
Ökad framkomlighet
och hållbart resande
samt minskade
störningar.

TRAFIK UNDER BYGGSKEDET



BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT i städer och på 
trafikleder kan ofta vara komplicerade. Med god 
planering i ett tidigt skede kan man dock undvika 
många negativa följder. Genom rätt stöd och verktyg 
kan kommuner, regioner och Trafikverket dels vinna 
invånarnas och näringslivets acceptans och förstå
else för de störningar som uppstår, dels bidra till god 
och säker framkomlighet. 

För att minimera och kanske till och med eliminera 
dessa negativa följder har vi på Sweco verktygen och 
kunskapen för att lyckas med projektets genomföran
de. Vi kommer in och stöttar våra kunder med insikter 
och vägledning som behövs för en bra konsekvens
analys och en effektiv genomförandeplan. Välplane
rad trafik under byggskede har potential att förbättra 
för trafikanter och trafikslag såväl som för entrepre
nörer och leverantörer som tvingas passera genom en 
projektplats. 

Planering ger värdefulla nyttor
Vi har erfarenhet av att jobba med samtliga delar av 
trafik under byggskede och kan därmed erbjuda ett 
helhetsperspektiv på person och godstransporter 
samt för kollektivtrafik i tidiga och sena skeden. 
Vi kan även vara stolta och berätta att vår process 
också bidragit till positiva förändringsbeteenden hos 
invånarna vilket lett till ett ökat hållbart resande tack 
vare väl grundade genomförandeplaner. 

Kort och gott kan man säga att god planering i 
tidigt skede har väldigt många och värdefulla nyttor 
för alla berörda parter.

Har din kommun en plan för hur invånarnas 
framkomlighet ska se ut under ett väg eller 
byggprojekt? Har ni koll på vilka konsekvenser 
olika projekt kan ha för era invånare och ert 
näringsliv? En väl grundad och genomarbetad 
plan kan ha positiv verkan hos invånarna  
och näringslivet i din kommun och bidra till  
att uppfylla mål vad gäller trafik och och  
hållbart resande.  VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG TILL:

Lena.Eveby@sweco.se, +46 (0)72 212 42 75
Vania.Khairallah@sweco.se, +46 (0)73 323 97 90

SWECOS  
PROCESS FÖR 
TRAFIK UNDER 

BYGGSKEDE

SÅ HÄR JOBBAR VI:

STEG 1: VI TITTAR PÅ NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Gör marknads och målgruppsanalyser, infra 
strukturanalys och tittar på eventuella intilliggande 
projekt. Vi identifierar intressenter både primära  
och sekundära.

STEG 2: VI IDENTIFIERAR MÅL OCH ÅTGÄRDER 

Identifierar mål tillsammans med relevanta  
intressenter och tar fram åtgärder för att uppnå 
målen. Oftast anpassas dessa till de olika faser i 
projektet. Vi hjälper till att prioritera olika åtgärder.

STEG 3: GENOMFÖRANDEPLAN

Genomförandeplan innehållande uppföljningsplan, 
kontrollplan och trafikföringsprinciper.

STEG 4: BYGGSKEDE

Åtgärdsuppföljning under byggskede.



TRAFIKANTER/PRIVATPERSONER

• Ökad framkomlighet och tillgänglighet

• Färre trafikstörningar 

• Högre trafiksäkerhet 

• Förbättrad upplevelse av resvägen,  
ökad trygghet och attraktivitet

• Minskade bullerstörningar för boende  
och verksamma i området

STADEN/KOMMUNEN 

• Ökad framkomlighet och tillgänglighet

• Färre trafikstörningar för samtliga resor

• Högre trafiksäkerhet 

• Minskade bullerstörningar för boende  
och verksamma i området

• Minskad negativ påverkan för närliggan
de butiker, restauranger och besöksmål

• Goodwill

• Bättre tillgänglighet för godstransporter 
förbi och genom projektområdet

• Att hjälpa kommunen att fortsatt  
jobba med ert hållbart resande  

• Minskad miljöbelastning

NÅGRA AV DE VIKTIGASTE NYTTOEFFEKTERNA MED ATT  
JOBBA MED TRAFIK UNDER BYGGSKEDE: 

BESTÄLLARE OCH ENTREPRENÖR

• Lägre projektkostnader

• Färre trafikstörningar 

• Högre trafiksäkerhet 

• Bättre arbetsmiljö för  
utförande personal

• Goodwill

• Minskad störningskänslighet för  
projektets transporter

• Ökade förutsättningar för samordning 
med intilliggande projekt

VERKSAMHETER

• Minskade störningar för arbets
pendlare/besökare till arbetsplatser

• Bättre tillgänglighet för gods
transporter förbi och genom  
projektområdet

• Minskat kundbortfall (butiker,  
restauranger, besöksmål)


