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Trafikverkets arkitekturstrategi

Bakgrund
Trafikverket ansvarar för offentliga miljöer och byggnadsverk som berör bärande
samhällsfunktioner, ger stora fysiska avtryck och har stor påverkan på många
människors dagliga liv – i dag och i morgon.
År 2018 antog riksdagen ett nationellt arkitekturpolitiskt mål. Arkitekturpolitiken utgår
från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och hållbara. Det är en
politik som på ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människor och deras behov och
livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer.
Trafikverkets arkitekturstrategi utgår från begreppen arkitektur1 och landskap2 såsom de
definieras i den nationella arkitekturpolitiken och i den Europeiska
landskapskonventionen. Arkitektur begränsas inte till att vara en del av bygg- eller
planeringsprocessen som man kan välja bort eller lägga till. Arkitektur betraktas istället
som en process som i alla skeden proaktivt utforskar de förutsättningar som ges. Olika
intressen, funktioner, behov och önskningar vägs i arkitekturen samman till en helhet.

Syfte
Arkitekturstrategin syftar till att verksamheten utvecklas så att Trafikverket når de
transportpolitiska, arkitekturpolitiska, kulturpolitiska samt miljö- och klimatpolitiska
målen.

Strategins omfattning
Trafikverkets arkitekturstrategi omfattar en stor del av Trafikverkets verksamhet:
utredning, planering, lokalisering, planläggning, byggande och förvaltning av den statliga
transportinfrastrukturen.
1. Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. I grunden handlar
arkitektur om att definiera den fysiska miljön genom sekvenser och mönster av rum, baserat på relationen
mellan människans behov och förutsättningarna på en plats. Arkitektur omfattar landskap, byggnader och
anläggningar samt rummen inom och mellan dessa. Det handlar om det enskilda objektet och om samspelet
mellan flera objekt samt helheten i städer, tätorter och landskap. Men arkitektur är också läran om formgivning
av landskap, städer, byggnader och interiörer. Ämnet är multidisciplinärt. (Underlag till nationell arkitekturpolicy,
Rapport 2017:12, s 11, Boverket)
2. Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. (Europeiska landskapskonventionen Florens,
20.10.2000, Kap. 1, Art. 1)
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Strategi
Målet med arkitekturstrategin är att Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen
genom att skapa väl gestaltade miljöer som är funktionella, hållbara och vackra. Detta är
Trafikverkets övergripande arkitekturmål.
Trafikverkets strategi för att uppnå detta beskrivs i tre teman:
Arkitektur utgår från människan och landskapet
Trafikverket ska utgå från människan och de möjligheter och begränsningar som finns i
landskapet.
Trafikverket ska bidra till att skapa inkluderande vardagsmiljöer i och omkring dess
anläggningar. Utgångspunkten är människans behov och sinnliga upplevelser.
Trafikverkets anläggningar ska utformas i ett samspel med landskapet. De ska ses och
bedömas som en del av en helhet. Väl gestaltade miljöer ska ta tillvara, utveckla och vid
behov skapa nya värden i landskapet.
Arkitektur utvecklar samhället
Trafikverket ska ta ansvar för gestaltningen av sina anläggningar, så att de blir förebilder
som bidrar till samhällsutvecklingen och det gemensamma samhällsbygget.
Trafikverket ska ta ansvar för samspelet med omgivningen längs anläggningen så att
lokalsamhällen kan hållas samman och utvecklas.
Trafikverket ska genom dialog och samverkan agera som normgivande förebild i
skapandet av väl gestaltade offentliga miljöer.
Arkitektur byggs med omsorg, kunskap och kloka arbetssätt
Trafikverkets anläggningar och miljöer ska ses och bedömas som arkitektur. För det
krävs omsorg och engagemang i alla skeden.
Trafikverkets arbete med arkitektur ska präglas av samverkan och helhetssyn. Arbetet
ska utforska de förutsättningar som ges och väga samman olika intressen och
teknikområden till en gestaltad helhet. Förutsättningar för väl gestaltade miljöer skapas i
alla skeden – utredning, planering, lokalisering, planläggning, byggande och förvaltning.
De som medverkar i arbetet med Trafikverkets anläggningar och miljöer ska ha kunskap
och kompetens i arkitektur, teknik, landskap, och människors villkor. Kunskap och
erfarenheter ska tas tillvara, utvecklas och spridas inom och utanför Trafikverket.
Trafikverket ska agera som förebild i arbetet med människors miljöer vad gäller kvalitet
och innovation.
Trafikverket ska ha kvalitetskriterier för arkitektur, så att den planerade och byggda
miljön kan diskuteras och bedömas. Kriterierna ska syfta till att nå arkitekturmålet.
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Bedömda effekter


Bidrar till uppfyllelse av transportpolitiska, arkitekturpolitiska, kulturpolitiska
samt miljö- och klimatpolitiska målen.



Bidrar till att uppfylla Trafikverkets vision - alla kommer fram smidigt, grönt
och tryggt.



Bidrar till förﬂyttningen mot ett hållbart samhälle enligt Trafikverkets
långsiktiga mål.



Stöder Trafikverkets samverkande roll i samhällsutvecklingen genom att verka
föredömlig i rollen som statlig byggherre.



Bidrar till Trafikverkets ansvar som en förebildlig statlig myndighet i enlighet
med den nationella arkitekturpolitiken.



Bidrar till att inspirera andra aktörer inom branschen att väga samman funktion,
hållbarhet och skönhet.



Bidrar till att utveckla kunskap och engagemang hos våra leverantörer,
entreprenörer och övriga i anläggningsbranschen.

Uppföljning av strategin
Denna strategi bryts ned och implementeras genom:


en Trafikverksövergripande handlingsplan som arbetas fram utifrån fördjupade
processanalyser som årligen uppdateras och följs upp



att inom ramen för det strategiska arbetet med arkitektur identifiera aktiviteter
över tid som i sin tur implementeras och följs upp genom berörda avdelningars
verksamhetsplanering och processansvar



förbättringar av arbetssätt och kunskap inom arkitektur i Trafikverkets
verksamhet.

Trafikverkets chefsarkitekt ansvarar för att följa upp och föreslå förändringar i denna
strategi. Uppföljning, komplettering och förändring av handlingsplanen och de åtgärder
som där identifieras för strategin sker årligen. Uppföljning, komplettering och förändring
av de inriktningar som finns angivna i strategin sker vart tredje år.

4 (4)

STRATEGIDOKUMENT
TDOK-nummer

Version

TDOK 2021:0370

1.0 1.0

Versionslogg
Fastställd version

Dokumentdatum

Ändring

Namn

Version 1.0

2021-06-24

Ny
arkitekturstrategi

Johan Folkesson

Informationsklass
☐Nivå 5 – Säkerhetsskydd
☐Nivå 4 – Mycket känslig
☐Nivå 3 – Känslig
☐Nivå 2 – Intern
☒Nivå 1 – Ej känslig

