrda genom det sätt som 
beställningarna skrivs. Genom att beställningarna skrivs öppnare och om ett större geografiskt 
område undersöks finns det möjlighet att titta på lite fler lösningar, men de tilldelade medlen 
styr också. Dessa medel kommer i speciella påsar, har man tre miljoner till fysiska åtgärder 
för kollektivtrafik blir beställningen ganska styrd, för i praktiken blir det då busshållplatser 
eller pendelparkeringar. I tidiga skeden skulle det kunna jobbas lite mer övergripande och sen 
kan beställningar ske på ett annat sätt.” 
 
*  ”Ska försöka beställa tio busshållplatser på en gång, så dom kan göra alla tillsammans och 
upphandla alla hos en konsult, då blir arbetet effektivare. Tycker att det kanske blir lite 
storskaligt, men att det blir rationellare, bygg sparar resurser och staten sparar pengar också 
på olika sätt.” 
 
Kostnaden man beräknar i förstudien, går den ihop i slutändan? 
*  ”Kostnaden för projektet beräknas i förstudien, och det beloppet är det som tilldelas för 
genomförandet av  projektet. Projektkostnaden får inte överstiga tio procent av den 
budgeterade kostnaden, och detta gör att de som ska slutföra projektet har ett väldigt hårt 
tryck på sig att hålla dom kostnader som är satta. Det skulle kunna gå att vänta till 
arbetsplanen med att sätta ett pris på projektet och då skulle det budgeterade priset hamna mer 
rätt i förhållande till det slutgiltiga priset. Risken för förgävesprojektering ökar, då det läggs 
ner väldigt mycket pengar innan man vet om det ska bli någonting av projektet. Den 
ekonomiska redovisningen i förstudier brukar ofta bara behandlas med en rad eller två, det 
kan stå ”åtgärden bedöms kosta 300000kr”. Det vore lättare att bedöma att kostnaden är 
rimlig om beräkningarna redovisas i till exempel ett PM. Beräkningarna skulle kunna utföras 
av Vägverkets kalkylatorer och det skulle kunna fungera om det skrivs in det i den interna 
planeringen. Sedan skulle förstudierapporten kunna renodlas, så att den beskriver 
förutsättningar, problem och tänkbara åtgärder. Utöver detta kan man ta fram övriga 
planeringsunderlag, både före och efter förstudien och PM skrivs och att de finns tillgängliga 
på Vägverkets hemsida.  
 
Håller med om att man skulle kunna ta in budgeteringen i ett senare skede för att kunna arbeta 
på ett mer förutsättningslöst sätt, men samtidigt så finns det en vilja att vara så effektiv som 
möjligt, att inte ödsla tid på att utreda saker som aldrig blir nånting. Det är anledningen till att 
det blir avgränsat, det är ingen ovilja att ha ett brett synsätt, utan det är snarare en vilja att vara 
så effektiv som möjligt. När det handlar om så knappa resurser i tid och pengar, har man bara 
ett visst antal personer som kan göra ett visst arbete. Det är väldigt många behov att ta hänsyn 
till, då försöker man tidigt att sikta in sig på att projektet kan bli nånting.” 
 
*  ”Anser att i den ekonomiska biten så är grundläggningar den viktigaste biten, och den tas 
upp väldigt översiktligt i förstudier. Där borde man lägga mer krut. 
Sedan skulle det vara bra med en bättre dialog mellan de olika skedena. 
Det är de tidiga skedena, förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling som är den 
billiga delen av arbetet, det är när produktionen kommer igång som det blir dyrt.” 
 
*  ”Att ha prisuppgifter i förstudien är inte bra, för det läggs ner alldeles för lite tid på 
framtagandet av priser, och dom kan bli fel. Man skall lägga ner med tid på priset i 
förstudiearbetet, men det behöver inte redovisas i detalj i själva förstudien, utan uträkningen 
kan läggas som en bilaga, för att styrka uppgifterna. 
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Det har kommit mer och mer att det skall göras egna kalkyler, men dom som gör dessa vill 
ofta ha mängder, och dessa kommer inte förrän i bygghandlingen. 
Det gäller att sätta upp lite rubriker: arkeologi, brobyggnad, geoteknik mm. Detta för att 
kunna tänka igenom olika poster, för då kommer man närmare än 10000 kr/m gånger längden 
Det skall omprövas om kostnaden överstiger med mer än 10% från första kostnaden. 
 
Tycker det är vanligare att vägprojektet inte klarar sig med de pengar som beräknats i 
förstudien, vilket leder till en bantning av åtgärden. Tror inte att det räcker med de 
beräkningar som görs i förstudien. Har föreslagit att man kan göra en egen bilaga av 
beräkningarna men att de inte behöver presenteras i förstudien. Det handlar om att 
dokumentera vad som gjorts. Sedan går det att se vad siffrorna står för och göra dom tydliga, 
kanske skulle någon granska siffrorna. Tror att det här gör att arbetet kommer en bit längre, än 
att det bara står ett stycke utan underlag för siffrorna. Det är ett dilemma, projektörerna har 
inte kostnadsuppföljningen som Vägverkets byggfolk har. De har börjat med egenkalkyler, 
det gör att det blir mycket bättre. Eftersom de har ett krav på att inte överstiga budgeten med 
mer än tio procent, måste de hela tiden bli duktigare på att kalkylera. Tio procents regeln 
infördes 2004, innan var det tjugo procent som gällde. Det är också lättare att följa budgeten 
vid ett större projekt, för då är tio procent en väldigt stor siffra.” 
 
Vad händer innan man börjar med en förstudie? 
*  ”Det finns ett uttryck som kallas förgävesprojektering, det är när man sysslar med saker 
som sen aldrig blir någonting. Förgävesprojektering kan ses som en form av slöseri, men man 
måste ta en chansning för att utvärdera projektet.  Där kommer den stora svårigheten in, alltså 
avvägningen mellan att vara väldigt effektiv i sin resursanvändning och detta breda och öppna 
synsätt som eftersträvas i förstudien. Det här gör att det sällan dras igång förstudier som det 
inte blir någonting av. Det här hänger ihop med att det redan har tänkts ganska mycket innan 
man kommer till förstudieskedet. Det sker en gallringsprocess innan förstudien beställs vilket 
gör att när man har kommit fram till förstudien, redan vet att det ska bli en fortsättning. 
Problemet är att det som händer innan förstudien inte dokumenteras. Det gör det svårt att 
redovisa i förstudien vad som har hänt i enlighet med fyrstegsprincipens förhållningssätt och 
vilka överväganden som har gjorts innan.” 
 
*  ”Ett problem som finns är att det är svårt att leva upp till fyrstegsmodellen, eftersom det i 
praktiken redan har beslutat om vad som ska göras. Men om det blev dokumenterat i de tidiga 
stegen, skulle man kunna jobba mer förutsättningslöst. Detta hänger ihop med den 
ekonomiska planeringen, där man tittar på ett par olika projekt och sedan bestämt vilka som 
får plats inom den ekonomiska ramen.” 
 
*  ”Man försöker jobba med dokumentation under förstudiearbetet, men många projekt som 
drivs nu, de startades innan man började med förstudier. 
 
Fyrstegsprincipen behandlas inte innan förstudien, utan den kommer i förstudien. Vägverket 
försöker använda fyrstegsprincipen, men det görs inte alltid. Men om man ser till järnvägen, 
dom anser inte att man behöver använda fyrstegsprincipen, dom anser att allt skall gå med tåg. 
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Ibland kan det vara så att man vet vilken åtgärd det kommer bli när förstudien görs. Om det  
t.ex. handlar om en olyckdrabbad korsning, så kanske man tittar på olika alternativ som 
cirkulation eller 2-3 vägskäl. Sen presenteras dessa alternativ i förstudien och räknar på dom, 
och kommer fram till att cirkulation var bäst, och det kanske man visste redan från början. 
 
Ibland påverkas arbetet av det som sagts innan förstudien, t.ex. av länsplaner eller i nationella 
planer. Är en kostnad upptagen i tidigt strategiskt material, eller plan, så kan det påverka, man 
vill ha en viss standard. Då kanske inte allting prövas, även om man ska det. Man behandlar 
inte steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen utan går direkt på de senare stegen.” 
 
Hur lång tid tar det från förstudie tills projektet är klart? 
*  ”Det är väldigt olika beroende på hur omfattande åtgärden är, den snabbaste tiden kanske är 
två eller tre år, och då handlar det om åtgärder i tätort inom detaljplanelagt område. Exempel 
på det kan vara ombyggnad av övergångsställen och ny mark inte tas i anspråk är det inte 
nödvändigt med förstudie. Då går det under "drift av väg" och då behövs inte någon 
arbetsplan utan projektet går direkt till bygghandling.  
 
Om ett projekt handlar om ny vägsträckning planeras processens gång från förstudie till att 
vägen börjar byggas. Då anpassar man sig ganska mycket till när pengarna finns tillgängliga i 
planeringen av projektet. Om det är flera år fram till byggstart, sätter de inte igång att ta fram 
en bygghandling, utan väntar tills byggstarten kommer ganska nära. Ibland ligger de 
budgeterande pengarna så långt fram att tempot dras ner, kanske blir det lite längre stillestånd 
i projekten, vägutredningen får ligga ett par år innan arbetsplanen beställs. Ligger pengarna 
nära kan det till och med bli parallellarbete. Alltså påverkar tidpunkten när pengar finns 
tillgängliga hur lång tid projektet tar. Sedan påverkar den formella hanteringen i förstudien 
tiden. Den interna hanteringen av ställningstagandet tar ungefär halva tiden av projekttiden. 
Detta beror på att Vägverket har dåliga avtalsrutiner och för att de vill så väl men det blir så 
fel, de vill vara säker på vad som händer innan förstudien avslutas. Då väntar man ett par 
månader, och vet troligen inte mer då än vad man gjorde tidigare. Då kanske det är bättre att 
säga att de vill göra det här någon gång men att de inte vet när. Lösningen skulle kunna vara 
att avsluta projektet och låter det vara en paus mellan förstudieprojekt och ett 
arbetsplanprojekt, i stället för att förstudieprojektet drar iväg i tid tills dess att man är beredd 
att påbörja en arbetsplan.” 
 
*  ”Tror inte det går att minska den tid det tar från förstudien görs tills det att objektet är klart 
eftersom det ofta handlar om politiska beslut, och medelstilldelning.” 
 
*  ”Har sällan sett att man tagit beslut på en förstudie att inte ska gå vidare. Det tas inget 
beslut alls i stället.” 
 
Hur uppfattar privatpersoner förstudier? 
*  ”Vägverkets interna verksamhet styrs via styrkort och där sätter de upp mål för 
verksamheten och sedan kan man följa upp det. Det finns ett krav på att Vägverket ska 
meddela dem som har lämnat skriftliga synpunkter om ställningstagandet. Det ansvaret ligger 
fortfarande på projektledaren även om de har levererat upp det till kundbehov och planering. 
Som det är nu finns det inga tidsbegränsningar, det finns bara definierat att dom ska bli 
meddelade. Det skulle kunna gå att sätta en standardnivå, det vill säga att det är rimligt att 
sätta målet att inom några månader ska Vägverket ha någon slags återkoppling med dem som 
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lämnat in synpunkter. Då kan man berätta hur det blev eller att de tyvärr inte har tänkt klart. 
Felet som görs på Vägverket är att de vill veta för exakt innan de svarar, och att man måste 
veta innan svar skickas ut. Det bör inte vara några problem med att få ut återkoppling till de 
som lämnat remissvar, eftersom projektledaren har en sammanställd lista på inkomna 
synpunkter och ett adressregister. Fast det är troligen mellan avdelningarna som det tappas 
bort, att det faller lite mellan stolarna mellan den interna beställaren och mellan vår 
projektledare. Det vore bra att sätta upp ett mål och göra det tydligt vem ansvaret ligger på att 
få ut återknytning till dem som lämnat synpunkter.” 
 
*  ”Privatpersoner har svårt att ta till sig vägverkets process. De är bara intresserade av vad 
som kommer att beröra dem och deras närmiljö, och kan inte se hela processen. 
Anser också att dialogen mellan vägverket och privatpersoner har blivit mycket bättre de 
senaste 10-15 åren. Vägverket tar nu till sig mer av privatpersoners synpunkter, och 
privatpersoner är mer benägna att framföra sina åsikter nuförtiden.” 
 
*  ”Ett av huvudsyftena med förstudien är samråden. I dessa kan berörda myndigheter och 
allmänhet komma till tals. I arbetet med samråd i arbetsplan och bygghandlingsskedena, tas  
en första personlig kontakt med berörda personer, enligt sakägarförteckningen, och inbjuder 
till informationsmöte om objektet. Efter det hålls det ett par samråd, innan 
markägarsammanträdet, som är ett formellt möte. De åsikter som privatpersoner kan komma 
med på samråd kan t.ex. vara ”är detta nödvändigt, lägg pengarna på annat istället” och andra 
tycker att det är spännande och utvecklande. Tror att privatpersoner ser till sina egna 
sakintressen, medan Vägverket ser till samhällsnytta istället. Dialogen med kommuner och 
länsstyrelser fungerar bra.” 
 
*  ”Den viktigaste delen i förstudien är de tidiga samråden och miljöprövningen. Det är viktigt 
att det inte fuskas med demokratiprocessen. Tycker att det viktiga i samrådsprocessen är att 
vara väldigt tydlig med att inte lova för mycket. Det kan vara svårt, går man ut med en 
förstudie, tolkas det oftast av allmänheten som att de blivit lovade att projektet ska 
genomföras. Det gäller det att signalera på ett väldigt tydligt sätt de är ute och tittar på 
förbättringar. Och att det projektet ska prövas mot andra objekt och att det inte är säkert att 
det blir utfört. För att komma runt det här problemet döper konsulterna om förstudierna till 
konsekvensstudier eller något liknande. Då var väl tanken att inte behöva gå till allmänheten 
direkt utan att titta på det först. På den gamla goda tiden satt projektörer och gjorde färdiga 
förslag och gick ut med dem. Man vill nog kanske själv sitta och pula och sen gå ut, men då 
missas det tidiga samrådet och det är den här tidiga samrådsprocessen som är väldigt viktig, 
att lyssna på allmänheten, dom kanske har idéer för hur det ska lösas.” 
 
Hur många förstudier drivs vidare som projekt? 
*  ”Har varit med om ganska många förstudier som sen inte har gått vidare. Att de inte gick 
vidare berodde nog mer på att det inte fanns pengar än att det var fel idéer. Det togs fram en 
lång lista med projekt som sedan det inte togs beslut om fortsatt arbete. Vägverket ska enligt 
sina författningar ta ställning om en förstudie, och de ska även meddela dom som lämnat 
skriftliga synpunkter. Dock driver de inte projektet ända dit utan de stannar någonstans innan, 
och det beror på att de inte riktigt vet vad de vill göra med objektet.” 
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*  ”Det är kanske 50% av alla förstudier som görs, som det blir ett beslut taget på, resterande 
läggs i arkivet och glöms bort. En av anledningarna till varför det aldrig beslutas något efter 
dessa förstudier är att de inte finns med i den ekonomiska planeringen. Men av de förstudier 
som tas beslut om så blir det en åtgärd i ungefär 75% av fallen inom en 40-årsperiod.” 
 
Ska man göra en förstudiehandbok för mindre projekt? 
*  ”Tror inte det har med förstudiehandboken att göra att små projekt får lite för stora 
förstudier i förhållande till storleken på projektet. De har på Vägverket sett att för små projekt 
blir projekteringskostnaden orimligt hög i proportion till totalkostnaden. De har tittat på 
förstudiehandboken och försökt se vad det är som möjligen kan vara drivande i den. De kan 
inte se nånting i skrivningarna som skulle elda på att göra förstudierna så stora, däremot är 
den öppet skriven. Det står till exempel att man ska anpassa förstudien till objektets art, att 
förstudien ska anpassas den till platsen och vilken typ av åtgärd det gäller. Om det tolkas som 
att man ska bygga ut förstudien istället för att göra den lika omfattande som åtgärden är stor, 
har man ett problem. Det handlar väldigt mycket om hur konsulten och den beställande 
projektledaren tolkar texten. Vad som borde göras är att ta en diskussion internt om det här, 
hur förstudiehandboken tolkas, så att vi tolkar det lika. Tror inte att handboken ska skrivas om 
och inte heller skriva någon speciell för små projekt. Däremot bör de prata om hur de tolkar 
handboken för små projekt.” 
 
Följer man rekommendationen i förstudien i de påföljande projekteringsskedena? 
*  ”Kontinuiteten som finns i arbetet var tydligare förr, för då var det alltid samma person som 
gjorde förstudie och vägutredning. Tror också att de som jobbar i de senare skedena styrs av 
beställningen och det utlåtande och ställningstagande som tagits efter förstudie och 
vägutredning. Men att de som arbetar i de senare skedena läser förstudien tror han är väldigt 
varierande.” 
 
*  ”Tycker att rekommendationen som förstudien ger följs i de följande stegen, men tror också 
att man avviker i från dom i vissa fall, för det är tänkta lösningar och i arbetsplanen finns 
mycket mer att gå på. Blir det ett alternativ som hamnar utanför förstudieområdet måste 
förstudien egentligen göras om. Tror att politiken ibland inte tar hänsyn till förstudier när de 
tar beslut om olika planer. De kan anse att en väg är viktig, och det kan binda upp lite av 
åtgärdstänket.” 
 
Använder du dig av Handbok Förstudie i ditt arbete? 
*  ”Har varit med och granskat förstudiehandboken, fast använder den inte speciellt mycket i 
arbetet, utan litar på sina egna erfarenheter istället. Anser att förstudiehandboken ändå är bra, 
den kan hjälpa nya och ovana personer att skriva bättre förstudier. Ser också en risk med 
förstudiehandboken. Det blir väldigt lätt att förstudien sväller upp i sidantal, när alla, t.ex. 
kommun och lansstyrelse, skall få med sina egna bitar i förstudien.” 
  
*  ”Det kan vara svårt med handböcker. Eftersom de inte alltid är så tydliga, och blir det för 
mycket information är det enklare att följa den informationen. Det leder till det blir svårt att 
söka en egen väg. Det här beror på hur pass trygg personen är i sin yrkesroll. När man känner 
sig trygg syns det vad som kanske inte är nödvändigt att ha med i de olika projekten. Kommer 
onödiga bitar med blir det bara dyrt.” 
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4 Analys  

4.1 Analys av enkätsvar 
Vi har gjort en enkät, och skickat ut den till ett flertal privatpersoner. Metoden som användes i 
enkäten var:  
”Svara på en skala från 1 till 5, där 1 är håller inte alls med, och 5 är håller helt och hållet 
med.” Med positiva svar menar vi att merparten svarat med antingen en 4:a eller en 5:a, med 
negativa svar menar vi att merparten svarat med en 1:a eller en 2:a. Neutralt svar, då ligger 
medel runt 3 på frågan. Se bilaga 
 
På den första frågan i enkäten, ”Förstudien har en tydlig och logisk layout.”, så tyckte 
merparten av de svarande att enkäterna de läst hade en bra layout (61% var positiva) 
 
Den andra frågan ”Förstudien har ett språk som är lätt att förstå” gav ungefär samma utfall 
(65% var positiva). 
 
På fråga nummer 3 ”Förstudien beskriver det bakomliggande problemet på ett tillfredställande 
sätt.” var merparten positiv, och en stor andel svarade även med en 3:a. 

 

 

rågan ” Förstudien motsvarar mina förväntningar” gav ett mer neutralt svar. Där var 

en femte frågan ” Förstudien innehåller relevant information.” gav ett utfall som i det 

å fråga nummer 6 ” Förstudien är objektiv.” gav inget entydigt svar, men medelsvaret är 
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fördelningen jämnare mellan de olika alternativen.  
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närmaste kan klassas som positivt, då medlet ligger över 3.. 
 
P
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När det gäller fråga 7 ” Förstudien ger mig en tydlig uppfattning om vad det kommer kosta.” 
och fråga 8 ” Förstudien utreder hur miljön påverkas av de olika alternativen. Med miljö avses 
boendemiljö, kulturmiljö och naturmiljö.” så var svaret neutralt. 

 

 

råga nummer 9 ”De olika alternativen redovisas rättvist i förstudien.” gav ett neutralt svar, 

råga 10 ”Förstudien ger mig svar på mina funderingar kring vägprojektet.” gav ett neutralt 

rågan ”Förstudien ger mig den kontaktinformation jag behöver för att få svar på mina 

en sista frågan i enkäten ”Förstudien ger mig ett tydlig uppfattning om 

om tillägg i enkäten så kunde de svara med fritext, om vad de tyckte var viktigt när de läste 
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F
men en liten tonvikt verkar ligga på ”Håller inte alls med” (1:a). 
 
F
svar.  
 
F
frågor.” gav ett neutralt svar, med en liten tonvikt åt det positiva hållet. 
 
D
när åtgärden kommer att utföras.” gav ett negativt svar.  
 
S
förstudier.  I de svaren framkom det ytterliggare detaljerad information. Bland annat ansågs 
det viktigt att kunna utläsa när projektet skulle vara färdigt, hur den omkringliggande miljön 
påverkas samt att de olika alternativen i förstudien analyseras noga. Värt att notera är att över
75% av de som svarat på enkäten inte hade varit på de möten som hållits om de respektive 
projekten. 
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4.2 Analys av intervjuer 
 
Vi kommer analysera konsultintervjuerna och djupintervjuerna tillsammans.  
För att göra det mer överskådligt, delar vi upp det i ämneskategorier.  
 

4.2.1 Synen på förstudiearbetet 
 
De flesta vi pratat med tycker att det är bra att de under arbetet med förstudier kan arbeta 
förutsättningslöst. Dock finns det begränsningar i arbetet. De är styrda av beställningar och 
budget. Det är inte bra eftersom idéer kan förloras när man blir för styrd. Vidare tycker de att 
förstudien är en bra plattform för vidare arbete.  
 

4.2.2 Ekonomi 
 
Pengarna som tilldelas för ett projekt beräknas i förstudien. Dock är det inte lätt att kalkylera 
helt rätt i förstudien eftersom det är ett första skede där alla detaljer inte är kända. De 
tillfrågade tycker att kalkyleringen skulle kunna komma in i något av de senare 
projekteringsstegen. Detta är inte heller bra då det ökar risken för förgävesprojektering. 
Dessutom får projektkostnaden inte överstiga tio procent av den beräknade totalkostnaden, 
kan det bli ett hårt tryck att hålla kostnaderna nere. Den allmänna åsikten var att det läggs ner 
för lite resurser på att ta fram kostnaderna i förstudien, vilket gör att det kan bli fel. Dessutom 
skriver de som framställer förstudier inte hur beloppet räknats fram. Detta skulle kunna lösas 
genom att kalkyleringen kan ligga med som bilaga eller att det skrivs som ett PM.  
 

4.2.3 Layout 
 
Det finns en väl utvecklad grafisk manual som i stort sett följs. Den är dock ny, så den kanske 
inte arbetats in i rutinerna ordentligt än. De tillfrågade ser dock ljust på att den kommer vara 
en naturlig del i arbetet i framtiden. En idé kan vara att anlita layoutkonsulter för att få ner 
formgivningskostnaderna. Eftersom det finns både Handbok Förstudie och en grafisk manual, 
anser inte vi att det behövs en mall för utformningen av förstudier.  
 

4.2.4 Tid 
 
Det finns ett problem som flera tillfrågade vittnar om, nämligen att det inte tas beslut på 
förstudier, när de är osäkra på fortsättningen. Detta gör att det ser ut som att alla förstudier går 
vidare till arbetsplan, när de i själva verket stoppas åt sidan på obestämd framtid.    
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4.2.5 Samråd/Privatpersoner 
 
Det är svårt att få privatpersoner involverade i processen. Problemet kan bero på att man inte 
lyckas få dem att tycka att projektet rör just dem. De vi intervjuat anser att det är mycket 
lättare att få människor engagerade i arbetet om det handlar om deras närmiljö. Privatpersoner 
tror att eftersom det gått ut en förstudie, ska det hända saker, och att det ska hända snart. En 
anledning till detta kan vara att Vägverket inte har någon tidsgräns för när man ska göra 
återknytning på remissynpunkter på. Även fast de har med i sina stadgar att de ska svara på 
inkomna synpunkter, kan det innebära att de får svar om flera år. Lösningen skulle kunna vara 
att sätta en rimlig tidsperiod inom vilken inkomna synpunkter ska vara besvarade.  
 
Privatpersoner reagerar tyvärr för sent i processen, till exempel när byggnationen börjar och 
då är alla beslut redan tagna. För att få privatpersoner att engagera sig måste tydligare 
information gå ut. Som det är i dag går det ut en annons i lokalpressen, och den kan lätt 
missas. Istället kan gruppförsändelser skickas till hushåll och informera kommun och 
föreningar i området. Dialogen med privatpersoner har blivit bättre de senaste 10-15 åren 
 

4.2.6 Förändringar i förstudiearbetet 
 
De vi tillfrågat tycker att förstudien ska reflektera storleken på projektet, så att den inte sväller 
upp i sidantal och nerlagd arbetstid. Det kom även förslag på att inte ska avgränsa sig för 
mycket, utan titta lite mer på helheten. Ett exempel kan vara att utreda ett vägstråk i stället för 
en korsning. Om man tittar på ett vägstråk, skulle det bli lättare att jobba utifrån 
fyrstegsprincipen eftersom det kan finnas flera möjliga lösningar. Man kan också göra 
förstudier på flera liknande mindre projekt på samma gång, för att effektivisera 
förstudiearbetet.   
 

4.2.7 Syftet med förstudien 
 
Huvudsyftet med förstudien är enligt en av de tillfrågade samrådet. Detta för att alla ska 
kunna komma till tals. Enligt en annan tillfrågad är det inom organisationen olika syn på vad 
förstudiens syfte är. De som jobbar i de senare projekteringsskedena tycker att förstudien ska 
kunna ge svar på de flesta frågor rörande utformning och placering.  
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4.2.8 Steget före förstudien 
 
Enligt flera tillfrågade händer det för mycket innan förstudien påbörjas. Dessförinnan har det 
lagts en internbeställning av en förstudie på ett objekt. Det har alltså skett en gallringsprocess 
innan man kommer till förstudien. Egentligen är det i förstudien man ska komma fram till om 
projektet ska drivas vidare, men som det är nu sker det en ekonomisk gallringsprocess redan 
innan. Detta görs eftersom Vägverket jobbar utifrån en begränsad budget från början. 
Problemet är att de tankegångar som fanns när internbeställningen gjordes inte finns 
tillgängliga för de som sedan ska skriva förstudien. Problemet skulle kunna lösas om det 
fanns mer krav på dokumentation och en regelbunden intern dialog mellan olika avdelningar. 
 

4.2.9 Enklare förstudiehandbok för mindre projekt 
 
Enligt en av de tillfrågade beror det på hur Handbok Förstudie tolkas. Det vore bättre med en 
diskussion om hur den ska tolkas i stället för att göra en ny variant. Handboken är öppet 
skriven och det är svårt att skriva handböcker på ett sätt så att alla tolkar den likadant. Den är 
lite för stor för små arbeten ansåg någon.  
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5 Slutsats 
Förstudierna som Vägverket skriver används som en grund till fortsatt arbete och 
beslutsunderlag. Internt har man olika syn på förstudien och dess användning. De som är 
tidigt i processen som ett inventeringsskede där man klargör förutsättningar för området, och 
de som är senare i processen vill ha en färdig lösning på problemet. 
Förstudier används externt som ett sätt att nå ut till privatpersoner och andra intressenter. 
Under förstudiearbetet så har dessa intressenter en möjlighet att påverka de beslut som 
kommer att tas. 
 
Under vårt arbete har vi sett vissa problemområden där vi sett behov av förändringar. Den 
viktigaste aspekten borde vara hanteringen av ekonomifrågan. Ekonomin gör att de arbetar på 
ett sätt som det inte är meningen att arbeta med det. Eftersom de nu beräknar en kostnad innan 
de vet alla detaljer, sätts budgeten utan att veta vad som ska göras. Lösningar på detta 
problem kan vara att dokumentera allt de arbetat med i tidigare skeden. Som det är nu finns 
inga krav på dokumentation innan man påbörjar en förstudie. En annan lösning vore att lägga 
in ekonomin i ett av de senare stegen i projekteringsprocessen. Utöver detta vore det bra om 
de redovisade den ekonomiska kalkylen bättre i förstudien. Den behöver inte nödvändigtvis 
vara med i själva förstudierapporten, men den skulle kunna finnas med som bilaga eller att det 
går ut som ett PM inom Vägverket.  
I Handbok Förstudie står det att storleken på förstudierna ska reflektera storleken på projektet. 
I dagsläget blir ofta förstudierna lite för stora, vilket medför merarbete för de som skriver 
förstudierna. Detta tycker inte vi är rimligt utan man borde ha en diskussion om hur Handbok 
Förstudie ska användas. 
 
När vi har tittat på kontakten med privatpersoner, har vi sett att det är svårt att nå ut och få 
folk intresserade. Det verkar som att en annons i lokaltidningen inte räcker, eftersom alla inte 
ser den. Alternativa lösningar skulle kunna vara direktutskick, annonsering i den lokala miljön 
samt att ta hjälp av föreningar och kommunen, eftersom de har inarbetade kontakter. För att 
göra processen bättre, vore det bra med en begränsning i svarstiden gentemot de som skickat 
in remissynpunkter. Vi har inte hittat ett exakt tidsspann, utan det är själva informationen om 
när de kommer att få svar som är viktig. Detta kan Vägverket ta med sig i sitt arbete och 
själva sätta en lämplig gräns.  
 
Det kom fram många bra idéer på hur förstudiearbetet skulle kunna utvecklas. För att göra det 
mer effektivt kan de beställa flera små likartade objekt och på så sätt göra en förstudie till alla. 
De kan även ändra tankegångarna kring förstudiearbetet, för att inte begränsa sig till ett 
specifikt problem, utan se till större geografiska områden. Ett exempel kan vara att titta på ett 
vägstråk mellan två orter. På detta sätt kan de enklare tänka utifrån fyrstegsprincipen. Även 
här är det viktigt att ta hänsyn till det som hänt innan förstudien, eftersom det redan då skett 
en urvalsprocess. Det är viktigt att allt förarbete dokumenteras, för att få kontinuitet i arbetet.  
 
Den allmänna synen på förstudier är positiv, men privatpersoner tycker att det är svårt att läsa 
ut tidsplaner och vad projekten kommer att kosta. Ofta så ser inte privatpersoner hela 
processen utan reagerar för sent. De missar också att gå på samråden av olika anledningar 
vilket är ett problem för det är då de verkligen har en chans att påverka.
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Bilagor 

Bilaga 1 En enkät angående förstudier 
 
Denna bilaga innehåller den enkät som vi skickade ut. 
 
Svara på en skala från 1 till 5, där 1 är ”håller inte alls med”, och 5  
är ”håller helt och hållet med”. Markera ditt svar genom att ringa in den siffra som mest 
motsvarar din uppfattning i frågan. 
 
Förstudien har en tydlig och logisk layout. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien har ett språk som är lätt att förstå. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien beskriver det bakomliggande problemet på ett tillfredställande sätt. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien motsvarar mina förväntningar. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien innehåller relevant information. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien är objektiv. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien ger mig en tydlig uppfattning om vad det kommer kosta. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien utreder hur miljön påverkas av de olika alternativen. Med miljö avses 
boendemiljö, kulturmiljö och naturmiljö. 
1 2 3 4 5 
 
De olika alternativen redovisas rättvist i förstudien. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien ger mig svar på mina funderingar kring vägprojektet. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien ger mig den kontaktinformation jag behöver för att få svar på mina frågor. 
1 2 3 4 5 
 
Förstudien ger mig ett tydlig uppfattning om när åtgärden kommer att utföras. 
1 2 3 4 5 
Övriga frågor: 
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Har du läst en förstudie innan denna? Ja Nej 
 
Närvarade du på Vägverkets informationsmöte i samband med det aktuella vägprojektet? 
Ja Nej   
 
Om Nej, vad var orsaken till detta? _______________________________________________ 
 
 
Vad är intressant för dig när du läser en förstudie? Du kan skriva flera saker. 
 
 
 
 
Jag har läst förstudie: (infoga de olika aktuella alternativen här) 
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Bilaga 2 Enkätsvar 
 

Denna bilaga innehåller de fritextssvar vi fick på enkäterna. 
 
Närvarade du på vägverkets informationsmöte i samband med det aktuella 
vägprojektet? 
Om nej, vad är orsaken till detta 
- Annat möte. 
- Inte möjlighet. 
- Skitdålig information på undanskymd plats. 
- Inte ens sett annons eller kallelse. 
- Vägverket verkar smyga (med) bakom vägnr. O kryptiska formuleringar. 
- Hur har man kallat ?? 
- Mycket dålig information. 
- Tog del av förstudien via Internet. 
- Kändes inte att man kunde påverka. 
- Arbete. 
- Ingen kännedom. För dåligt utannonserat (vilket många med mig missat). 
- Tiden. 
- Kallelsen till detta möte gällde ju bara boende i Ståltorp utanför Surahammar, inte oss på 
Stavtorpet. 
- Bortrest. 
- Hade inte information om mötets genomförande. 
- Bor 40 mil från aktuellt vägprojekt. 
- Informationen om mötet var dålig. 
- Skulle varit flygblad i brevlådor. 
- Ingår inte/har mindre betydelse för mina arbetsuppgifter i stort. 
 
Vad är intressant för dig när du läser en förstudie? 
- Problemet rätt uppfångat - bra lösning - tillgänglighet - framkomlighet - systemsyn på vägar. 
Företags- och samhällsekonomiskt riktigt. 
Påverkan på näringslivets transporter. 
Påverkan på arbetspendling. 
- Jag vill veta hur min närmiljö påverkas och ha garantier för att de utlovade åtgärderna 
efterlevs. 
- Att se om Vägverket beaktat buller, vatten och avloppsfrågor, ta prover för att se 
förändringar före och efter. 
Redovisa mera fakta. 
Förstudien är för ytlig. 
- Mitt eget, mina barn och barnbarns behov av att kunna färdas/röra oss säkert i trafiken samt 
mina barnbarns boende/uppväxtmiljö 
- Buller och annan miljöpåverkan. 
- Inverkan på företaget. 
- När skall bygget ske ? 
Hur får man reda på vilket alternativ de valt. 
Hur kan man överklaga. 
- Att innehållet är objektivt. 
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Att alla tänkbara alternativ belyses. 
- Hur den påverkar mitt boende och miljön. 
- Att de fått med alla miljöaspekter och inte glömt någon, att också bidra med information för 
att göra utredningar bättre. 
- Allsidig beskrivning och fakta framställning avseende Vägverkets ansvarsområde. 
- Kostnad och startpunkten, och att se att de som skickat in skrivelser till Vägverket verkligen 
kommer till rätta o så verkar det vara o det är ju bra. 
- Objektiv viktning av alternativen. 
Färdigtidpunkt för projektet. 
När tas beslut. 
- Varför ! 
Blir det bra efteråt ! 
Fler alternativ ! 
Kommer någon trafikant få det sämre ! 
Behövs pengarna bättre på någon annan sträcka ! 
Ta bort farliga passager i första hand. 
- TS-effekterna – d.v.s. hastigheter, vägutformning, mitträcken m.m. 
- Syfte, förutsättningar, problemanalys, åtgärdsförslag. 
- Hur min boendemiljö påverkas 
 
Andra saker som kom fram i enkäten 
- Vore önskvärt med fler alternativ i förstudien, som jag läste den fanns det bara ett alternativ 
objektiviteten nästan obefintlig, förstudien enbart inriktad på att underlätta för biltrafiken. 
tänk mer på oskyddade trafikanter och boendemiljö. 
Bilarna skulle bara vinna några sekunder på förslag enligt förstudien - jag tror att de kan 
försaka dem till förmån för barnen. 
(svaret på fråga 4 är negativt ur min synpunkt - motsvarar mina förväntningar så till vida att 
jag tyvärr utgick från att förstudien 
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Bilaga 3 Enkätsammanställning 
 

En enkät angående förstudier

 Förstudien har en tydlig och logisk layout.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 2 2 6 12 4 26 3,54
Procent 8% 8% 23% 46% 15%

 Svara på en skala från 1 till 5, där 1 är håller inte alls med, och 5  är håller helt och hållet med. 

 

Förstudien har ett språk som är lätt att förstå.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 0 5 4 12 5 26 3,65
Procent 0% 19% 15% 46% 19%

 

Förstudien beskriver det bakomliggande problemet på ett tillfredställande sätt.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 1 2 7 10 6 26 3,69
Procent 4% 8% 27% 38% 23%

 

Förstudien motsvarar mina förväntningar
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 4 4 7 8 2 25 3,00
Procent 16% 16% 28% 32% 8%

 

Förstudien innehåller relevant information. 
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 0 3 11 10 2 26 3,42
Procent 0% 12% 42% 38% 8%

 

Förstudien är objektiv.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 2 5 6 8 5 26 3,35
Procent 8% 19% 23% 31% 19%
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Förstudien ger mig en tydlig uppfattning om vad det kommer kosta.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 1 9 11 2 3 26 2,88
Procent 4% 35% 42% 8% 12%

 

Förstudien utreder hur miljön påverkas av de olika alternativen. 
Med miljö avses boendemiljö, kulturmiljö och naturmiljö.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 3 7 5 9 2 26 3,00
Procent 12% 27% 19% 35% 8%

 

De olika alternativen redovisas rättvist i förstudien.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 5 2 12 3 2 24 2,79
Procent 21% 8% 50% 13% 8%

 

Förstudien ger mig svar på mina funderingar kring vägprojektet. 
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 2 9 7 7 1 26 2,85
Procent 8% 35% 27% 27% 4%

 

Förstudien ger mig den kontaktinformation jag behöver för att få svar på mina frågor.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 4 2 8 6 6 26 3,31
Procent 15% 8% 31% 23% 23%

 

Förstudien ger mig ett tydlig uppfattning om när åtgärden kommer att utföras.
Svar 1 2 3 4 5 Total Medel
Antal 4 10 9 1 2 26 2,50
Procent 15% 38% 35% 4% 8%

 

har du läst en förstudie innan denna
ja nej
17 5

Närvarade du på vägverkets informationsmöte i samband med det aktuella vägprojektet
ja nej
4 17
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Bilaga 4 Intervjufrågor i telefonintervjuer 
Denna bilaga innehåller de frågor som vi ställde under telefonintervjuer med konsulter. 
 
Namn? 
Position? 
Arbetsplats? 
På vilket sätt jobbar du med förstudier? 
Vad är viktigt att ha med i en förstudie, för dina arbetsuppgifter? 
Vilken är din allmänna syn på förstudier? 
Finns det något direkt som du skulle vilja förändra i förstudien? 
Slutligen, har du något mer som du tycker vi ska ta upp angående förstudier? 
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