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Förord

Visionen om ett miljöanpassat och långsiktigt hållbart transportsystem
har en bred förankring i samhället. Men vad innebär den egentligen och
hur når vi dit? I planeringen av vägar och järnvägar måste miljöfrågorna
vara en naturlig del för att nå hållbarhet. Det ställer krav på kunskap,
engagemang och systematiska arbetssätt men också på öppenhet där
det ges möjlighet att påverka. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett
viktigt verktyg för att svara upp mot de behoven.
Erfarenheter från MKB i väg- och järnvägsplanering visar att det är
viktigt att MKB integreras i processen från tidig planering till genomförande för att miljöfrågorna ska tas tillvara. Handboken lägger därför stor
tonvikt på att beskriva arbetet med MKB och förtydliga hur det är tänkt
att genomföras i samtliga skeden, från förstudie till byggskede.
Handboken började tas fram innan Trafikverket bildades och har därför
varit lite av ett pionjärarbete. Den är särskilt anpassad till planering och
projektering av väg och järnväg, men förhoppningen är att den även kan
ge inspiration till miljökonsekvensbeskrivningar som genomförs inom
ramen för flyg och sjöfart.
Det pågår flera utredningar om hur MKB och planeringsprocessen
kan effektiviseras som kan leda till förändringar i lagkrav och tillämpning. Handboken kommer då att behöva uppdateras vilket ger oss möjlighet att tillvarata synpunkter på innehåll och användbarhet från er
användare.
Arbetet har bedrivits som ett projekt med en arbetsgrupp och en styrgrupp. Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet har varit
engagerade i arbetet med handboken och bidragit med kunskap och synpunkter. Ett stort tack till alla som bidragit till resultatet genom att ge
värdefulla synpunkter under seminarier och remisser.

Stefan Engdahl
Chef för verksamhetsområde Investering
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Läsanvisning

Handboken om metodik är en av flera delar i Trafikverkets handboksserie om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för väg- och järnvägsprojekt. Innehållet i de olika delarna samspelar. Övriga delar i serien är:
•
Regler och bestämmelser: lagstiftning, konventioner och mål
som rör MKB
•
Analys och bedömning: bedömningsmetoder och analysverktyg
för olika miljöaspekter
•
Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt
•
Sammanfattande del: grundläggande kunskap i MKB.
Den här handboksdelen ersätter Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 2, Metodik (Vägverket, publikation 2002:42).
Handboken om metodik har följande upplägg:

Ordval i handboken
Utredning och plan används
som gemensam benämning för
vägutredning och järnvägsutredning respektive arbetsplan och
järnvägsplan.
Om det gäller andra typer av
planer och utredningar, till
exempel detaljplaner, förtydligas
detta i texten.
Planering används för arbetet
med förstudie och utredning.
Projektering används för
arbetet med plan och
bygghandling.
MKB används för både process
och dokument.
I annat fall används begreppen
MKB-dokument respektive
MKB-process

Kapitel 		

Innehåll

1. Inledning

Syftet med handboken. Beskrivning av planeringssystemet och
MKB i relation till andra konsekvensbeskrivningar.

2. Grundmetodik MKB

Beskrivning av de moment som
ingår i MKB och innehållet i
MKB-dokumentet

3. MKB – en del i planering och
projektering

Beskrivning av hur MKB kan
integreras i planering och projektering av vägar och järnvägar.
Konkreta råd ges om vad som är
viktigt att ta hänsyn till i respektive skede.

Tips på litteratur

Läsaren förutsätts vara insatt i de generella MKB-momenten som redovisas i kapitel 2 för att förstå de skedesspecifika råden i kapitel 3.
I marginalen redovisas ljusgröna rutor med fakta och lagkrav samt
blåtonade rutor med exempel och råd.
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Begrepp

Här beskrivs hur vissa nyckelbegrepp används i handboken.

Miljöförutsättningar
De förutsättningar som tillsammans skapar och karakteriserar miljön
inom ett visst område såsom:
• landskapet, mark och geologi, vatten, topografi, klimat och
vegetation
• ekosystem, växter, djur och livsmiljöer
• bebyggelse och markanvändning
• historisk utveckling och spår av denna i landskapet
• miljösituationen, luftkvalitet, buller, föroreningar och
andra störningar.

Miljökvalitet
Ett tillstånd eller funktion i miljön som kan mätas eller beskrivas, till
exempel luftkvalitet, ljudkvalitet eller vattenkvalitet.
Miljömål, normer, riktvärden och gränsvärden kan användas för att uttrycka en viss miljökvalitet som är värdefull, önskvärd eller godtagbar.

Miljöintressen
Intressen som utgår från miljöförutsättningarna. Naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, boendemiljö och hälsa är exempel på miljöintressen.
Miljöintressen kan vara utpekade som skyddade områden enligt miljöbalkens 7 kapitel. De kan också bli tydliga vid analys av miljöförutsättningar där lokal kunskap kan tillföras genom samråd.

Miljöaspekt
Samlad benämning för miljöintressen, miljöeffekter och miljökonsekvenser. Begreppet har i MKB-sammanhang en annan innebörd än
enligt ISO 14050:2010.

Miljöeffekt
Förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras.

Indirekta miljöeffekter
Effekter som uppstår som en följd av projektets direkta effekter eller
genom de ”möjligheter” projektet ger.
Det kan till exempel handla om förändrade trafikflöden i omgivande
vägnät eller om bebyggelseutveckling som följer av projektet.
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Begrepp

Kumulativa miljöeffekter
Samverkan mellan flera olika effekter som uppstår som en följd av projektet, till exempel bullereffekt och barriäreffekt. Effekter av projektet
kan även samverka med effekter från andra pågående eller framtida
verksamheter och projekt, till exempel kan bullereffekter av ett vägprojekt samverka med buller från en järnväg (befintlig eller planerad).

Miljökonsekvens
En bedömning av effekternas betydelse för olika miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för boendemiljö och människors hälsa
eller för kulturmiljövärdet. Bedömningen omfattar dels en beskrivning
av konsekvensen, dels en värdering av dess storlek och betydelse.

Influensområde
Område inom vilket miljöeffekter bedöms kunna uppkomma. Influensområdet är generellt större än utredningsområdet, som är det område
inom vilket alternativa åtgärder och lösningar söks.

Nollalternativ
Referensalternativ för att bedöma projektets effekter och konsekvenser.
Nollalternativet beskriver de framtida förhållanden som gäller vägen eller järnvägen, trafik, funktion och miljöförhållanden, om projektet inte
genomförs.
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1

Inledning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gör skillnad i projekt för väg och
järnväg. Den kan lyfta miljöfrågorna i rätt skede och aktivt bidra till
ökad miljöanpassning.
Detta kapitel sätter in MKB i sitt sammanhang. Med förståelse för
planeringssystemet, andra konsekvensbeskrivningar, lagkrav och
nyttan med MKB står du bättre rustad att nyttja dess fulla potential.

1.1

Handbokens syfte och målgrupp

Den här delen i handboksserien om MKB handlar om metodik. Med
MKB-metodik menas de grundläggande momenten i MKB och deras
funktion samt principer för att genomföra dem i väg- och järnvägsplanering.
Handbokens syfte är att bidra till en förbättrad tillämpning av MKB
och tydligare integrering av MKB i planering och projektering av vägar
och järnvägar. Den ska stödja en utveckling mot att MKB-dokument blir
inriktade på de väsentliga och relevanta miljöfrågorna i varje projekt.
Tyngdpunkten i handboken ligger på beskrivning av MKB-processen
och dess koppling till planering och projektering, eftersom den kopplingen är en nyckel till faktisk miljönytta. Handboken ger även råd om
hur miljöfrågorna bör hanteras i skedena förstudie och bygghandling,
som inte omfattas av lagkrav på MKB-dokument.
Handboken är särskilt anpassad för Trafikverkets konsulter som genomför MKB, men ger vägledning till alla som arbetar med MKB för
vägar och järnvägar. Den förmedlar Trafikverkets syn på hur MKB bör
tillämpas i väg- och järnvägsplanering utifrån lagkrav, praxis och erfarenheter.
Mer ingående beskrivningar och tolkningar av lagkrav och bestämmelser samt bedömningsmetoder vid analys finns i övriga delar i Trafikverkets handboksserie om MKB.
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1.2

Strategisk planering
Förstudie
Utredning
Tillåtlighetsprövning

Plan
Bygghandling
Bygg- och driftskede
Figur 1.
Planeringssystemet

Ingen
fortsatt
planering

Planering av transportsystemet

I utvecklingen av transportsystemet bör perspektivet vara samhällsbyggarens. Systemet ska fungera för olika grupper av trafikanter och för
olika behov i samhället och vara långsiktigt hållbart. För att det ska vara
möjligt måste förvaltning och planering av transportsystemet genomföras i nära samspel med kommunal planering och med andra aktörer i
den fysiska planeringen.
Riksdagen har antagit mål för transportpolitiken. Det övergripande
målet stöds av ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om
säkerhet, miljö och hälsa. De transportpolitiska målen ligger till grund
för analys av problem och åtgärdsbehov i transportsystemet. Hänsynsmålet säger bland annat att transportsystemets utformning ska bidra till
att miljökvalitetsmålen och ökad hälsa uppnås. Miljökvalitetsmålen har
därmed en viktig roll i planeringen av vägar och järnvägar. Genom projektmål kan de övergripande transportpolitiska målen konkretiseras och
bli användbara i planering och projektering.
Transportplaneringen genomförs stegvis på olika nivåer från
nationell till lokal nivå. Den omfattar bland annat analys av förutsättningar, mål, strategier, behov och möjliga åtgärder samt
måluppfyllelse och konsekvenser. Miljöbedömning och MKB är
verktyg som används i alla stegen i planeringen för att bidra till ett
miljöanpassat och hållbart transportsystem.
Det planeringsskede som föregår projektnivån brukar kallas strategisk planering. Det kan resultera i olika typer av planer, exempelvis
nationell plan och regionala planer för transportsystemet, problem- och
bristanalyser samt analys av åtgärdsval. Den strategiska planeringen
omfattar större fysiska områden som möjliggör trafikslagsövergripande
studier och analys av regionala och nationella konsekvenser.
Förstudie, utredning och plan är de projektskeden som regleras i väglagen och i lagen om byggande av järnväg. Förstudien är i huvudsak ett
inventeringsskede som ska ge kunskap om förutsättningar, behov och
tänkbara åtgärder. Förstudien ger även möjlighet till samråd och förankring.
En utredning genomförs när alternativa sträckningar behöver studeras. Utredningen ska bidra till en lokalisering som är lämplig med hänsyn till områdets förutsättningar och de behov som finns.
Planens syfte är att studera projektets detaljutformning och redovisa
vilken mark som behövs för att bygga vägen eller järnvägen. Planen redovisar hur projektet ska genomföras och vilka krav som ska inarbetas i
bygghandlingen.
I bygg- och driftskedet ska man fullgöra de åtaganden som finns i
planen och i miljöbalkens bestämmelser. Miljöuppföljning kan behövas
för att säkerställa att de krav och ambitioner som lagts fast i planeringen
uppnås.
I transportplaneringen tillämpas fyrstegsprincipen. Den sätter väg- och
järnvägsplaneringen i ett större sammanhang och öppnar för en bredare
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och mer förutsättningslös analys av åtgärder även utanför transportsystemet. Tidigt i planeringen (strategisk planering samt förstudie) analyseras vilken eller vilka typer av åtgärder som ska genomföras, till exempel trafikreglerande åtgärder (steg 2) i kombination med ombyggnad av
väg eller järnväg (steg 3). Dessa åtgärder planeras sedan vidare, till exempel i utredning eller en plan.

Fyrstegsprincipen innebär
Att åtgärder ska prövas i
följande ordning:

1.3
Konsekvensbeskrivning och andra 		
beslutsunderlag

1. Åtgärder som påverkar
transportbehovet och val av
transportsätt

I planeringen tas löpande beslut om åtgärdstyp, korridorval och utformning. Det ställer krav på beslutsunderlag, som tas fram med hjälp av olika metoder. Några exempel på metoder är måluppfyllelseanalys, samlad
effektbedömning, konsekvensbeskrivning, riskanalys och samhällsekonomisk kalkyl.
MKB är en av flera konsekvensbeskrivningar som genomförs i ett
projekt. En skillnad mot andra konsekvensbeskrivningar är att det för
MKB finns lagkrav som reglerar processen och dokumentets innehåll.
Syftet med konsekvensbeskrivning är att analysera och redovisa projektets konsekvenser för olika intressen. Konsekvenser kan sorteras in under olika grupper, se figur 2.
Analyserna genomförs som en del i planeringen och bidrar till utvecklingen av alternativ. Redovisningen av projektets konsekvenser är
ett viktigt underlag för beslut i varje skede. En bred konsekvensbeskrivning, där MKB är en del, kan sammanfattas och redovisas som en samlad
bedömning, vilket ger överblick över projektets samtliga konsekvenser.

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt
väg- respektive järnvägsnät
3. Förbättringsåtgärder
4. Nyinvestering och större
ombyggnadsåtgärder

Samlad konsekvensbeskrivning

Konsekvenser för
trafik- och användargrupper

• Trafikkonsekvenser
•Tillgänglighet
•Trafiksäkerhet
•Jämställdhet
• .....

1.4

Miljökonsekvens beskrivning

• Boendemiljö och hälsa
• Landskap
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• ...
• ...

Konsekvenser för lokalsamhälle
och regional utveckling

Konsekvenser för
väg-/banhållare

• Tillgång till samhällsservice och
arbetsmarknad

• Investeringskostnader
• Driftskostnader
• ....
• ....

• ....
• ....

Miljökonsekvensbeskrivning (mkb)

Syftet med MKB är att bidra till en miljöanpassning av projektet och genom samråd ge de berörda kunskap och möjlighet att påverka projektet.
Arbetet med MKB innefattar att identifiera och beskriva projektets miljöpåverkan, verka för miljöanpassning under planeringen och redovisa
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Figur 2.
Exempel på områden som
konsekvensbeskrivs i ett projekt.
Miljökonsekvensbeskrivningen är
en del av den samlade
konsekvensbeskrivningen.

ett underlag som kan användas för en samlad bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och miljön.

Bestämmelser om MKB i väg- och järnvägsplanering

Förstudie

Samråd
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Utredning

Samråd, med utökad krets vid betydande miljöpåverkan
MKB - dokument
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Kungörelse och utställelse (vid betydande miljöpåverkan )

Plan

Samråd, med utökad krets vid betydande miljöpåverkan ( om det
inte genomförts tidigare)
MKB - dokument
Länsstyrelsens godkännande av MKB
Kungörelse och utställelse

figur 3.
Lagkrav på MKB

Bestämmelser om MKB finns i EG-direktiv om bedömning av inverkan
på miljön av vissa offentliga och privata projekt (direktiv 85/337/EEG).
Direktivet har införlivats i svensk lag, i huvudsak genom miljöbalkens 6
kapitel.
Formella krav på MKB gäller väg- och järnvägsprojekt som planeras
enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg. I dessa lagar finns
hänvisningar till bestämmelser om MKB i miljöbalken. Det innebär att
i princip samma MKB-krav gäller för planering av vägar och järnvägar
som för miljöfarlig verksamhet.
Figur 3 visar omfattningen av lagkrav för MKB. Krav på samråd och
samrådskrets finns både i miljöbalken, väglagen och lagen om byggande
av järnväg. Under samrådet beslutar länsstyrelsen om projektet ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vissa projekt (som regeringen
meddelat föreskrifter om) ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. För dessa projekt behövs inget särskilt beslut. Om projektet antas medföra en betydande miljöpåverkan finns tydliga krav på innehållet
i MKB-dokumentet. Det innebär också att samrådskretsen utökas. Länsstyrelsen ska godkänna MKB innan den tas in i utredning respektive
plan.

MKB av god kvalitet
En bra MKB kännetecknas av att den är ändamålsenlig, effektiv,
kunskapsbaserad och öppen för deltagande.
Ändamålsenlig innebär att MKB är användbar som kunskapsunderlag.
Omfattningen är anpassad till projektet och förutsättningarna i miljön.
Detta avspeglas i MKB-dokumentet där projektets miljökonsekvenser
och nyckelfrågor är lätta att utläsa. Miljökonsekvensbeskrivningens förslag på miljöanpassningar är användbara och praktiskt genomförbara.
Effektiv innebär att MKB är verkningsfull, det vill säga att den påverkar
planeringen och projektlösningen. Det betyder också att resurser, i form
av tid och pengar, läggs på rätt saker i MKB och resulterar i en MKB av
god kvalitet.
Kunskapsbaserad innebär att MKB genomförs systematiskt och professionellt. MKB är framtagen enligt god vetenskaplig sed och genomförs
med metoder och tekniker som är lämpliga. Den är objektiv, balanserad
och trovärdig.
Öppen innebär att samråd är en naturlig del av planerings- och projekteringsprocessen med MKB och att den är transparent. Framförda synpunkter tas till vara och bidrar till projektets miljöanpassning och till
beslutsunderlaget.
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2

Grundmetodik
MKB

Hur stor miljönytta MKB ger beror på hur väl man genomför
de moment som bygger upp den. Momenten bildar en
internationellt vedertagen praxis för MKB i projekt. Syftet
med det här kapitlet är att ge dig insikt i dessa moment och
vilken betydelse de har i MKB-processen som helhet.

Moment i MKB-processen

De grundläggande MKB-momenten bildar byggstenar som hänger ihop
och tillsammans utgör MKB-processen, se figur 4. Momenten anpassas
efter behoven i det aktuella planeringsskedet. MKB-processen är
dynamisk och iterativ med både mindre och större återkopplingar. Det
innebär i praktiken att momenten kan löpa parallellt med varandra och
genomföras i varierande grad genom hela processen.

2.2

Miljöförutsättningar och intressen
Avgränsning
Alternativ
Bedömning av effekter och konsekvenser

Avgränsning

En bra avgränsning innebär att varken tid, pengar eller utrymme avsätts
till frågor som inte är av betydelse för projektet. Det leder till ett fokuserat beslutsunderlag som är lättare för beslutsfattare att ta till sig, och
som förenklar granskningen hos länsstyrelser, allmänhet och andra berörda.
MKB ska inriktas på de frågor som är väsentliga för de val och beslut
som ska fattas inom respektive skede. Därför gör man en avgränsning
som gäller miljöaspekter, tidshorisont och geografisk omfattning i början av varje nytt skede.

Avgränsning av miljöaspekter
Arbete med avgränsning sker stegvis under hela MKB-processen.
Ett brett angreppssätt i början av processen kan snävas in efter hand
som analysen fördjupas för de miljöaspekter som är mest väsentliga för
projektet.
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Miljöanpassning och miljöåtgärder
MKB-dokumentet
Miljöuppföljning
figur 4.
Grundläggande MKB–moment

Samråd

2.1

Det är lämpligt att skilja på att avgränsa (”ta med eller inte”) och att
fokusera (”lyfta fram det som är väsentligt”). Avgränsning innebär att
miljöeffekter utan betydelse för projektet och dess omgivning inte utreds mer och inte beskrivs i MKB-dokumentet (förutom att man motiverar avgränsningen). I fokuseringen lyfter man fram de mer väsentliga
effekterna och konsekvenserna bland alla som utretts. På så sätt bidrar
både avgränsning och fokusering till projektspecifik och ändamålsenlig
MKB.
Det är projektets omfattning och den omgivande miljöns känslighet
som avgör vilka miljöaspekter som behöver utredas vidare. Det innebär
att även ett mindre projekt kan medföra behov av fördjupade utredningar om projektet finns i ett område med känslig miljö.
Tre viktiga faktorer som påverkar avgränsningen av MKB:

1. Projektets karaktär och möjliga effekter
Projektets art och omfattning, projekttyp, storlek, ny eller befintlig sträckning, är viktiga delar.
Nyckelfråga: Vad kännetecknar projektet och vilka direkta och indirekta miljöeffekter kan sannolikt uppkomma?

2. Miljön som berörs
Utifrån de miljöaspekter som tas upp i miljöbalken analyseras
miljöförutsättningar, kvaliteter och intressen i landskapet, boendemiljö och hälsa.
Nyckelfråga: Vad kännetecknar miljön och hur kan den komma att
påverkas av projektet?

3. Effekternas betydelse och behovet av fortsatt utredning
Analys av projektets konsekvenser samt bedömning av kunskapsbehov utifrån projektets karaktär. Kan till exempel järnvägens barriäreffekt få betydelse för friluftslivet, för djurens rörelser eller något
annat intresse?
Nyckelfråga: Vilka miljöeffekter kan få betydelse för något eller
några intressen och därför behöver utredas vidare i MKB?

Platsbesök ger grund för
avgränsning av MKB

Syftet med avgränsningsmomentet är att genomlysa alla miljöaspekter och bedöma vilka som behöver utredas vidare för att säkerställa att
tillräcklig miljöhänsyn tas i projektet. Det ska också bidra till att MKBdokumentet blir användbart för beslut. En bra utgångspunkt är de miljöaspekter som anges i 6 kapitlet 3 § miljöbalken. Ofta krävs omfattande
informationsinsamling, platsbesök, samråd och expertstöd för att kunna
bedöma olika miljöaspekter och motivera avgränsningen. Försiktighetsprincipen ska alltid tillämpas. Risk för negativa konsekvenser, möjliga
positiva konsekvenser, kunskapsbrist och osäkerhet är anledningar till
fortsatt utredning. Även allmänhetens behov av information, oro från
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berörda människor, samt kommunens avvägningar om hushållning med
mark och vatten ska vägas in i bedömningen av vad som ska utredas vidare inom ramen för MKB.
När samråd genomförs behandlas frågan om vilka miljöaspekter som behöver respektive inte behöver utredas vidare. Här har länsstyrelsen ett
särskilt ansvar att verka för att MKB får den inriktning och omfattning
som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsens motivering till beslutet om betydande miljöpåverkan är ett underlag för att avgöra vilken
fokusering och avgränsning av MKB som är lämplig.
Det finns olika typer av verktyg att använda i arbetet med avgränsningen. En matris kan man till exempel använda både som arbetsredskap och för att redovisa motiven till den gjorda avgränsningen.

Möjliga
miljöeffekter

MILJÖASPEKTER
Naturmiljö

Stor

Liten

Buller

X

X

Behandlas
djupare i MKB?

Motiv till
avgränsning

Underlag för
avgränsning

JA

JA

Projektet innebär
bullerstörning i
område av stort
värde för fågellivet.

Natura 2000 område,
samråd med
länsstyrelsen

NEJ

NEJ

Luftkvaliteten utmed
nuvarande väg samt i
nollalternativet är god
då halterna ligger långt
under gällande normer
för luftkvalitet.
Projektet innebär inga
förändringar av
luftkvaliteten jämfört
med nollalternativet.

Luftvårdsförbundets mätningar
av luftkvaliteten
2010.
Trafikprognoser
för projektet.

JA

JA

Riktvärden överskrids
både i nuläget,
nollalternativet och
av projektet.

Bullerberäkningar
genomförda i nordisk
beräkningsmodell
2010-10-20

Ingen

X

Luftkvalitet

Kan konsekvenser
uppstå?

M fl

Figur 5.
Ett exempel på utformning av en
matris som kan användas för
avgränsning av miljöaspekter.
Observera att alla miljöaspekter som
anges i miljöbalken ska utredas så
långt att det är möjligt att bedöma
vilka miljökonsekvenser projektet
väntas medföra.
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Avgränsning av påverkan över tiden
I MKB analyseras dels när i tiden eventuella miljöeffekter kommer att
ske (under bygg- eller driftskede), dels när i tiden miljökonsekvenser
huvudsakligen kommer att uppträda (på kort, medellång eller lång sikt).
Detta skiljer sig mellan olika miljökonsekvenser. En del miljökonsekvenser sker direkt (till exempel biotopförlust till följd av markintrång) medan andra sker långt fram i tiden (till exempel trafikberoende klimatförändringar).
För att analysera miljökonsekvenser på kort och lång sikt behövs kunskap både om de befintliga och framtida miljöförutsättningarna. När det
gäller trafikberoende miljökonsekvenser är det ofta praktiskt att välja
samma årtal för nollalternativet som för de trafikprognoser som genomförs. Ibland kan det vara motiverat att använda ett annat eller ett kompletterande horisontår, till exempel tidsfrister för uppsatta miljömål.
Vanliga tidshorisonter i infrastrukturprojekt är byggtid, driftsstart och
20 år fram i tiden.

Avgränsning av influensområde
Inledningsvis görs en preliminär bedömning av omfattningen av det område som kan komma att påverkas av projektets miljöeffekter (influensområdet). Detta är generellt större än det område som alternativa lokaliseringar, utformningar och åtgärder utreds inom (utredningsområdet),
eftersom en del miljöeffekter kan ha stor geografisk utbredning. Exempel på sådana effekter är fragmenteringseffekter för större däggdjur och
effekter på vattenkvalitet i ett avrinningsområde.
MKB ska även väga in och beskriva väsentliga indirekta och kumulativa effekter. Ofta kräver det att ett större geografiskt område behöver
studeras. För järnväg kan det handla om följdinvesteringar, som kraftförsörjning (nya kraftledningar och ställverk) och externa vägar (omläggning och nybyggnad). För vägar kan det handla om möjlighet för utveckling av nya affärscentrum. Kumulativa effekter kan vara ökad fragmentering till följd av väg- eller järnvägsprojekt tillsammans med annan
planerad bebyggelse.

Figur 6.
Utredningsområdet (rosa)
omfattar området där alternativ
söks. Influensområdet (grått) är det
område som kan komma att
påverkas av projektets
miljöeffekter
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2.3

Alternativ

Att analysera alternativa lösningar är grundläggande i planering och
projektering. Alternativen ska uppfylla syftet/ändamålet med projektet,
vara rimliga utifrån olika perspektiv och helst medföra positiva konsekvenser och begränsade negativa konsekvenser.
De transportpolitiska målen, fyrstegsprincipen och bestämmelserna
om hushållning med mark och vatten är utgångspunkter för att söka alternativ, som behöver ske i nära samspel med den kommunala sektorsövergripande planeringen. MKB bidrar till det arbetet och ger ett vidgat
perspektiv på vilka valmöjligheter som finns beträffande principlösningar, lokalisering, utformning och omfattning. Det är positivt för projektets miljöanpassning om man har ett brett perspektiv när man söker
alternativ. Att dokumentera viktiga vägval och motiven till dem ger ökad
transparens i processen.
Studierna av alternativ har olika inriktning beroende på vilket skede
som är aktuellt:

Figur 7.
Alternativ inriktas på olika frågor i
de olika planeringsskedena.

Förstudie
I förstudieskedet genomförs en förutsättningslös analys av alternativa
åtgärder i form av principlösningar. Alternativen kan ha olika karaktär beroende på projektets syfte och ändamål. Alternativ analyseras
enligt fyrstegsprincipen. Den strategiska planeringen och förstudien
har särskilt betydelse för analys av åtgärder enligt steg 1 och 2.
I många fall är dessa åtgärder även miljömässigt fördelaktiga
(till exempel signalåtgärder eller hastighetsbegränsning).

Utredning
I utredningsskedet ligger fokus på att finna en lämplig geografisk lokalisering av en ny väg eller järnväg i landskapet. Beslut i utredningsskedet om terrängkorridor och teknisk standard (exempelvis vägtyp,
överdäckning eller tunnel) ger förutsättningarna för arbetet i planskedet med att detaljutforma anläggningen.
För att det ska gå att utvärdera alternativa lokaliseringar och ta beslut krävs i vissa fall att tekniska lösningar och utformningar översiktligt studeras redan i utredningsskedet.

Plan
I planskedet handlar alternativstudier om placeringen av sträckningen och anpassningar till omgivande närmiljö. Olika alternativ
för utformningen av projektet ingår också. Det kan gälla val av brotyp, planskildhet över eller under vägen eller järnvägen och materialval samt olika sätt att åtgärda negativa miljöeffekter som inte har
kunnat undvikas, till exempel bullerskyddsåtgärder.
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VAD?

VAD?

VAR?

VAR?

HUR?

HUR?

Begreppet alternativ är vedertaget inom MKB-metodik. Det har
en bred innebörd som spänner över allt från mindre beslut om
utformningsdetaljer till val av linjedragning (korridor) och åtgärder
enligt fyrstegsprincipens första steg. De beslut om alternativ som
har störst betydelse för miljön tas ofta i tidiga planeringsskeden.
Grundprincipen är att alltid belysa och inkludera miljöaspekter
i alla skeden när olika alternativ tas fram och att lyfta fram
alternativa lösningar som ger en bra miljöanpassning och bidrar till
miljökvalitetsmålen. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse är det
särskilt viktigt att analysera alternativ.

Nollalternativ
Nollalternativet används som referensalternativ för att bedöma effekter
och konsekvenser av projektets alternativa lösningar. I nollalternativet
ingår att normala underhållsåtgärder vidtas för befintlig väg eller järnväg. Antagna kommunala planer ger underlag för formulering av nollalternativet.
Syftet är att få med framtida miljöförändringar som kommer att ske
även om planerat projekt inte genomförs, exempelvis ökade kvävedioxidhalter till följd av förtätning av bostäder nära vägen. Det kan finnas
olika tidsperspektiv för när miljöeffekter och miljökonsekvenser kan
uppstå, vilket innebär att olika nollalternativ kan behöva beskrivas.
Se även avsnitt 2.5.

Vägval i planeringen
Förutom att vara ett underlag vid beslut om alternativ har MKB stor betydelse i arbetet med att söka och utreda alternativa lösningar. Kunskap
från MKB bidrar till att man kan anpassa, utforma och ställa krav på alternativ genom att den finns med i de mindre besluten om projektets lokalisering och utformning som fattas löpande.
Det är denna samling av mindre beslut som tillsammans resulterar i
ett projektförslag (i utredning eller plan). Dessa beslut kan ha avgörande
betydelse för projektets miljöpåverkan. MKB-arbetet ska kunna påverka
denna typ av beslut genom att belysa miljöförutsättningar, krav på miljöhänsyn och alternativens miljöpåverkan. Därför är det viktigt att MKBarbetet integreras väl i planering och projektering.
Miljöbalken 6 kap 4§
”Samrådet ska avse
verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning,
utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.”

2.4

Samråd

Samråd är en del i projektets planering och projektering. MKB-handboken tar endast upp samråd som en del i MKB-processen enligt miljöbalkens 6 kapitel, och går inte närmare in på metoder, planering och
genomförande av samråd generellt.
I arbetet med MKB kan samråd fylla flera olika funktioner. Genom
samråd ges allmänheten och andra samrådsparter kunskap om projek-
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tets miljöpåverkan och om möjligheter att påverka projektet och beslutsunderlaget. Samråd bidrar till god kvalitet i MKB, om kunskap, synpunkter och värderingar tas till vara på ett bra sätt.
I MKB-processen bidrar samråd till:
•
förankring av MKB:s inriktning och avgränsning
•
inhämtande av kunskap om miljöförutsättningar (kvaliteter och
brister)
•
bedömning av miljöeffekter och värdering av miljökonsekvenser
•
utveckling av alternativ, miljöanpassningar och skyddsåtgärder
•
insyn i och kunskap om projektet
•
bedömning av behov av miljöuppföljning.
Samråd behandlar olika frågeställningar beroende på när i processen
de genomförs. Tidigt i processen är de inriktade på frågor om områdets
miljöförutsättningar och om kvaliteter och behov kopplade till olika intressen (till exempel landskapets ekologiska funktion och boendemiljö).
De är också inriktade på alternativa lösningar samt avgränsning av MKB.
Samråd i senare skeden är mera inriktade på projektets miljökonsekvenser och åtgärdsbehov.
Samråd med allmänhet och organisationer syftar till att fånga in de
frågor som de berörda tycker är väsentliga, ta till vara kunskap och synpunkter samt ge information om miljöfrågorna i projektet. Samråd med
myndigheter syftar bland annat till att få deras synpunkter på intressen
som är viktiga att behandla i MKB, att få kunskap om ”allmänna miljöintressen” och miljöproblem, om andra eventuella miljöprövningar och att
förankra MKB successivt.

Ansvar och roller
Trafikverket har som verksamhetsutövare det formella ansvaret för
samråd. Det innebär bland annat att Trafikverket ska vara avsändare på
inbjudningar till samråd, delta aktivt i kommunikationen med samrådspartner och stå bakom det innehåll som presenteras under samråden
och i samrådsredogörelsen.
Konsulten bidrar med kunskap under samrådet och i det konkreta
samrådsarbetet. Det kan handla om att ta fram presentationsunderlag,
presentera projektet och MKB, skriva minnesanteckningar och sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Det är viktigt att konsulten och beställaren skapar sig en gemensam
bild av syftet med samrådet, vilken typ av samråd som ska genomföras,
när samråd ska ske och vilka som ska bjudas in. Ansvars- och arbetsfördelningen måste också tydliggöras. Detta kan beskrivas i en kommunikationsplan som tas fram tidigt i processen.
Länsstyrelsen har en tydlig roll i samrådet. Den ska verka för att MKB
får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.
Det innebär att länsstyrelsen ska vara aktiv i arbetet med avgränsningen
av MKB. För att uppnå det behöver länsstyrelsen ha ett genomarbetat
underlag innan samrådet. Länsstyrelsen har även möjlighet att under
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Samråd
När projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan,
ska samråd gällande MKB
hållas med berörda:
- länsstyrelser
- tillsynsmyndigheter
- kommuner
- enskilda
- ideella föreningar
(natur-/miljöskydd)
- allmänhet
När projektet antas medföra
betydande miljöpåverkan ska
dessutom samråd hållas med :
• statliga myndigheter
• organisationer

samrådet ställa krav på att andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska
redovisas. Efter att alla berörda har yttrat sig under samrådet prövar
länsstyrelsen om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Motiv till beslutet om vilka miljöeffekter som antas bli betydande ligger
till grund för det fortsatta arbetet med MKB.

Underlag och upplägg
För att syftet med samrådet ska uppnås krävs att ett underlag
som är anpassat för målgruppen tas fram inför samråd. Omfattning och innehåll är beroende av skedet och projektets karaktär. Ortofoton, kartor och illustrationer är lämpliga underlag vid
samråd. De underlättar en geografisk orientering och kan ge förståelse
för alternativa korridorer, åtgärdsförslag eller annat som ska diskuteras.
I senare skeden kan det vara användbart med datamodeller som gör det
möjligt att färdas längs med vägen eller järnvägen och uppleva landskapet i olika perspektiv.
Ett utkast till beskrivning av områdets miljökvaliteter och brister kan
också ge underlag för diskussion om olika alternativ och åtgärder. En
preliminär innehållsförteckning kan illustrera vad MKB-dokumentet
kommer att innehålla och hur det ska utformas.
Mötesformen ska anpassas efter syftet med samrådet. Det är inte alltid ett traditionellt stormöte är den mest lämpliga mötesformen. Om
syftet är att få en gemensam bild av projektet och miljöförutsättningar
kan en guidad vandring (gå-tur) vara en lämplig mötesform. Öppet hus
bidrar till att fler får komma till tals och få svar på sina specifika frågor.
Samrådsmetoder som ger deltagarna
utrymme att utveckla förslag kan
bidra till en konstruktiv planeringsprocess i större projekt
där det finns olika åsikter om
alternativa lösningar.
Tips på litteratur om samrådsmetodik finns i litteraturlistan sist i handboken.

Samrådsredogörelse

Figur 8.
En guidad vandring i området med
öppning för dialog om
miljöförutsättningar, projektet och
dess lokalisering

Genomförda samråd dokumenteras i en samrådsredogörelse som omfattar alla frågor,
inte bara miljö. Där beskrivs
bland annat hur miljöfrågorna
har hanterats vid samråd, vad som presenterats, vilka
som deltagit, vilka synpunkter som framförts och hur dessa har tagits
om hand. I MKB-dokumentet ska det anges vilka samråd som hållits och
med vilka. Synpunkter som rör miljö sammanfattas och hänvisning kan
göras till samrådsredogörelsen.
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2.5

Miljöförutsättningar och intressen

analys av miljöförutsättningar och intressen ligger till grund för
sökning av alternativ och bedömning av effekter och konsekvenser.
En väl genomförd analys är därför en förutsättning för att lyckas
med miljöanpassningen i projektet. Analysen leder fram till en beskrivning av miljösituationen och landskapet och av de kvaliteter
och funktioner som har betydelse för olika intressen, till exempel friluftsliv och kulturmiljö. Miljöförutsättningarna beskrivs utifrån både
den nuvarande situationen och hur den framtida utvecklingen kan
komma att se ut.
Arbetet omfattar att bedöma kunskapsbehovet, samla in information
om miljöförutsättningarna och analysera underlaget med hänsyn till
intressen och till vilken framtida utvecklingspotential som finns, se
figur 9.
Bedömning av kunskapsbehov
Kunskapsbehovet påverkas av projektets karaktär och förväntad miljöpåverkan samt planeringsskedet. För att beskrivningen ska vara användbar i planeringen måste den vara riktad mot projektet. Den ska förmedla
förutsättningar och kvaliteter i det område som kan komma att påverkas
av projektet. Tänkbara alternativ (sträckningar och utformningar) och
möjliga effekter vägs in i bedömningen av kunskapsbehovet, se avsnitt
2.2 om avgränsning.
Kunskapsunderlaget som tas fram används i flera olika sammanhang i
MKB-processen, exempelvis för att:
•
identifiera och avgränsa miljöeffekter och miljökonsekvenser
•
formulera projektmål för de miljökvaliteter som ska uppnås
•
bidra till projektets lokalisering och utformning
•
analysera alternativa lösningar
•
utforma miljöåtgärder och kompenserande åtgärder.
Samråd med länsstyrelse, kommun och andra aktörer bidrar till en gemensam bild av kunskapsbehovet och preciserar inriktningen på analyser, inventeringar och undersökningar.

Informationsinsamling
Tillgänglig information och underlag från tidigare planeringsskeden
kompletteras och fördjupas med kunskap från fältstudier och samråd.
Kommunens översiktsplan är en viktig källa till information om miljöintressen och avvägningar mellan dessa.
För att få en effektiv process behöver man samordna insamlingen av
kunskap för olika behov, till exempel landskapsanalys, MKB och gestaltningsprogram.
Ett nära samarbete mellan olika kompetenser inom projektet gör det
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Miljöförutsättningar
och intressen

Bedömning av kunskapsbehov
Informationsinsamling
Analys av miljöförutsättningar,
intressen och utvecklingspotential

Effekter och
konsekvenser

Analys av effekter
Bedömning av konsekvenser

Figur 9.
Moment i arbetet med miljöförutsättningar och intressen samt
bedömning av effekter och
konsekvenser

lättare att utbyta kunskap och att samordna informationsinsamlingen.
Förutom information om miljöförutsättningarna behövs uppgifter som
är kopplade till väg- eller järnvägsprojektet, till exempel trafikförhållanden, kurvradier, hastigheter och andra tekniska standarder. Kunskapen
behövs för att analysera miljösituationen i vissa avseenden, till exempel
beräkna buller och luftkvalitet.

Analys av miljöförutsättningar, intressen och
utvecklingspotential

Figur 10.
I förstudien för del av Götalandsbanan
gjordes en samlad analys av landskapskaraktärer och natur- och kulturvärden.
Resultatet visar områden som inte tål en
höghastighetsbana. Dessa områden har
legat till grund för geografisk avgränsning
inför utredningsskedet.

För att få en helhetsbild av landskapet och miljösituationen måste olika
expertkompetenser delta i analysarbetet. I analysen ska man väga in
projektets tänkbara effekter och anpassa den till planeringsskedet och
de beslut som ska fattas. Genom samråd förankras analysen hos allmänhet, berörda, länsstyrelse, kommun och sakområdesexperter.
Analysen handlar om att kartlägga och förstå miljöförutsättningarna
i området och att värdera deras betydelse för olika intressen. Den visar vilka värden som finns i området, men även brister och problem. En
viktig del i analysen är att förstå vilka kvaliteter och funktioner som är
kopplade till intressena och vilka av dessa som kan komma att påverkas
av projektet. Det kan till exempel handla om visuella kvaliteter för dem
som bor i området och använder det för rekreation, om olika djurarters
behov av ekologiska funktioner och biotoper för att arten ska bevaras
samt om hälsorelaterade problem.
Kvaliteter och funktioner som identifierats i analysen ska värderas så
att man får en bild av deras betydelse i ett större sammanhang.
Värderingen underlättar den kommande bedömningen av konsekvenser.
Grunderna för värderingen kan vara regionala och lokala miljömål, avvägningar i översiktsplanen, påverkan på sårbara och hotade arter och
skyddsvärde.

I arbetet kan man behöva växla detaljeringsgrad för att se projektet i
både ett övergripande och ett mer detaljerat sammanhang. Exempelvis
kan barriäreffekter och andra kumulativa effekter i många fall behöva
analyseras både ur lokalt och regionalt perspektiv.

Bedömning av utvecklingspotential
Utifrån beskrivningen av nuläget analyseras utvecklingspotentialen, det
vill säga vad som krävs för att befintliga kvaliteter, funktioner och värden ska utvecklas positivt eller bristerna åtgärdas. Annorlunda uttryckt,
hur hållbar utveckling ska kunna uppnås för relevanta miljöaspekter.
Det gör det lättare att förstå innebörden av projektets effekter och hur
negativa konsekvenser ska kunna undvikas.
Det som krävs för att bibehålla och positivt utveckla värden alternativt åtgärda brister kan formuleras som projektmål.

Exempel på analys av olika miljöaspekter
Här ges en översiktlig beskrivning av områden som analyseras i MKB
samt vilka frågor som är viktiga vid analys och redovisning.

Analys av landskap
En landskapsanalys genomförs i tidiga planeringsskeden och framför
allt i de fall det kan bli aktuellt med ”nya” väg eller järnvägssträckningar.
Landskapsanalys ska ge kunskap om landskapet i ett helhetsperspektiv.
Den ska ge förståelse för natur- och kulturgivna förutsättningar och
vilken funktion och betydelse landskapet har för människor, djur och
växter. I analysen ingår olika aspekter såsom geologi, topografi, markanvändning och vegetation, fysiska struktur och skala, kulturhistoriska och
ekologiska sammanhang, visuell upplevelse och karaktär. Därför behöver experter från flera sakområden samverka i analysarbetet.
Analys och beskrivning av landskapet ska vara anpassad för projektets
syfte, vilket även omfattar skala och detaljeringsgrad. Den ska fånga in
de aspekter som den europeiska landskapskonventionen ger uttryck för.
Trafikverkets tolkning är att hela landskapets karaktär och funktion ska
beskrivas även det som ibland kallas vardagslandskapet. Landskapets
värden behöver beskrivas ur flera olika perspektiv. Fornlämningar, bebyggelse och kulturhistoriska samband ger kunskap om den historiska
utvecklingen. Värden kopplat till upplevelse kan vara visuella och identitetsskapande. Landskapet kan även vara en resurs för olika intressenter, till exempel för de som bor i området. Det är särskilt angeläget att
låta boende och de använder landskapet delta i värderingen.
Analysen omfattar hur landskapet har förändrats fram till i dag, dess
utvecklingspotential och dess troliga framtida utveckling vid nollalternativet. Den historiska utvecklingen har betydelse för att förstå dagens
landskap med sina strukturer, element och markanvändning och för att
se ”vart landskapet är på väg”. För mer information, se Trafikverkets publikation: Infrastruktur i landskapet- Råd för landskapsanalys.
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Exempel på bedömning av
utvecklingspotential
• En äng med hög biologisk
mångfald kan kräva fortsatt
hävd för att inte växa igen.
Bevarande av värdet ställer i
det fallet krav på tillgängligheten till betesmarken och
möjligheten till fortsatt brukande av marken.
• Ett område viktigt för vattenförsörjning behöver förutsättningar för fortsatt god
vattenkvalitet genom att man
eliminerar föroreningskällor
såsom saltning, spill av förorenande ämnen och olyckor
inom skyddsområdet.

Europeiska
landskapskonventionen:
”Landskap är ett område
sådant som det uppfattas av
människor och vars karaktär
är resultatet av påverkan av
och samspel mellan naturliga
och/eller mänskliga
faktorer”

Analys av boendemiljö och
människors hälsa
Viktiga faktorer kopplade
till boendemiljö och hälsa
är luftkvalitet, buller och
vibrationer, stomljud och
elektromagnetisk strålning, men även barriäreffekter och närrekreation.
Normer och riktvärden
är betydelsefulla för värderingen, och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet ska alltid behandlas
i MKB. Bedömningen av
hälsoförutsättningar ska
dock inte begränsas till
överskridande eller underskridande av rikt- och gränsvärden, utan den ska belysa de
faktiska störningarna, vilka grupper som är eller kan bli utsatta och deras
känslighet. Det är särskilt angeläget att analysera synergieffekter när
människors hälsa och boendemiljö studeras. Exempelvis har forskning
visat att det är mer störande att utsättas för både väg- och järnvägsbuller
samtidigt än bara för buller av ett trafikslag. Det är också viktigt att väga
samman hälsopåverkan av alla olika miljöaspekter, till exempel luftkvalitet, stomljud och barriäreffekter.

Analys av klimat, energi och hushållning med resurser
Klimatpåverkan från vägprojekt härör i stor utsträckning från trafikens
utsläpp i driftskedet. Det skiljer sig mot järnvägsprojekt där materialåtgång och energianvändning vid produktionen av järnvägen står för den
största klimatpåverkan. De åtgärdsval som görs i tidiga planeringsskeden ger goda möjligheter att påverka klimateffekterna. Klimatpåverkan
behöver dock analyseras i alla planeringsskeden, för att se hur den kan
minimeras.
God hushållning med mark och vatten grundas bland annat på miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Dessa anger att man ska ge företräde
åt sådan markanvändning som medför en hushållning som är god från
allmän synpunkt. Bestämmelserna omfattar mark- och vattenområden
som har värden eller är av betydelse för jord- och skogsbruk, natur, kultur, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning av värdefulla
ämnen och materia samt anläggningar för industriell produktion och
kommunikation. Vissa områden är av riksintresse och dessa ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada värdet eller försvåra användningen.
Analys av mark- och vatten ur ett hushållningsperspektiv ska omfat-
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ta de aspekter som miljöbalken tar upp med inriktning på de förutsättningar och kvaliteter som projektet kan påverka. Man ska beskriva riksintresseområden som riskerar att påverkas så att en bedömning av skada
och påtaglig skada kan göras.
Grund- och ytvatten är viktiga resurser som regleras av bland annat
vattendirektiv och miljökvalitetsnormer. För att kunna garantera en god
vattenkvalitet och tillgång även i framtiden behöver frågan analyseras
tidigt i projekten.
Hushållningsbegreppet är vidare än miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Användningen av material och energi är omfattande i
väg- och järnvägsprojekt. Materialfrågan behöver därför analyseras och
beskrivas med flera olika utgångspunkter, till exempel materialbehov för
projektets genomförande, transporter under drift- och byggskedet, upplag av material samt uttag av material.
Trafikverkets målsättning är att minimera resursåtgång och energiförbrukning ur ett livscykelperspektiv.

Miljöförutsättningar och intressen vid nollalternativet
Miljöbalken omfattar krav på att MKB ska innehålla en beskrivning av
konsekvenserna av att projektet inte genomförs, nollalternativet. Nollalternativet beskrivs för ett visst årtal i framtiden, ett så kallade horisontår. Drift och underhåll av befintliga anläggningar ingår i nollalternativet.
I nollalternativet ska en bedömning av framtida miljöförhållanden,
markanvändning och trafikering redovisas.
Beskrivningen av den befintliga miljön, nuläget, ger en utgångspunkt
för bedömningen av den sannolika framtida utvecklingen utan projektet.
För att skapa en bild av den framtida miljön i nollalternativet
behöver två huvudfrågor besvaras:
Vad kommer att påverka influensområdet i framtiden?
Exempel kan vara andra väg- och järnvägsprojekt, exploateringar
som nya bostads- eller verksamhetsområden, förändrad trafik eller
förändrade socioekonomiska förhållanden och trender såsom avfolkning och igenväxning.
Underlag för analys av framtida påverkan finns till exempel i
kommunal översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, planprogram och basprognoser för trafikflöden.
Vad medför detta för förändringar i befintlig miljö och vilken betydelse
har dessa förändringar?
Exempel kan vara framtida störningar från trafiken, förändrad
markanvändning och andra exploateringar som har betydelse för de
befintliga kvaliteterna och funktionerna.
Vilket horisontår som ska antas för nollalternativet varierar med
förutsättningarna och behöver diskuteras och förankras med
samrådsparter.
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2.6

Effekter och konsekvenser

Att analysera effekter innebär att utreda vilka mät- eller registrerbara
förändringar i miljökvalitet som projektet kan ge upphov till jämfört
med utvecklingen i nollalternativet. Det är viktigt att i varje planeringsskede utgå från var i planeringsprocessen man befinner sig och anpassa
detaljeringsgraden och fokusera på de effekter som regleras i de beslut
som ska tas i respektive skede.

Förändring över tid
Vid bedömningen av projektets effekter analyseras hur långvariga effekterna väntas bli, eftersom det påverkar värderingen av deras betydelse
och därmed även behovet av åtgärder. Effekter kan vara kortvariga och
tillfälliga (till exempel grumling av vattendrag), reversibla (till exempel
vegetationsskador under byggskedet) eller bestående, irreversibla (till
exempel bergskärning).

Direkta och indirekta effekter

Figur 11.
Kumulativ effekt genom flera
bullerkällor som adderas och förstärker den upplevda
störningen

Projektets effekter är antingen direkta eller indirekta. Direkta effekter är
till exempel markintrång, stomljud vid tunneldrivning och grumling av
vattendrag. Indirekta effekter är följdeffekter (ibland kallat sekundära
effekter) till direkta effekter samt effekter där projektet är en utlösande
faktor till andra projekt eller händelser. Det kan handla om att projektet
över en längre tidsperiod påverkar markanvändningen genom att möjliggöra bebyggelseexploatering eller externa handelsetableringar.
I arbetet med MKB ska frågan ställas om projektet kan ge upphov till
andra projekt eller händelser som kan få effekter av betydelse. Faktorer
som behöver beaktas vid analys av indirekta effekter är till exempel om
trafikflödena kan komma att förändras i omgivande vägnät och om projektet genomförs som en del i en större exploateringsplan. Identifierade
indirekta effekter ska bedömas och vägas samman med de direkta effekterna.
Projekt kan omfatta åtgärder som inte ligger inom det markområde
som fastställs, till exempel ombyggnad av sidovägar. MKB ska omfatta
analys och redovisning av effekterna av dessa
åtgärder så att man får en helhetsbild av projektets effekter och konsekvenser.

Kumulativa effekter
MKB ska även behandla projektets kumulativa effekter. Kumulativa effekter är ackumulerande,
samverkande eller adderade direkta eller indirekta effekter.
De visar hur ett projekt förändrar den befintliga miljön tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter
och åtgärder. Ett projekt kan till exempel ge en kumulativt ökad bullerstörning hos närboende om trafiken samtidigt ökar på närliggande
väg eller järnväg. Kumulativa effekter kan också visa hur effekter från
projekt kan påverka en kvalitet eller ett värde i miljön. En groddjurspo-
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pulations förutsättningar för överlevnad kan till exempel begränsas om
det blir en kumulativ samverkan av biotopförlust, förändrad hydrologi
och förändrad markanvändning.
Analys av kumulativa effekter är viktig för att få en rättvisande bild av
konsekvenserna för olika intressen. När man behandlar kumulativa effekter skiftar man fokus från vilken miljöpåverkan projektet medför till
hur befintliga och framtida miljöförutsättningar och kvaliteter förändras
av både projektet och annan verksamhet. Det innebär en tydligare koppling till ett hållbarhetsperspektiv, eftersom utgångspunkten är utvecklingen av befintliga kvaliteter och värden.

Bedömning av konsekvenser
MKB ska förklara för allmänhet, prövande myndigheter, beslutsfattare,
projektörer och andra projektdeltagare vilka konsekvenserna blir av
projektet och de olika alternativ som studeras. Konsekvenser handlar
om effekternas betydelse för olika miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för boendemiljö och människors hälsa eller för kulturmiljövärdet. Projektets effekter jämförs mot förutsättningarna för
att befintliga miljövärden och kvaliteter ska finnas kvar och utvecklas.
Figur 12.
Bedömningen av konsekvenser ska ge svar på frågan om vilken betydelse
Kumulativ effekt genom bebyggelförändringarna har.
seutveckling över tiden som ger
Konsekvensanalysen utgår i första hand från de anpassningar och
ökad fragmentering av landskapet.
åtgärder som är inarbetade och genomförda i projektet, men man beskriver även andra ytterligare åtgärder som är möjliga och rimliga att genomföra. När det finns osäkerhet om miljöåtgärder kommer att genomföras bör dessa inte vägas in i bedömningen alternativt görs en
bedömning av konsekvenserna utan och med miljöåtgärden. Den
Bedömningsgrunder
som läser MKB-dokumentet ska alltid förstå vilka miljöåtgärder
Underlag
som vägts in i konsekvensbedömningen.
Exempelvis värderingar i förstudie, tidigare
utredningar, kommunala planer.

Krav i lagar och förordningar ger uttryck för samhällets värdering
av olika intressen och anger vilka nivåer som är godtagbara respektive inte godtagbara för vissa miljökvaliteter. I MKB ska effekterna värderas med hänsyn till relevanta bestämmelser. Det gäller
till exempel miljöbalkens hushållningsbestämmelser, skyddade
områden och vedertagna riktvärden eller gränsvärden och miljökvalitetsnormer. Metoder för värdering och bedömningsgrunder
bör alltid stämmas av med länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter.
En viktig bedömningsgrund för bevarandeintressen (naturmiljö, kulturmiljö med mera) är ett områdes specifika kvaliteter och
beskrivningar av dessa i till exempel bevarandeplaner och riksintressebeskrivningar. Detsamma gäller lagstadgat skyddsvärde.
Utgångspunkten är att projektet ska bidra till de nationella miljömålen, även om avvägningar mellan olika mål alltid behöver göras. För att
bli användbara som bedömningsgrund behöver miljömålen konkretiseras med hänsyn till projektet och områdets miljöförutsättningar. Regionala och lokala mål kan av den anledningen vara mer användbara som
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Metoder

Exempelvis värdepyramid för bedömning av
rekreationsvärden, expertkompetens,
enkätundersökning.

Lagkrav, riktvärden, MKN,
skyddade områden

Exempelvis MKN vatten, riktvärden för vibrationer,
naturreservat och påtaglig skada på riksintressen.

Andra bedömningsgrunder

Exempelvis nationella, regionala och
lokala miljömål, projektmål, bevarandeplaner.

Figur 13.
Vid analysen av projektets
konsekvenser behöver det vara
tydligt utifrån vilka grunder
bedömningarna är gjorda.
Oftast handlar det om att kombinera olika typer av bedömningsgrunder
för att kunna värdera projektets
konsekvenser.

Stöd vid analysen av
projektets miljöförutsättningar, effekter och
konsekvenser
• Beskrivning av miljöförutsättningar och intressen
Vad karaktäriserar influensområdet?
Vilken påverkan kan projektet
medföra?
• Värdering av
miljöförutsättningar
Vilka kvaliteter och värden finns
i området?
• Bedömning av utvecklingspotential
Vad krävs för att kvaliteter och
värden ska bestå och utvecklas?
• Nollalternativet
Vilken utveckling är trolig i influensområdet om projektet inte
genomförs?
• Analys av betydelse för
projektet
Vilka krav ställer kvaliteter och
värden på projektets lokalisering
och utformning?
• Analys av effekter
Vilka effekter kan projektet ge
upphov till?
• Bedömning av konsekvenser
Vilken betydelse har effekterna?
Spelar de någon roll?
• Miljöanpassning och
miljöåtgärder
Hur kan anpassning genomföras
och miljöåtgärder vidtas så att
man undviker och begränsar
negativa effekter?

bedömningsgrund. Projektmål för miljö som är förankrade i miljökvalitetsmål, kan utgöra bedömningsgrund för värdering av alternativ.
Utöver bedömning mot miljömål, normer, riktvärden och expertkunskap är det viktigt att få en uppfattning av hur människor som berörs av
projektet värderar de effekter som kan uppkomma. Det kan handla om
hur förändringar i landskapet uppfattas.

Osäkerheter
Bedömningar i form av förutsägelser innehåller alltid osäkerheter. Dessa
kan vara kopplade till den framtida utvecklingen och till projektets tänkbara effekter och konsekvenser. Osäkerheterna bör minimeras så långt
som möjligt. Det kan man göra genom att fördjupa kunskapen där det
finns luckor. Det är viktigt att tydliggöra kvarstående osäkerheter och
kunskapsluckor så att beslut inte tas på felaktiga grunder.
Vid val av horisontår för nollalternativet ska också osäkerheter vägas
in och beskrivas. I vissa situationer kan osäkerheten tydliggöras genom
att beskriva ett spann för nollalternativet. Ett annat sätt är att beskriva
två nollalternativ som till exempel kan vara beroende av om en viss utveckling äger rum eller ej. Projektets konsekvenser kan jämföras med
förhållandena både i nuläget och i nollalternativet för att minimera osäkerheter. Osäkerheter kan också hanteras genom att man beskriver scenarier, till exempel omvärldsscenarier som på olika sätt kan komma att
påverka området i fråga.
I bedömningarna är det viktigt att vara medveten om osäkerheter och
att dokumentera dessa underhand så att de kan redovisas i MKB-dokumentet.

Samlad bedömning
MKB ska möjliggöra en samlad bedömning av vilken betydelse de olika
effekterna som kan uppkomma har för människors hälsa, miljön och
hushållningen med naturresurser.
Det innebär att en bedömning ska göras av de enskilda miljöaspekternas samlade påverkan. Detta är inte minst viktigt för att förmedla vilka
konsekvenser som har stor betydelse för projektet och hur olika aspekter samverkar.

2.7 Miljöanpassning och miljöåtgärder
MKB ska visa hur projektet kan miljöanpassas och föreslå möjliga alternativa lösningar så att negativa effekter kan undvikas, begränsas eller i
sista hand kompenseras. Det gäller både sådana effekter som är en följd
av anläggandet och sådana som är en följd av driften.
I planeringsprocessen ingår att ta hänsyn till flera olika intressen,
som i vissa fall kan vara motstridiga. Exempelvis kan bullerskydd förbättra boendemiljön men vara förfulande för stadsbilden. Det innebär
att man alltid behöver göra avvägningar mellan olika intressen. Ju fler
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intressen och behov som kan komma in tidigt i processen, desto större är möjligheterna att ta hänsyn till dem. Om miljöfrågor hanteras i sena skeden som krav som ställs på en nästan
färdig lösning, blir i många fall slutresultatet sämre och kostnaderna högre än om frågorna behandlats i ett tidigare skede.
Figur 14 illustrerar detta i form av en backe som visar att ju
senare hänsyn tas desto mer resurskrävande blir det.
Figur 14.
”Åtgärdsbacke” som visar att störst miljöeffekt till lägst
kostnad erhålls genom miljöanpassning av projektet.

1. ANPASSA OCH UNDVIKA
Miljöanpassning innebär att miljöförutsättningar vägs in och beaktas
när man studerar projektets läge i plan och profil, konstruktion
och tekniska lösningar. Om man tar hänsyn till landskapets
förutsättningar och värden och anpassar projektets lokalisering och utformning i tidiga skeden kan det bidra till att
särskilda miljöåtgärder inte behövs längre fram i processen.
Fokus ligger på att bevara och utveckla miljökvaliteter. Det kan även
finnas brister och problem, till exempel brist på biotoper och barriärverkan av befintlig väg eller järnväg. Med särskilda utformningsåtgärder kan man avhjälpa bristerna genom att skapa till
exempel småvatten, lekbottnar, beskuggning och passagemöjligheter.

Det känsliga uppväxt- och
lekområdet för grodor
undviks.

2. SKADEFÖREBYGGA och BEGRÄNSA
Man kan behöva genomföra särskilda miljöåtgärder för att
förebygga och begränsa negativa effekter och konsekvenser
som inte kan undvikas genom anpassning av projektets läge och
utformning. Dessa kallas ofta skadeförebyggande åtgärder.
3. KOMPENSERA
Kompenserande åtgärder intar en särställning och utförs när skador och allvarliga konsekvenser inte kan undvikas. Kompensationen ska
gälla samma intresse och miljökvalitet som skadas. Syftet är att miljökvaliteten inte ska minska ur ett helhetsperspektiv. Kompensation för konsekvenser som gäller kvalitet eller funktion bör
helst genomföras på samma plats.
Om detta inte är möjligt kan åtgärder utföras på en annan
plats. Frivilliga överenskommelser med markägare med flera
är ofta en förutsättning för kompenserande åtgärder utanför planområdet. Exempel på sådana kan vara fiskevårdande åtgärder
i en annan vattenmiljö än den som skadas.
Observera att i denna beskrivning används inte termen
”kompensationsåtgärder” eftersom den har en miljörättslig innebörd,
se miljöbalken.
Även kompensationsåtgärder med den innebörden inryms dock inom
kategorin kompenserande åtgärder så som de beskrivs här.
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Skadorna av projektet
begränsas genom att bygga en
grodtunnel.

Borttag av småvatten
kompenseras genom att
bygga en ny damm.

Olika typer av miljöanpassning och miljöåtgärder

Exempel på miljöanpassning
och miljöåtgärder som
utvecklades under
MKB-arbetet för väg
27 Borås-Värnamodelen
förbi Gislaved:
• Anpassning av bron över
Nissan för att möjliggöra passage under bron för friluftslivet.
• Utformning av bron över
Nissan och vägdike så att
direktutsläpp av
vägdagvatten undviks.
• Anläggning av enskilda vägar
på bro över riksväg 27 för att
inte inskränka möjligheten till
fortsatt brukande av marken på
båda sidor av vägen, eftersom
det inte går att skapa fri höjd
med en port.
• Sänkning av vägens profil
förbi Henja från cirka 3 meter
till cirka 1 meter bankhöjd för
att begränsa vägens påverkan i
det omgivande landskapet bland
annat med tanke på bullerstörningar på fågellivet och boendemiljön i Henja by.

Bedömningar av åtgärdsbehov grundar sig på vilka effekter och konsekvenser som kan uppkomma och hur troligt det är att de uppstår. När
man har identifierat behov av miljöanpassning eller miljöåtgärder söker
man efter olika kostnadseffektiva lösningar som kan vidtas för att uppnå
en viss funktion. Ibland kan det vara lämpligt att redovisa flera tänkbara
lösningar i MKB.
För att fånga upp kumulativa effekter bör man ha ett nära utbyte med
andra parter som kan bidra till sådana, till exempel kommunen, markägare eller verksamhetsutövare. Fokus ligger på miljökvaliteten och hur
den sammantaget påverkas. I MKB-dokumentet kan miljöåtgärder och
resonemang som måste utföras av andra parter rubriceras som ”övriga
åtgärder”.
Förändrade tekniska lösningar kan ge positiva miljöeffekter. Exempel
på kombinationslösningar som tillfredsställer både de tekniska kraven
och miljökraven kan vara när överskottsmassor utnyttjas i tryckbankar,
gångportar vidgas för att även fungera som faunapassager eller vägprofilen sänks för att minska bullerspridning.
Miljöhänsyn som tagits vid val av lokalisering och utformning av projektet ska dokumenteras.

Krav på genomförbarhet och funktion
Beskrivningen av miljöåtgärder i MKB ska omfatta syfte och funktion.
Som regel är det mer ändamålsenligt att beskriva åtgärden som ett funktionskrav, det vill säga vad man vill uppnå eller säkerställa. När krav
finns på att en viss funktion ska uppnås kan projekteringen inriktas på
hur det kan genomföras. Funktionskrav ger utrymme för kostnadsjämförelser mellan alternativa lösningar som uppfyller den eftersträvade
funktionen.
Ju mer detaljerat en åtgärd beskrivs, desto viktigare är det att den
projekteras så långt att genomförbarhet och ekonomi säkerställs. Vid
trånga sektioner, komplicerade lägen eller punkter som är kritiska på
annat sätt måste projekteringen drivas så långt att man kan säkerställa
lösningar för funktionskraven. Detta ställer krav på samverkan mellan
de olika teknikområdena, men kan generera nya lösningar som ger mer
miljönytta för pengarna. Kostnadsbedömning av miljöåtgärder ska göras
så tidigt som möjligt. Detta underlättar en jämförelse mellan olika åtgärders kostnad och funktion och nytta.

2.8

MKB - dokumentet

MKB-dokumentet är ett formellt beslutsunderlag som ger vägledning
vid valet av alternativ och för fastställelsen av planen. Dokumentet är
inte rättsligt bindande och kan därför innehålla alternativa handlingsmöjligheter. Beslutade anpassningar och miljöåtgärder ska beskrivas i
planen för att bli rättsligt bindande.
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Länsstyrelsen godkänner MKB-dokumentet innan utredningen eller
planen ställs ut. Inför beslutet behöver länsstyrelsen ha tillgång till förstudien och det material som tagits fram i utredningen eller planen.
Godkännandet innebär att länsstyrelsen tar ställning till om MKBdokumentet innehåller de uppgifter och har den inriktning och omfattning som behövs för att uppfylla kraven i miljöbalkens 6 kapitel.

Fokuserade MKB-dokument
MKB-dokumentet behöver ha en bra struktur och vara fokuserat på de
frågor som är väsentliga för projektet för att bli lättläst och fungera som
beslutsunderlag. Det ska vara lätt att förstå vilka konsekvenser som är
betydande och vilka åtgärder som krävs för att uppfylla gällande miljökrav och få en bra miljöanpassning.
Principer och ramar för MKB-dokumentet diskuteras tidigt i processen, både i projektgruppen och med samrådspartner. Här kan ett utkast
till innehållsförteckning fungera som diskussionsunderlag och på så sätt
bidra till att få en gemensam bild av dokumentets innehåll.
Dokumentets upplägg justeras och anpassas allt eftersom det kommer fram ny kunskap och nya behov under arbetets gång. Beslut om avgränsning och fokusering på de miljöaspekter som är mest väsentliga för
projektet ska ge avtryck i MKB-dokumentets inriktning och omfattning.
Det kunskapsunderlag som tas fram ska anpassas till projektets behov
innan det arbetas in i MKB-dokumentet. Ett sätt att minimera MKBdokumentets omfattning utan att tappa viktigt kunskap är att arbeta
med arbets-PM. Man lyfter då endast in slutsatserna och den mest väsentliga informationen från inventeringar och analyser i MKB-dokumentet.
Viss allmän information till läsaren är nödvändig, men omfattningen
bör begränsas så att den inte tynger dokumentet och medverkar till att
viktig projektspecifik information kommer i skymundan.
Mer detaljerat material kan läggas i bilagor eller i
separata underlagsrapporter som man hänvisar till i
MKB-dokumentet. Det kan tillgodose behov av djupare och mer detaljerad information hos vissa målgrupper. Ett annat sätt att hålla nere omfattningen
på MKB-dokumentet är att arbeta mer med kartor
och illustrationer.

MKB-dokumentets kvalitet
Kvaliteten i MKB-dokumentet avgörs till stor del av kvaliteten i föregående MKB-moment. En kvalitetsgranskning
ska alltid genomföras innan dokumentet lämnas till beställaren för
granskning. En person som inte varit delaktig i arbetet med MKB
bör delta i kvalitetsgranskningen. Frågan om tid och budget för
kvalitetsgranskning tas upp i samband med diskussion om utgångspunkter och ramar för MKB.
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MKB-dokumentets innehåll
MKB-dokumentet ska spegla innehållet i MKB-processen. Det innebär
att de miljökonsekvenser som varit i fokus under processen också ska
avspeglas i dokumentet. I utredningen ligger tyngdpunkten på jämförelse av alternativa lokaliseringar, standarder och i viss mån principutformningar. Utgångspunkten är de allmänna intressena. I planen ligger
tyngdpunkten på konsekvenserna av den valda lösningen, inarbetad
miljöanpassning samt alternativa förslag på miljöåtgärder och miljöanpassningar.
I projekt där länsstyrelsen har tagit beslut om att projektet inte antas
medföra betydande miljöpåverkan ska MKB-dokumentet innehålla de
uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken. Det innebär att MKB-dokumentet anpassas till vad som behövs
med tanke på projektets art och omfattning.
I mindre komplicerade projekt med liten miljöpåverkan ska dokumentet vara kortfattat men ändå användbart för projektets utformning
och val av tekniska lösningar. Inriktningen och omfattningen på MKBdokumentet ska förankras med länsstyrelsen. Genom att redovisa en
tydlig avgränsning kan beskrivningarna inriktas på de frågor som har betydelse för projektets miljöanpassning.

Miljöbalken kap 6
Syftet med MKB är att
möjliggöra en samlad
bedömning av effekterna på
människors hälsa och miljön.

I projekt som antas medföra betydande miljöpåverkan ska även de
innehållskrav som anges i 6 kapitlet 7§ miljöbalken redovisas.
I Vägverkets föreskrifter om MKB (VVFS 2007:223) finns ytterligare
krav på innehållet i en MKB oavsett om projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, samt för olika planeringsskeden. Formellt gäller dessa för vägprojekt, men de kan med fördel tillämpas även
för järnvägsprojekt.

MKB-dokumentet bör generellt omfatta följande innehåll
Icke-teknisk sammanfattning
Sammanfattningen ska vara kortfattad och lättläst. Den innehåller en
sammanfattning av MKB-dokumentets olika delar. En översiktskarta
behöver ingå för att sammanfattningen ska kunna läsas separat.

Projektredovisning inklusive lokalisering, utformning och omfattning
Syftet och ändamålet med projektet och eventuella samband med andra
projekt ska redovisas. Hänvisning kan göras till beskrivningar i planeller utredningsdokumentet, eftersom MKB alltid ska redovisas tillsammans med dessa. Järnvägens eller vägens nuvarande och framtida trafikering beskrivs samt dess lokalisering, omfattning och utformning. När
projektet ska genomföras (byggskede) ska också beskrivas liksom verksamheter och ombyggnader som inte ingår i projektet men som uppstår
till följd av det, exempelvis ombyggnad av parallellvägar.
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Alternativ inklusive nollalternativ
De alternativ som studerats under processen ska redovisas. I MKBdokumentet för utredningen redovisas dels de korridorer som ingår i
utredningen, dels de korridorer som avförts under planeringen. I MKBdokumentet för planen beskrivs alternativ utformning, detaljlokalisering samt tekniska lösningar. Motiven för val och bortval av alternativ
samt hur miljökonsekvenser har beaktats ska ingå i redovisningen.
Beskrivningen av nollalternativet omfattar bland annat horisontår,
trafiksituation och andra förutsättningar.
Illustrationer av alternativa utformningar och kartmaterial eller fotomontage som visar alternativa sträckningar ökar läsbarheten och minskar dokumentets omfattning. Alternativ och miljöåtgärder som har betydelse för den visuella upplevelsen av landskapet bör illustreras så att det
enkelt framgår hur det kan se ut. Det kan till exempel gälla planteringar,
bullerskydd och alternativen bro eller tryckbank. Hänvisningar kan
göras till gestaltningsprogram.
Miljöförutsättningar och intressen
Beskrivningen ska omfatta de miljöförutsättningar och intressen som
behövs för att förstå bedömningen av projektets effekter och konsekvenser. Den ska ge kunskap om förutsättningarna samt om kvaliteter, samband och funktioner av betydelse för olika intressen (värden) men även
brister inom influensområdet.

Figur 15.
Det är bra om redovisningen, i detta
fall förutsättningar för friluftsliv,
redovisar både kvaliteter, brister
samt utvecklingsmöjligheter.
En kombination av illustration via
karta och foto underlättar
förståelsen av redovisningen.
Källa: Arbets-PM för
Skurubron (vägutredning).
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Kvarndammen

Eknäs

Den ska framför allt belysa de miljöförutsättningar som projektet kan
komma att påverka (så kallad riktad beskrivning).
Skalan ska vara anpassad efter skedet. Förutsättningar och kvaliteter
som inte kommer att påverkas redovisas normalt inte.
Även allmänna intressen ska redovisas, såsom riksintressen, utpekade
regionala och lokala intressen, skyddade områden (till exempel Natura
2000 och naturreservat). Denna redovisning inriktas på kvaliteter av betydelse kopplade till projektet och inte bara på områdesgränser. Läsaren
ska kunna utläsa vilka miljökvalitetsnormer och nationella, regionala
och lokala miljömål som kan komma att beröras av projektet.
Beskrivningarna hålls projektspecifika, men om så behövs gör man
hänvisningar till generella beskrivningar, till exempel för skyddade och
utpekade områden. I MKB för utredning redovisas viktiga förutsättningar för att miljöanpassa sträckningen och utformningen i den fortsatta
planeringen.

Avgränsning
För att den huvudsakliga inverkan ska kunna beskrivas behövs en redovisning av de avgränsningar i tid, sak och rum som genomförts under
MKB-processen. Arbetet med MKB-dokumentet förenklas om man löpande för anteckningar om hur avgränsningen gått till, vilka underlag
som legat till grund för den, vilka aktörer som deltagit och vilka motiven
till avgränsningarna är.
Avsnittet om avgränsning bör redovisa:
•  Avgränsning av miljöaspekter
Beskrivning av de miljöaspekter som inte redovisas mer i MKB samt underlag och motiv för det.
• Vilka av miljöaspekter som bedömts väsentliga
Motiv till vilka miljöaspekter som har bedömts som särskilt betydelsefulla
och som därför har stor tyngd i dokumentet.
•  Detaljeringsgrad och typ av frågor utifrån planeringsskede
Redovisning av vilken typ av frågor som inte beskrivs mer ingående med
hänsyn till planeringsskedet.
• Avgränsning av influensområde samt horisontår för nollalternativet.
Beskrivning av influensområdet med motiv till gjord avgränsning.
Det är viktigt att läsaren kan utläsa motiven för avgränsningen och vilken kunskap den grundas på. Redovisningen ska därför ange vilka samråd, utredningar och analyser som utgjort underlag vid avgränsningen,
med källhänvisningar. Den kan till exempel göras i tabellform när det
gäller miljöaspekter. I den efterföljande bedömningen av effekter och
konsekvenser i dokumentet behandlas enbart de miljöaspekter som lyfts
fram i avgränsningen.
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Miljöeffekter och miljökonsekvenser
I MKB-dokumentet redovisas projektets direkta och indirekta effekter
samt konsekvenserna för människors hälsa, miljön och hushållningen
med mark och vatten. Såväl negativa som positiva konsekvenser beskrivs.
Dokumentet ska inriktas på väsentliga effekter och konsekvenser och
på det som är projektspecifikt. Redovisningen anpassas till respektive
skede. Effekterna ska vara kvantifierade så långt det är möjligt. Om det
finns risk för kumulativa (samverkande) effekter som medför konsekvenser ska även dessa beskrivas.
Redovisningen ska då särskilja mellan de effekter och konsekvenser
som uppstår av projektet och de som uppstår av projektet tillsammans
med andra pågående och planerade verksamheter och åtgärder.
Alternativens effekter och konsekvenser redovisas på ett jämförbart
sätt och relateras till nollalternativet. Redovisningen blir tydligare om
man använder tabeller, illustrationer och kartor.
För att bedömningarna ska vara transparanta redovisas både objektiva
och värderande beskrivningar av hur kvaliteter och brister bedöms påverkas av projektet. Bedömningsgrunder, metoder och källor som använts i bedömningen av effekter och konsekvenser redovisas.

Stora konsekvenser

Måttliga konsekvenser

Små konsekvenser

Obetydliga konsekvenser

Positiva konsekvenser

Betydande påverkan på
kärnområde eller flyttled
av riksintresse, eller
betydande påverkan på
samebyns möjlighet att
passera och nyttja för
samebyn viktiga marker.

Begränsad påverkan på
kärnområde eller flyttled
av riksintresse eller
begränsad påverkan
samebyns möjlighet att
passera och nyttja för
samebyn viktiga marker.

Liten påverkan på
samebyns möjlighet
att passera och nyttja
för samebyn viktiga
marker.

Ingen eller marginell
påverkan på samebyns
möjlighet att passera
och nyttja marker.

Förbättrade
möjligheter för
samebyn att
passera och nyttja
marker.

Påverkan bedöms så
omfattande att den har
effekter på fundamentala
delar av samebyns
årscykel.

Påverkan bedöms orsaka
betydande negativa
effekter för någon
vinterbetesgrupp.

Skrivningar av typen ”åtgärden påverkar inte naturmiljön” eller ”ingreppet innebär måttliga konsekvenser” får inte användas utan motivering
till varför dessa slutsatser dragits. Genom att redovisa både effekter och
intressen på karta kan man illustrera konsekvenserna överskådligt.
En del bedömningar ska vara särskilt anpassade och tydligt redovisade med hänsyn till lagstiftningens krav, till exempel bedömning av påtaglig skada för riksintressen och gynnsam bevarandestatus för Natura
2000-områden. Projektets konsekvenser kan behöva redovisas såväl
utan som med åtgärder. Det gäller särskilt för miljöåtgärder som inte är
inarbetade eller beslutade. Boende som är berörda av buller vill till exempel i MKB för en plan se hur bullersituationen blir utan skyddsåtgärd
och med skyddsåtgärd.

35

MKB handbok

Figur 16.
Exempel på redovisning av
bedömningsgrunder (från järnvägsutredning Piteå-Södra Gäddvik).

Det ska framgå vilka osäkerheter som finns i bedömningarna av konsekvenser. Scenarier kan vara ett sätt att redovisa framtida osäkerheter.

Miljöanpassning och miljöåtgärder
I redovisningen ska syftet med åtgärden framgå, vilken effekt den beräknas få och vilken miljöpåverkan som återstår. Det ska tydligt framgå
vilka åtgärder som är inarbetade i projektet, och därmed redovisas även
i planen, och de åtgärder som endast är föreslagna och därmed behöver
utredas vidare i kommande skede.
Åtgärderna ska uppfylla det miljömässiga behovet (funktionen) och
vara tekniskt och ekonomiskt rimliga att genomföra. Om det är möjligt
att genomföra olika miljöåtgärder för ett visst syfte bör MKB redovisa
åtgärdsalternativen samt deras effekter och kostnader. Man ska även redovisa åtgärdernas betydelse med hänsyn till lagkrav som miljökvalitetsnormer och hänsynsregler samt ambitioner som satts upp för projektet,
till exempel projektmål för miljö.

Figur 17.
Exempel på sammanställning av
förändringar med anledning av
synpunkter från samråd
(från arbetsplan för projektet
Väg 76 i Norrtälje).

Samlad bedömning
I slutet av MKB-dokumentet redovisas en samlad bild av projektets
miljökonsekvenser. Denna ska underlätta en samlad bedömning av vad
projektet innebär för miljö, människors hälsa och hushållning med mark
och vatten. Redovisningen kan göras på olika sätt. Generellt gäller att
effekter och konsekvenser beskrivs översiktligt och värderas utifrån relevanta bedömningsgrunder vilka redovisas.
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MILJÖASPEKTER
MILJÖINTRESSEN
Landskapskaraktär

Alternativ 0
Konsekvenser med
motivering utifrån
redovisade
bedömningsgrunder.

Alternativ 0 +

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Kulturmiljö

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Naturmiljö

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Friluftsliv

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Hälsa

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

Konsekvenser

M fl

I utredningsskedet kan redovisningen göras i form av en tabell med
kortfattade beskrivningar av alternativens effekter och konsekvenser
för olika miljöintressen. Figur 18 visar ett av flera sätt att redovisa en
samlad bedömning för utredning. De olika alternativens konsekvenser
ska redovisas i relation till nollalternativet. Läsaren ska själv kunna göra
denna bedömning utifrån redovisade fakta. Redovisningen kan kompletteras med en illustration (färgskala eller dylikt) som visar en värdering
av konsekvenserna.
Kvantifierade resultat måste kompletteras med motiveringar i textform.
Den samlade bedömningen kan kompletteras med redovisning av hur
projektet lyckas uppfylla uppsatta miljömål, se figur 19. Redovisningen
av miljömål ska tydligt framgå i projekthandlingarna.
I planskedet kan den samlade bedömningen i MKB-dokumentet utgöras
av en kortfattad text som ger en samlad bild av projektets konsekvenser
för miljö, människors hälsa och hushållning med mark och vatten.
Konsekvenser ska inte summeras till en bedömning av vilket alternativ som är bäst eller sämst ur miljösynpunkt. Däremot kan samverkan
mellan olika effekter redovisas, så att man belyser den samlade konsekvensen för ett visst miljöintresse, till exempel människors hälsa. I detta
ingår att bedöma de befintliga miljökvaliteternas eller värdenas möjligheter att bevaras och utvecklas med hänsyn till nuläge och sannolik
framtida utveckling (utvecklingspotential).
Det ska gå att utläsa om miljöåtgärder ingår i redovisad bedömning.
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Värdering av konsekvenser
Stora eller mycket stora
negativa konsekvenser
Märkbara negativa
konsekvenser
Små eller obetydliga
negativa konsekvenser
Inga eller försumbara
konsekvenser
Positiva konsekvenser

Figur 18.
Principiellt exempel på samlad
bedömning för utredning.
Redovisningen ger en överblick över
de faktiska konsekvenserna,
konsekvensernas omfattning
(värdering) samt grunderna för den
bedömningen. Redovisningen av
miljöaspekter bör rangordnas med
hänsyn till hur väsentliga de är.

Figur 19.

Fortsatt arbete och uppföljning

Exempel på X.
redovisning
av
Figur
Exempel
på redovisning
av uppfyllelse
av miljömål
från vägutredning,
Redovisningen
ska omfatta vilka
frågor som behöver
utredas vidare i ettsamrådshan
uppfyllelse av miljömål från
45,
delensamrådshandling,
Vattnäs-Trunna, Orsa
redovisas
form samt
av en effektproﬁ
senarekommun.
skede för attBedömningarna
lösa eventuella konflikter,
förhindrai skador
vägutredning,
väg 45, delen Vattnäs-Trunna,
Orsa
förbättra
miljön.negativa
Det bidrar till
bra MKB-process
där rättVärderingen
frågor
konsekvenserna
värderas
från
”mycket
tillen”mycket
positiva”.
utgår f
kommun.
behandlas
i
rätt
skede,
och
till
att
inga
frågor
tappas
bort
mellan
olika
nollalternativet,
som
Bedömningarna redovisas i form
av innebär att nuvarande situation består. Beskrivning i text av bedömnin
skeden. Kommande tillstånds- och dispensansökningar redovisas, samt
en effektprofil där
konsekvenserna
redovisas
parallellt.
vilket behov det finns av att komplettera underlagsmaterialet för dessa
värderas från ”mycket negativa till
”mycket positiva”.
Värderingen utgår från nollalternativet, som innebär att nuvarande
situation består. Beskrivning i text av
bedömningar redovisas parallellt.

ansökningar. Behov av uppföljning av projektets effekter och konsekvenser samt motiv till uppföljning ska också redovisas.

I planskedet kan den samlade bedömningen i MKB-dokumentet utgöras av en
Utformning
layout
kortfattad text som ger en samlad
bild och
av projektets
konsekvenser för miljö,
människors hälsa och hushållning
med mark och vatten.
MKB-dokumentet kan antingen redovisas som en egen handling eller
integreras som en urskiljbar del i den samlade projektredovisningen. I
det senare
det tydligt framgå
att avsnittet
om MKBsom
endast
Konsekvenser ska inte summeras
tillfallet
en ska
bedömning
av vilket
alternativ
ärär
ett beslutsunderlag
att det
därmed intemellan
är bindande.
bäst eller sämst ur miljösynpunkt.
Däremotoch
kan
samverkan
olika
Dokumentets uppbyggnad och grafiska utformning har avgörande
konsekvenser redovisas, så att man beskriver den samlade konsekvensen för ett
betydelse för läsbarheten. Kompetens inom grafisk design och informavisst miljöintresse, till exempel
människors
hälsa.Det
I detta
ingår
bedöma
tion bör
finnas med i arbetet.
ska vara
lätt föratt
läsaren
att letade
upp
befintliga miljökvaliteternasprojektets
eller värdenas
möjligheter
att
bevaras
och
väsentligaste miljökonsekvenser och förstå bakgrunden till
resultaten.
utvecklas med hänsyn till nuläge
och sannolik framtida utveckling
Kartor och illustrationer används för att tydliggöra var projektet lig(utvecklingspotential).

Det ska gå att utläsa om

ger geografiskt, förmedla projektets miljöförutsättningar och redovisa
var de huvudsakliga miljökonsekvenserna kommer att uppträda. Det
miljöåtgärder
ingår
i redovisad
bedömning.
krävs medgivande
för att
använda kartmaterial
och bilder. Källorna ska
anges i dokumentet.
Kartmaterial behöver ofta bearbetas vad gäller färger, linjer med

Fortsatt arbete och uppföljning
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mera för att det som ska förmedlas ska bli tydligt. Presentationsskalan
ska vara anpassad till respektive skede. En vanlig presentationsskala i
utredning är 1:20 000 – 1:50 000 och i plan 1:2 000–1:10 000.
Kartorna ska utformas så att det är enkelt att orientera sig, till exempel genom att man anger norrpil, skala, namn på orter och vägar. Orter
och platser som namnges i texten ska återfinnas på kartbilderna.
Texter och illustrationer ska samspela för att underlätta läsbarheten.
Teckenförklaring och figurtexter, med plats och budskap angivet, ska
finnas med som stöd för läsaren. Man bör undvika att ha med bilder som
saknar koppling till texten.

2.9 Miljöuppföljning
Miljöuppföljning omfattar mätningar och observationer av förändringar
i miljökvalitet samt utvärdering och analys av resultaten.
Miljöuppföljning genomförs i huvudsak i bygg- och driftskedet för att
hantera osäkerheter och kontrollera projektets miljöanpassning. Miljöbalkens bestämmelser om MKB för verksamheter och åtgärder omfattar
inte miljöuppföljning. I internationell MKB-praxis ingår dock miljöuppföljning, bland annat i syfte att följa upp och utvärdera de faktiska
konsekvenserna av ett projekt. Miljöbalkens kunskapskrav och krav om
egenkontroll kan också innebära att miljöuppföljning är nödvändig.
För att miljöuppföljning ska få betydelse för projektets slutliga miljöanpassning vidtas miljöåtgärder om resultat från uppföljningen visar att
det behövs.
Ibland räknas också miljösäkring av projekteringshandlingar och färdig anläggning som miljöuppföljning. Där ingår att följa upp att miljöåtgärder blir inarbetade och genomförda.
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Figur 20.
Exempel på tydlig redovisning med
norrpil, skala, namn på ort och
tydlighet i illustrationsfärger.

Miljösäkring av
projekteringshandlingar
och färdig anläggning

Kontroll av
miljökvalitet under
byggskedet

Säkerställer att en viss miljökvalitet uppnås under
byggskedet. Kontroll sker med bl a mätningar och
observationer enligt ett upprättat kontrollprogram.

Säkerställer att projektets effekter och konsekvenser
hamnar inom ramarna för de bedömningar som
gjorts. Används som underlag för beslut kring
ytterligare miljöåtgärder samt ger kunskapsåterföring kring olika typer av effekter och åtgärder.

Effektuppföljning
Figur 21.
Olika typer av miljöuppföljning som
används för väg- och järnvägsprojekt och vad de syftar till.

Tips inför en
miljöuppföljning:
• Grunda uppföljningsbehoven
på osäkerheter i bedömningar,
effekternas betydelse,
behovet av egenkontroll och
hantering av risker.
• Redovisa syfte och mål
med uppföljningen samt
hur resultaten ska användas.
• Säkerställ att föredata (referensvärden) samlas in i god tid
och på ett bra sätt.
• Klargör ansvar och finansiering av miljöuppföljningen.
• Förankra miljöuppföljningen
med tillsynsmyndigheten.

Säkerställer att beslutade miljöåtgärder överförs mellan
projekteringsskedena och blir genomförda.

Det finns både likheter och skillnader mellan kontroll under byggskedet
och effektuppföljning. Båda omfattar mätningar och observationer av
förändringar i miljökvalitet men effektuppföljningen pågår i regel under
en längre tid och omfattar även driftfasen. I effektuppföljning genomförs i regel även djupare och mer omfattande analyser av resultatet och
ett viktigt syfte, förutom miljöanpassning av projektet, är att ge en kunskapsåterföring. Kontroller under byggskedet är ett viktigt verktyg för
att hantera de miljörisker som identifierats för projektet.
MKB-dokumentet ska innehålla en tydlig beskrivning av uppföljningsbehovet och motivet för detta. En djupare beskrivning av hur miljöuppföljningen ska genomföras görs dock i ett särskilt kontroll- eller miljöuppföljningsprogram. Förberedelser för genomförande av miljöuppföljning ska finnas med under hela MKB-processen.
Data om vad som gäller innan projektet startar kan behöva samlas in
genom mätningar och observationer redan under planskedet. Insamlingen av föredata samordnas så långt möjligt med insamling av kunskap
om miljöförutsättningarna eller med annan kunskapsinsamling i projektet. Miljöuppföljningsprogram bör utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten.
Råd om miljöuppföljning finns i handboksdelen ”Miljöuppföljning av
väg- och järnvägsprojekt”.
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3

MKB – en del i

planering och
projektering

Den kanske största utmaningen med MKB är att lyckas integrera
miljöfrågorna i planerings- och projekteringsprocessen.
För att nå dit krävs att man behandlar rätt frågor i rätt skede och att
det är nära samordning och kopplingar mellan processerna och
kunskapsöverföring mellan skedena.
Det här kapitlet ska ge dig kunskap om hur man kan uppnå en
verkningsfull integrering av MKB.

3.1
Miljö – en grön tråd genom planering och 		
projektering
MKB är ett stöd i projekten för att säkerställa att tillräcklig miljöhänsyn
tas under planeringsprocessen. Miljö ska finnas med som grön
tråd i planeringsprocessen, från tidiga strategiska skeden till
Strategisk planering - Miljöbedömning
och med driften av den nya anläggningen. För att miljöfrågorna
ska integreras på ett bra sätt krävs det att rätt frågor hanteras
Ingen
i rätt skede och på samma detaljeringsnivå som övriga profortsatt
Förstudie - Miljö
planering
jekthandlingar. Här följer en övergripande beskrivning av hur
miljö kommer in i projektets olika skeden.
I den strategiska planeringen ligger huvudfokus på miljöfråUtredning - MKB
gor av global, nationell och regional karaktär. Analyserna omfattar bland annat åtgärder som kan påverka val av transportTillåtlighetssätt. Den kunskap man får från miljöbedömning och MKB i det
prövning
här skedet måste man sedan ta till vara i MKB på projektnivå
för att få en smidig och effektiv process.
Plan - MKB
I förstudien genomförs en djupare behovs- och åtgärdsanalys. Denna omfattar även åtgärder för att befintliga vägar eller
järnvägar ska användas effektivare. I förstudien ger samrådet
Bygghandling - Miljösäkring
möjligheter att få in kunskap om projektets miljöförutsättningar och att tidigt upptäcka och hantera konflikter. Miljöanalyser
Bygg- och driftskede
i förstudien syftar till att ringa in och belysa betydelsefulla milMiljösäkring och miljöuppföljning
jöfrågor samt påverka åtgärdsval. Förstudien ger även underlag
för att formulera mål för projektets miljöanpassning.
I utredningen tar MKB framförallt upp frågor av betydelse för lokFigur 22.
Miljö i planering och projektering.
aliseringen, både för att hitta lämplig korridor och för att jämföra alter-
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nativa korridorer. I utredningen väger konsekvenserna för de allmänna
miljöintressena tungt. MKB belyser även miljöåtgärder och anpassningar som kan genomföras för att minimera negativa konsekvenser av de
studerade alternativen.
I planskedet ska MKB bidra till att projektet utformas och genomförs
på ett sätt som är anpassat till miljön. Beslut om miljöanpassning och
miljöåtgärder beskrivs i planen. När anläggningen och miljöåtgärder utformas ska även driftfasen vägas in. Ett livscykelperspektiv kan bidra till
mindre energiåtgång och koldioxidutsläpp. Markområdet som fastställs
i planen ska helst inrymma beslutade miljöåtgärder, i annat fall behövs
frivilliga överenskommelser med markägare.
I bygghandlingen och i byggskedet ska planens ambitioner och krav
på miljöanpassning säkerställas. Det är därför särskilt kritiskt att kunskap förs över mellan planskede och byggskede. Tekniska lösningar och
miljöåtgärder detaljprojekteras under arbetet med bygghandlingen, och
då behövs kunskap om varje miljöåtgärds syfte och funktion.
Miljöuppföljning syftar bland annat till att kontrollera att projektets
miljöanpassning blivit genomförd och att bedömningar av effekter och
konsekvenser stämmer. Den ska också ge ökad kunskap.
Driftfasen har stor betydelse för att genomförda miljöåtgärder ska
fylla sin funktion på längre sikt. Planteringar, dagvattendammar och
faunapassager är exempel på miljöåtgärder som kräver särskild skötsel.
Därför är det viktigt att inkludera skötselkrav i MKB och få en bra överlämning till driftorganisationen. Under arbetet med bygghandlingen
genomförs djupare analyser av miljörisker som behöver hanteras och
åtgärdas.

Projektmål
Projektmål är ett verktyg som ger vägledning och möjlighet att styra
projektet under hela planeringen, projekteringen och byggskedet. De
visar hur projektet ska bidra till de transportpolitiska målen. Projektmålen för miljö är en del av projektets gemensamma mål och har en tydlig
koppling till de miljökvalitetsmål som är relevanta för projektet. Målen
formuleras utifrån platsspecifika behov och förutsättningar och uttrycker de kvaliteter som är väsentliga att uppnå i projektet.
Projektmålen för miljö ska vara vägledande för projektet, och har
då stöd av MKB-processen. Bland annat ligger analysen av projektets
miljöförutsättningar, intressen och utvecklingspotential till grund för
urvalet av projektmål för miljö. Projektmål kan i sin tur komplettera bedömningsgrunderna i MKB vid analys av projektets miljökonsekvenser.
Analys av måluppfyllelse kan även komplettera bilden över vilka miljöanpassningar och miljöåtgärder som behöver genomföras i projektet.
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Vägen ligger i ett område med stora natur- och kulturmiljövärden och med stor
betydelse för friluftslivet. Projektmålen formulerades med stöd av framtagna värdebeskrivningar för natur- och kulturmiljö samt de nationella miljökvalitetsmål
som bedömdes vara relevanta för projektet. Målen uttrycks som en kvalitet med
förklarande texter:
Förutsättningar finns för ett öppet landskap
För uppfyllelse av flera av projektmålen är det av avgörande betydelse att inte
förutsättningarna försämras för att bedriva ett både ekonomiskt lönsamt och
hänsynsfullt jordbruk, som medger ett fortsatt öppethållande av landskapet
och ett bevarande av bl.a. artrika ängs- och betesmarker.
Målet innebär att ny eller ombyggd väg inte försämrar de fysiska eller ekonomiska förutsättningarna att bedriva jordbruk med nuvarande omfattning och
inriktning. Tillgänglig arealjordbruksmark minskar inte påtagligt. Vägen utgör
inte en barriär för jordbruket och medför inte att olönsamma enheter isoleras.
Målet om bevarande av jordbruksmark kan motiveras även utifrån resurshushållningssynpunkt.
Området är attraktivt och tillgängligt för friluftsliv och turism
Målet innebär att ny eller ombyggd väg inte förändrar landskapskaraktären i
området som helhet i sådan utsträckning att dess attraktivitet för friluftsutövare minskar. Målpunkter av betydelse för friluftslivet kan nås till fots och med
cykel. De stråk som kan användas är gena och har god framkomlighet. Särskilt
attraktiva områdens värden och tillgänglighet bevaras och de kan upplevas
utan påtagligt vägtrafikbuller.
Särskilt attraktiva områden är nedanstående. Dessa beskrivs närmare i MKB.
•Siljansleden (cykelled) - Orsasjöns stränder (riksintresse, vattenaktiviteter,
bad)
•Enån (föreslaget till Natura 2000) - Turistvägen (vackra utblickar över Orsasjön)
• Skeer (Folkets Park) - Kårgärdesprofilen (geologiskt värde, ingår i Stenriket)
•Lindänget (Natura 2000, fågelskådning)

3.2

Samverkan med kommunal planering

Det finns en stark koppling mellan transporter och bebyggelsestrukturer. Samverkan mellan Trafikverket och kommunen bidrar till en mer
samordnad planering och gör det lättare att genomföra åtgärder enligt
fyrstegsprincipen. Det gör det också lättare att anpassa ett väg- eller
järnvägsprojekt till allmänna intressen och att förankra projektförslaget
i de kommunala planerna.
Översiktsplanen beskriver den framtida utvecklingen med hänsyn till
de allmänna intressena i en kommun. Den redovisar hur kommunen vill
förvalta mark- och vattenområden på längre sikt i enlighet med miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Översiktsplanen har därför stor betydelseför transportplaneringen.
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Exempel på beslutade
projektmål för natur- och
kulturmiljö i vägutredningen
för väg 45 på sträckan mellan
Vattnäs och Trunna.

Figur 23.
Ett väg- eller järnvägsprojekt kan medföra att en detaljplan behöver
Exempel1.
på För
tidplan
för Södertunneln
Figur
Södertunneln
i Helsingborg
MKB-processen
medinte
samråd,
framtagandemed
av underlag
tasgenomfördes
fram eller ändras
(om projektet
överensstämmer
detaljplai Helsingborg där MKB-processen
med
mera gemensamt för kommunen och
Trafikverket.
En
gemensam
MKB-grupp
skapades
som
träffades
nen). En MKB för en detaljplan utarbetas om den antas medföra en bemed samråd, framtagning av underregelbundet.
tydande miljöpåverkan. MKB-processerna bör då samordnas så att man
lag med mera genomfördes gemensamt för kommunen och Trafikverundviker dubbelarbete och underlättar för de som berörs av projektet. I
ket. En gemensam MKB-grupp skapavissa projekt kan det vara lämpligt att skapa en gemensam MKB-grupp.
des som träffades regelbundet.
Om endera av detaljplan eller väg- eller järnvägsplan redan har tagits
3.3 Miljöprövningar, anmälningar
och dispenser
fram bör man undersöka
vilka delar av MKB som kan återanvändas, till
exempel
framtaget kunskapsunderlag.
Vissa aktiviteter i projekten kan vara
tillståndspliktiga
eller

anmälningspliktiga enligt krav i miljöbalken eller annan miljölagstiftning.
Det kan exempelvis gälla vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.
3.3 Miljöprövningar,
Projektet kan även medföra konsekvenser
för arter, områdenanmälningar
eller biotoper och dispenser
som omfattas av skyddsbestämmelser enligt miljöbalken, till exempel
aktiviteter i projekten kan vara tillståndspliktiga eller anmälningsbestämmelser om fornlämningar,Vissa
naturreservat
och biotopskydd. I MKBpliktiga enligt krav i miljöbalken eller annan miljölagstiftning. Det kan
processen är det angeläget att tidigt kartlägga om det finns sådana områden
exempelvis gälla vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Projekeller arter så att man kan undvika negativa konsekvenser. När det inte är
tet kan även medföra konsekvenser för arter, områden eller biotoper
möjligt att undvika sådana fullt ut
kan man behöva söka dispens.
som omfattas av skyddsbestämmelser enligt miljöbalken, till exempel

Möjligheter
till samordning
mella
bestämmelser om fornlämningar, naturreservat
och biotopskydd.
I
Miljöprövningar ofta är en kritiskMKB-processen
faktor i projektens
tidsplaner.
är det angeläget
att tidigt kartlägga
om det
finns såMKB och
miljöprövningar
Därför behöver frågor som är kopplade
till eneller
eventuell
dana områden
arter så att man kan undvika
negativa konsekvenser.
• Underlag
miljöprövning analyseras parallellt
med
övriga
miljöfrågor
i sådana fullt
När det inte är möjligt
att undvika
ut
kan man behöva söka
• Inventeringar
projektets MKB. Denna analys bör
man
börja
med
tidigt
i
dispens. Utgångspunkten är att man i första hand
ska undvika negativ
• Samråd
projektet, dels för att få fram anpassningar
ochdärefter
bra lösningar,
miljöpåverkan,
anpassa, och i sista hand söka tillstånd, dispens
dels för att få underlag för en eventuell
miljöprövning.
Det
eller anmäla
när det inte går
att finns
undvika negativ påverkan.
stora möjligheter att effektivisera planering
och projektering
Miljöprövningar
är ofta en kritisk faktor i projektens tidplaner. Därför behöversom
frågor
som är för
kopplade
till en eventuell
genom att samla in det kunskapsunderlag
behövs
projektets
MKB miljöprövning analyseras
parallellt
med
övriga
miljöfrågor
i
projektets
MKB. Denna analys
samtidigt med det som behövs för miljöprövningens MKB. Inför
behöver påbörjas
tidigtdelar
i projekten,
dels för att kunna anpassa åtgärdermiljöprövningen kan man då komplettera
relevanta
i MKBna
så
att
negativ
påverkan
kan
undvikas,
dels för att få fram rätt underdokumentet och användas dem som underlag.
Underlag som krävs utifrån bestämmelser i miljöbalken (till exempel
kartläggning av vattendrag) kan tas fram samtidigt
som
övrigt underlag för
handbok
44 MKB
MKB. Inventeringsarbete ofta är årstidsberoende och kan därmed påverka

lag i tid för en eventuell miljöprövning. Det gäller bland annat tillståndsansökan för Natura 2000. Det finns möjligheter att effektivisera planering och projektering om miljöprövningens MKB kan utgå från samma
kunskapsunderlag som projektets MKB. Exempelvis bör inventering
av skyddade arter vara på den detaljeringsnivå att underlaget även kan
användas som underlag vid en eventuell dispensansökan från artskyddsförordningen.
Arbete med att ta fram underlag för exempelvis vattendom och tillstånd för miljöfarlig verksamhet påbörjas senast i planskedet för att
undvika förseningar i nästa skede. Det är också lämpligt att genomföra
samråd för en eventuell miljöprövning samtidigt som samråd för projektet. Då undviker man den ”samrådströtthet” som lätt uppstår i projekten. Även länsstyrelsen ser med fördel att både MKB för projekt och miljöprövningar behandlas på samma möte. Det ger dem större möjligheter
att få en samordnad hantering.

3.4

Möjligheter till
samordning mellan MKB
och miljöprövningar
• Underlag
• Inventeringar
• Samråd

Andra analyser och verktyg i planeringen

I planeringen av ett projekt genomförs analyser för olika områden. Det
behövs en samordning mellan dessa för att arbetet ska bli effektivt och
kunskapen ska tas till vara på ett bra sätt i projektet, se även avsnitt 1.3.
Gestaltningsprogram, riskanalys, trafikanalys är exempel på analyser
som samverkar med MKB, se figur 24. Det innebär att vissa frågor kan
utredas inom ramen för MKB men redovisas i projektets övriga handlingar eller att vissa aspekter i MKB kan utredas i en närliggande analys
men redovisas i MKB-dokumentet.
För att arbetet med olika analyser ska bli effektivt måste det vara tydligt vem (till exempel vilket teknikområde) som ansvarar för analysen
och hur samordning ska ske. Underlag och kunskap som behövs för flera
analyser bör tas fram gemensamt så att man undviker dubbelarbete.
En landskapsanalys är till exempel underlag för både MKB och gestaltningsprogrammet. Resultat från en analys kan behövas för andra analyser. Ett exempel är trafikdata som är underlag för beräkning av luftkvalitet och buller i MKB. Det är också angeläget att ingångsdata som används i den samhällsekonomiska kalkylen stämmer överens med MKB.
För att MKB-dokumentet inte ska bli för omfattande ska det inriktas
på frågor som är kopplade till omgivande miljö och hälsa. Det saknas
dock en tydlig definition av vad som ingår i begreppet miljö och hälsa.
Var resultatet från olika analyser ska redovisas i projekthandlingarna
behöver därför diskuteras i varje projekt. I dokumentationen ska det
framgå vilka frågor och konsekvenser som redovisas i MKB respektive i
den övriga projektredovisningen.
Redovisningsprinciper för projektet bör förankras med länsstyrelsen.
I vissa fall kan det vara fördelaktigt att hålla samman redovisningen av
vissa analyser även om delar av resultatet hör hemma i MKB, till exempel riskanalysen. Hänvisningar kan då göras från MKB till relevanta delar av riskanalysen. Alternativt kan vissa resultat även beskrivas i MKB.
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Gestaltningsprogram
Trafikanalys

MKB
Riskanalys
Övriga
konsekvensanalyser

Figur 24.
Olika analysområden som
samverkar med MKB

3.5

En miljösamordnare bör:
• förstå vilka miljöfrågor som
behöver belysas och vilken
kunskap som behöver tas
fram i MKB-arbetet
• bemanna MKB-gruppen
med personer som kompletterar varandra med hänsyn
till expertkunskap och erfarenhet
• hålla ihop, leda och styra
MKB-arbetet så att det får
rätt omfattning, inriktning
och djup utifrån ett helhetsperspektiv
• kunna kommunicera med
miljöansvarig och projektledare hos beställaren samt
med experter från andra teknikområden i projektgruppen.

Exempel arbets-PM:
I arbetet med järnvägsutredningen för Hamnbanan, delen
Eriksberg-Pölsebo, som genomfördes under 2010 hade
konsulten som krav att redovisa arbets-PM för miljö respektive teknik.
Arbets-PM togs fram efter
den inledande inventeringsfasen och efter alternativsökningsfasen.
Resultaten presenterades på
gemensamma projektmöten.
Metoden gav projektdeltagarna en gemensam bild av projektets utveckling, och teknik
och miljö kunde integreras på
ett enkelt sätt i projektet.

Förutsättningar för integrerat arbetssätt

För att miljöfrågorna och MKB ska integreras framgångsrikt i planeringsprocessen krävs att det finns en miljösamordnare i konsultens
MKB-grupp. Av betydelse är också att miljösamordnaren har en tydlig
roll, att rätt miljökompetenser kommer in i projektet och att det sker en
samverkan över kompetensgränserna både inom konsultens projektorganisation och mellan beställare och konsult.

Kompetens inom konsultens MKB-grupp
Den samlade kompetensen i konsultens MKB-grupp och samordningen
med den övriga projektgruppen är avgörande för projektets miljöanpassning. Det behövs därför en person med ett helhetsansvar som samordnar MKB-arbetet (miljösamordnare). Vilken kunskap och erfarenhet
och vilka personliga egenskaper som behövs för den rollen beror på hur
omfattande och komplicerat projektet är. Generellt bör miljösamordnaren ha breda kunskaper inom miljöområdet och erfarenhet av arbete
med MKB i väg- eller järnvägprojekt. Det är också en fördel om samordnaren har teknisk allmänkunskap och förstår olika tekniska lösningars
för- och nackdelar. En viktig funktion är även att skapa ett bra arbetsklimat i MKB-gruppen och åstadkomma samverkan mellan projektledning
och andra tekniska experter.
MKB-gruppens sammansättning ska anpassas efter de miljöeffekter
som projektet kan ge upphov till. I mindre projekt kan ofta miljösamordnaren själv hantera stora delar av MKB-arbetet med stöd från miljöexperter inom kritiska områden. I större projekt behövs en grupp där
experter från flera kompetensområden ingår.
Experter inom olika ämnesområden medverkar i de delar av MKBarbetet som kräver särskild analys. Det är viktigt att syftet med den analys som ska genomföras är tydligt så att resultatet blir användbart. Inom
MKB-gruppen behövs god kunskap och erfarenhet av väg- och järnvägsprojektering så att man kan projektanpassa analyser och bedömningar.
I MKB-gruppen behövs även redaktionell och grafisk kompetens, eftersom det har stor betydelse hur sakinnehållet presenteras. Det behövs
även god kunskap om GIS och förmåga att presentera analysresultat
med hjälp av kartor.

Samverkan över kompetensgränser
Personer med olika kompetens behöver arbeta gemensamt med att föreslå lösningar och utforma alternativen under planeringsprocessen.
Miljö är ett av flera teknikområden som påverkar projektets utveckling. Deltagarna i projektgruppen bör ha förmåga att modifiera kraven
och önskemålen från sitt område för att möta andras krav utan att viktiga och nödvändiga funktioner går förlorade. Detta förutsätter förståelse för övriga teknikområden och även viss grundläggande kunskap om
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dessa. Alla deltagare i projektet behöver förstå och därmed även kunna
stå bakom de grunder och avvägningar som ligger bakom slutresultatet.

Organisation, ansvar och roller
Projektorganisationen hos beställare och konsult ska underlätta arbetet
med MKB och utvecklingen av projektet. Miljökompetens måste finnas
med i projektledningen och vid projektmötena. Detta är nödvändigt
för att miljöfrågorna ska vägas in i de beslut som fattas och för att
MKB-gruppen ska få kontinuerlig information om vad som händer i projektet.
Planeringen av projektets olika möten (konsultens interna möten och möten mellan beställare och konsult) och
vilka som deltar har stor betydelse för att arbetssättet ska
bli integrerat. Det är angeläget att man förstår varandras utgångspunkter mellan olika teknikområden och att lösningar och alternativ diskuteras
utifrån olika infallsvinklar. I varje projekt måste
det ges tillfälle för deltagare från alla teknikområden att samlas och diskutera projektet. Den
som är huvudansvarig för projektet hos konsulten bör även delta i MKB-möten för att följa arbetet med MKB och fungera som länk till projektets andra
delar. Det är även bra om MKB-ansvarig hos beställaren deltar i
konsultens MKB-möten.
En viktig faktor för att få till stånd väl fungerande kommunikation
och samverkan är att beställaren och konsulten har naturliga ingångar
till varandras organisation. Om organisationerna till exempel speglar
varandra skapas naturliga kontakter och avstämningar kan ske både
organiserat och spontant.

Organisation BESTÄLLARE

Figur 25.
Förutsättningar för ett integrerat
arbetssätt

Organisation KONSULT

Projektledare
(Miljöansvarig)

Uppdragsansvarig

Miljösamordnare

Miljösamordnare

TEKNIKOMRÅDEN
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Figur 26.
Organisationsträd över hur beställarens och konsultens organisation
kan spegla varandra. Streckad linje
visar kommunikation mellan motsvarande nivåer hos beställare och
konsult.
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Ansvar och roller ska vara tydliga för deltagarna i MKB-arbetet, såväl
mellan beställare och konsult som internt hos beställare respektive konsult. Det bidrar till att alla vet vad som förväntas av dem.
I tabellen nedan beskrivs beställarens, konsultens och länsstyrelsens roll
i MKB-arbetet.
Aktör		

Roll

Trafikverket
		
		
		

Trafikverket ansvarar för det som står i MKB och för
integreringen av MKB i projektet (inarbetade miljöåtgärder
och så vidare) och för alla formella kontakter med
myndigheter och andra samrådsparter.

Konsult

Konsulten ansvarar för att innehållet i MKB är välgrundat,
transparent (det vill säga att källor och osäkerheter är tydligt
redovisade) och objektivt.
MKB-konsultens organisation står för bedömningar i MKB
utifrån expertrollen.
Konsulten tar fram underlag och kan vara föredragande
vid samråd.
Konsulten ska slå vakt om sin integritet och arbeta
fackmannamässigt efter internationell god MKB-sed.

Länsstyrelse Länsstyrelsen har inledningsvis en serviceinriktad roll
genom att ge råd och vägledning om bland annat avgränsning och innehåll i MKB. Alla synpunkter från länsstyrelsen
bör samordnas av en utsedd handläggare.
Efter de inledande samråden får länsstyrelsen en traditionell
myndighetsroll.
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3.6 Förstudie
Syftet med förstudieskedet
Förstudien är ett inventeringsskede som utgår från den fyrstegsanalys
som påbörjats i den strategiska planeringen. Syftet med förstudien är att
utifrån projektets syfte och ändamål genomföra samråd, samla in befintlig information, analysera behov och problem samt förutsättningar och
värden som finns i området. I förstudien ingår också att utarbeta mål för
projektet och det fortsatta arbetet, ge förslag på lösningar och beskriva
tänkbara miljöåtgärder. Förstudien är ett underlag för länsstyrelsen bedömning av om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljö i förstudieskedet
I förstudieskedet påbörjas MKB-processen genom samråd och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det finns inga formella
krav på MKB-dokument i förstudien, men miljöfrågorna ska belysas och
vägas in vid åtgärdsval och ge en bra grund för fortsatt planering.
Tidiga åtgärdsval har stor betydelse för miljöanpassningen. Arbetet
med miljö i förstudien ska därför bidra till en öppen och förutsättningslös analys av åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Värden och brister i influensområdets samt vilka kvaliteter som ska
uppnås i projektet ska belysas och vara utgångspunkt för utveckling
av åtgärder. Miljökonsekvenserna av studerade åtgärder ska beskrivas
översiktligt i förstudien, som underlag för åtgärdsval och inriktningen
på MKB i nästa skede.
Samrådet som genomförs har en viktig roll genom att bidra till dialog
och förankring i ett tidigt skede innan det finns låsningar. Det ska präglas av öppenhet med möjlighet att påverka identifieringen av förutsättningar, behov och åtgärder.
Arbetet med miljö i förstudieskedet omfattar de moment som beskrivs
nedan och resultatet redovisas som en del i förstudiedokumentet.

1. Utgångspunkter och ramar
För att kunna planera och lägga upp ramarna för projektet måste projektgruppen vara väl inlästa på dess utgångspunkter. De behöver känna
till bakgrunden, vilka analyser som genomförts i tidigare skede samt befintligt material som berör projektet och miljöförutsättningarna. Det kan
handla om den nationella transportplanen med MKB samt genomförda
idéstudier, stråkanalyser och behovs-, marknads- och kapacitetsstudier
som underlag för åtgärdsval. Man behöver också veta vilka åtgärdsanalyser enligt fyrstegsprincipen som genomförts tidigare.
Förstudiens upplägg och inriktning planeras i ett tidigt skede. Det
handlar till exempel om vilka analyser som behöver genomföras för att
få kunskap om problem, behov och förutsättningar, om utrednings- och
influensområdets storlek och vilka steg enligt fyrstegsprincipen som åtgärdsanalysen bör omfatta. Det handlar även om organisation och kom-
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Begreppet åtgärd används
i detta avsnitt för de principlösningar som utreds enligt
fyrstegsprincipen och ska inte
förväxlas med miljöåtgärder.
Åtgärder i det här skedet handlar om att söka alternativa principlösningar och kombinationer av sådana enligt fyrstegsprincipen.

petensbehov. Miljöfrågorna måste vara med i dessa diskussioner så att de
vägs in när man sätter ramarna för förstudiearbetet. En viktig del är också
hur arbetet med miljöfrågor ska integreras i det övriga förstudiearbetet. Det
handlar då om att miljökompetens finns med i projektorganisationen och
deltar vid projektmöten.
Samrådet har en central roll i förstudieskedet och att planera dess inriktning, omfattning och krets med hänsyn till miljöfrågornas behov är därför
en viktig del i att sätta upp ramar för miljöarbetet.

Miljöförutsättningar
och intressen
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Bild X. Exempel på redovisning av identifierade områden med naturvärden. Skala från grönt med enstaka
kombinerade värden till rött med mycket höga kombinerade värden (från förstudie Götalandsbanan sträckan
Linköping-Borås).
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Redovisningen i förstudien får inte stanna vid befintliga underlag såsom länsstyrelsens GIS-skikt utan
det krävs en djupare projektrelaterad analys i detta skede. Ett viktigt moment är därför att analysera det

spektiv. För att värdera miljöförutsättningarnas betydelse för olika intressen används relevanta bedömningsgrunder som till exempel riktvärden, miljökvalitetsnormer, miljömål och värderingar gjorda av berörd
allmänhet, myndigheter och experter. Analysen ska leda fram till en
översiktlig helhetsbild av miljöförutsättningar och intressen, med tydliga beskrivningar av områdets värden och de kvaliteter de utgörs av. Om
särskilda behov eller villkor måste uppfyllas för att värdena ska utvecklas positivt så bör även det beskrivas.
Besök behövs för att tolka det insamlade materialet och sätta in det i
ett sammanhang, men generellt genomförs inga fältinventeringar i det
här skedet. Däremot identifieras behov av inventeringar i senare skeden
med hänsyn till de kunskapsbrister som uppmärksammats samt behov
av kunskapsunderlag i de miljöprövningar som kan bli aktuella.
Informationsinsamling och analys genomförs i samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter. Samrådet ger möjlighet att tillvarata kunskap, få hjälp med att fokusera på rätt miljöfrågor och att få en
samsyn kring värderingen av troliga miljökonsekvenser. Inför samrådet
behövs ett bra underlag i form av kartor och illustrationer som redogör
för influensområdets miljökvaliteter och brister.
Av miljöbalken framgår att länsstyrelsen under samrådet ska verka
för att MKB får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. En samsyn med länsstyrelsen om vilka miljöaspekter som
är väsentliga och vilka som sannolikt inte påverkas i projektet förenklar
den fortsatta MKB-processen där avgränsningen är en viktig del. När
influensområdet avgränsas behöver eventuella indirekta och kumulativa
miljöeffekter, t ex kopplat till trafikflöden, vägas in så att området inte
blir för snävt. Frågor som rör avgränsning dokumenteras kontinuerligt
under förstudiearbetet så att de blir ett stöd för arbetet med MKB i efterföljande skeden.
Under samrådet med länsstyrelsen tas beslut om projektet ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Det är angeläget att länsstyrelsen
dokumenterar motiven till beslutet. Samrådsförfarandet ska anpassas
till projektets komplexitet. I enklare projekt räcker det oftast med ett
skriftligt samråd med länsstyrelsen.
Kunskap om miljöförutsättningar och intressen kan även användas
för att formulera projektmål för de miljökvaliteter som ska uppnås i projektet.

3. Alternativa åtgärder
I förstudien genomförs en bred analys av alternativa åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Analysen ger underlag för beslut om vilka åtgärder som
ska utredas vidare med hänsyn till hur väl de uppfyller projektets syfte
och ändamål samt deras effekter och konsekvenser.
Utvecklingen av åtgärder utgår från den kunskap om landskapet och
andra miljöaspekter som tagits fram. Denna kunskap måste därför delas
inom hela projektgruppen. Kartor och illustrationer som sammanfattar
viktiga miljöförutsättningar och intressen underlättar för en tydlig kommunikation. Arbetet bör generellt läggas upp så att olika teknikområden
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Exempel på tydlig
beskrivning av värden
Ravinen Stjärnan är en värdefull biotop. Värdena är kopplade till bäckmiljön med äldre
barr- och lövträd, rikligt med
lågor och ett örtrikt fältskikt.
En bevarad hydrologi är en
förutsättning för att naturvärdena ska bevaras liksom
att inga direkta ingrepp görs i
bäckravinen.

i projektgruppen kan föra en dialog med varandra under processens
gång. Det ger förutsättningar för kontinuerlig återkoppling och ökar
möjligheten för att integrera miljöhänsyn i planeringen.
Vid samråd diskuteras alternativa åtgärder med länsstyrelsen och
andra berörda. Det bidrar till en god miljöanpassning och ger en tidig
lokal förankring av projektet.
Efter åtgärdsanalysen ska man ta ställning till vilka åtgärder eller åtgärdskombinationer som ska studeras vidare. Här ingår även att bedöma
vilka åtgärder som inte är genomförbara och att ange motiven för det.
Det kan handla om åtgärder som medför för stora negativa effekter för
människors hälsa eller miljön, innebär orimligt höga kostnader, är tekniskt omöjliga att genomföra eller inte uppfyller projektets ändamål och
syfte. Beslutade åtgärder utreds sedan djupare i nästa skede.

4. Effekter och konsekvenser
Analysen av åtgärders och åtgärdskombinationers tänkbara effekter och
konsekvenser utgår från inhämtad kunskap om miljöförutsättningar och
intressen i influensområdet. Analysen är översiktlig men ska ändå tydligt visa vilka positiva och negativa effekter och konsekvenser som kan
uppstå och vilka som behöver utredas vidare i nästa skede beroende av
åtgärdsval.
En nyckelfråga är hur hänsyn i planeringen kan tas till de värden och
kvaliteter som identifierats. Behov av miljöanpassningar och miljöåtgärder behöver redovisas, så att kunskapen finns med i nästa skede och
utrymme för dessa kan säkras i en framtida budget. De analyseras dock
inte vidare i detta skede.
I förstudieskedet är det viktigt att analysera vilken strukturerande påverkan projektet kan ha på bebyggelseutvecklingen. En sådan påverkan
kan ge upphov till indirekta och kumulativa effekter genom trafikberoende, klimatpåverkan och ökande fragmentering av landskapet.

5. Miljö i förstudiedokumentet
Underlag som behandlar miljö redovisas som en del i förstudiedokumentet. Förstudien ska ge en helhetsbild av influensområdets miljöförutsättningar och intressen, tänkbara effekter och konsekvenser av olika
åtgärder och åtgärdskombinationer. Väsentliga miljöeffekter och konsekvenser redovisas i projektets samlade bedömning.
Beskrivningen av miljöförutsättningar och intressen ska omfatta
värden och brister, vad de består av och vad som behövs för en positiv
utveckling. Den ska vara heltäckande men på en översiktlig nivå, och
begränsas till det som berör projektet och har betydelse i det fortsatta
planeringsarbetet. Riksintressen, Natura 2000-områden och andra
skyddade områden som riskerar att påverkas ska alltid beskrivas. Kartor
och illustrationer används för att öka läsbarheten och minska förstudiens omfång.
Avgränsningen av MKB är ett viktigt moment som påbörjas i förstudieskedet och därför ska avspeglas i förstudiedokumentet. Förstudien
ska ge underlag för en lämplig rumslig, tidsmässig och innehållsmässig
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avgränsning av MKB i nästa skede. I det ingår att redovisa vilka miljöaspekter som är väsentliga att utreda vidare, vilka som inte berörs och
vilka osäkerheter som finns. Under en särskild rubrik bör också det fortsatta arbetet med miljöfrågor beskrivas, till exempel vilken inriktning
arbetet med MKB bör ha och vilka utredningar och inventeringar samt
kompetens som behövs. Det ska även framgå vilka eventuella miljöprövningar som kan komma i senare skeden. Man bör också lyfta frågor som
behöver särskild uppmärksamhet, se exempel i figur 28.
Miljöperspektivet ska ingå i motiveringar till att åtgärdsalternativ har
valts eller valts bort, eftersom besluten kan bli ifrågasatta i senare skeden.
Miljöfrågor som behandlats under samråden dokumenteras och kommenteras i samrådsredogörelsen. Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan och motiven för beslutet redovisas i förstudien.

10. Fortsatt arbete
Nästa steg i planeringsprocessen
Geografisk avgränsning
.

Frågor som kräver särskild
uppmärksamhet
Prövning enligt annan lagstiftning
än Väglagen
Förankringsform

Frågor som kräver särskild
uppmärksamhet
Friluftslivets målpunkter och tillgänglighet för
boende i Bro och Kungsängen till Lejondalssjön.
Buller från en ny motorvägsanslutning för
boende längs med anslutningsvägen.
Bullerutredning för friluftsområden.
Brunnsinventering, grundvattenutredning och
utredning av hur omhändertagande av
dagvatten ska ske så att det inte förorenar
Natura 2000-området Broviken ytterligare eller
de enskilda brunnarna.
Belysa samband mellan delar av
kulturmiljön/fornlämningar.
De geotekniska utredningar som tidigare
genomförts visar på att det kan finnas
grundläggningsproblem. Detta bör utredas
vidare i kommande skeden.
Särskild arkeologisk utredning har utförts för
delar av utredningsområdet. För de delområden som inte detaljstuderats på det sättet
bör motsvarande utredningar göras.
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Figur 28.
Exempel på hur frågor som
kräver särskild uppmärksamhet
i nästa planeringsskede kan
redovisas i förstudie.
Exemplet är hämtat från förstudie ”Väg E18 trafikplats
Kockbacka” som innehåller ett
kapitel om fortsatt arbete som
omfattar olika avsnitt.

3.7 Utredning
Syftet med utredningsskedet
Syftet med utredningen är att analysera alternativa väg- respektive järnvägskorridorer och teknisk standard. Utredningsskedet är det första skedet där MKB-dokument krävs. Utredningen med MKB kan även utgöra
ett underlag för regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens 17
kapitel.

MKB i utredningsskedet
Lokaliseringen av vägar och järnvägar har stor betydelse för den miljöpåverkan som uppstår. MKB har därför en viktig funktion genom att bidra i utvecklingen av alternativ, så att vägen eller järnvägens lokalisering
och den tekniska utformningen blir så miljöanpassad som möjligt. Den
ska också belysa miljökonsekvenserna av de alternativ som studerats
och möjliggöra en samlad bedömning.
Fokus ligger på att redovisa alternativens konsekvenser för allmänna
intressen jämfört med nollalternativet så att det går att jämföra dem sinsemellan. Det är särskilt viktigt att belysa konsekvenser som är starkt
kopplade till val av lokalisering. MKB-arbetet i utredningsskedet beskrivs nedan.

1. Utgångspunkter och ramar
Projektgruppen inleder med att ta del av tidigare planeringsunderlag för
att kunna planera utredningens upplägg och inriktning. Det kan handla
om förstudien, länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, andra
behovsanalyser och kommunalt planeringsunderlag som tillsammans
ger en bild av både projektet och lokala miljöförutsättningar.
Miljökompetens ska ingå i projektorganisationen och delta i projektmöten. Det ska även finnas expertkompetens för miljöaspekter som
förväntas bli centrala i projektet. I projektgruppen diskuteras hur arbetet ska bedrivas för att kunna integrera miljöfrågorna på bästa sätt.
Det är viktigt att ha en regelbunden dialog och ett bra samarbete mellan
olika teknikområden för att få en gemensam bild av projektets utveckling. Samråd bör planeras tidigt för att varje samrådstillfälle ska fylla
sin funktion i arbetet med utredningen och MKB. Var och hur samrådet
ska genomföras, vilket syfte det har och vilket underlag som behöver tas
fram för att få en effektiv samrådsprocess.
Man behöver tidigt komma överens om principer för redovisning,
preliminär struktur på MKB-dokumentet samt metoder och bedömningsgrunder. Inventeringar, undersökningar och analyser som ska
genomföras läggs in i projektets tidplan så att resultaten från dem, till
exempel förekomst av biotoper med höga naturvärden, kan påverka utvecklingen av alternativ.
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2. Miljöförutsättningar och intressen
I utredningen fördjupas den befintliga kunskapen om landskapet och
miljön genom undersökningar, fältinventeringar och samråd. Kvaliteter
och brister samt värden och behov analyseras för det aktuella influensområdet och möjliga lokaliseringsalternativ.
En första avgränsning av influensområdet genomförs för att kunna
identifiera de miljöförutsättningar och intressen som kan komma att påverkas av projektets alternativ. Eftersom bedömningen av alternativens
effekter och konsekvenser ska jämföras mot ett nollalternativ behöver
den framtida utvecklingen av miljöförutsättningar och intressen analyseras. Nollalternativet och val av horisontår behöver därför definieras
och förankras brett inom projektet.
Analysen ska ge en bild av landskapets karaktär i influensområdet, visuell upplevelse, naturgivna förutsättningarna, bebyggelse samt markAnalysen
skaoch
ge en
bild av landskapets
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visuell upplevelse, naturgivna
användning
strukturer.
En viktig karaktär
del i analysen
är att identifiera
förutsättningarna,
bebyggelse
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markanvändning
och
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En viktig del i analysen är att
värden och kvaliteter men även brister och behov. Det kan till exempel
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ett friluftsområde eller förutsättningar som en art är beroende av. I analysen kan områden pekas ut som
Figur 29.
är särskilt
beroende
av. I analysen
områden
pekas ut
ärviktigt
särskilt
är
känsliga
för olika kan
effekter
av projektet.
Detsom
är då
attkänsliga
beskriva de kvaliteter som är
Exempel på redovisning av olika
för olika effekter
av projektet.
Det
då viktigt
att beskriva
kvaliteter
väsentliga
för områdets
värde och
på är
vilket
sätt dessa
inte tål dede
effekter
som projektet kan
ge upphov
landskapskaraktärer
till.
För
en
groddjurspopulation
kan
exempelvis
tillgängligheten
mellan
dess
lekoch
som är väsentliga för områdets värde och på vilket sätt dessa inte tål de
(från vägutredning E20 Alingsåsövervintringsområden
vara
betydelsefull
kvalitet
som ett projekt kan påverka negativt.
effekter som projektet
kanengesådan
upphov
till. För en
groddjurspopulation
Vårgårda 2009)

Figur X. Exempel på redovisning av olika landskapskaraktärer (från vägutredning E20 Alingsås-Vårgårda
2009).

En väg eller järnväg kan i vissa fall byggas i ett skyddat område
eller
riksintresseområde om det går att
handbok
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förena med de värden som ska bevaras och utvecklas. Förutsättningarna för att bevara och utveckla
utpekade värden i skyddade områden måste därför analyseras och redovisas.
Resultaten av analysen av miljöförutsättningar och intressen, miljösituationen i nollalternativet och

kan exempelvis tillgängligheten mellan dess lek- och övervintringsområden vara en sådan betydelsefull kvalitet som ett projekt kan påverka
negativt.
En väg eller järnväg kan i vissa fall byggas i ett skyddat område eller
riksintresseområde om det går att förena med de värden som ska bevaras och utvecklas. Förutsättningarna för att bevara och utveckla utpekade värden i skyddade områden måste därför analyseras och redovisas.
Resultaten av analysen av miljöförutsättningar och intressen, miljösituationen i nollalternativet och projektets miljömål diskuteras vid samråd med länsstyrelsen och andra berörda. Syftet är att få en gemensam
syn på bedömningar och värdering av projektets miljöförutsättningar.

3. Lokaliseringsalternativ
I utredningsskedet finns goda möjligheter att undvika negativa konsekvenser genom att anpassa lokaliseringen. Utdragna intressekonflikter
och dyra miljöåtgärder i senare skeden kan då undvikas. Lokaliseringen
av korridorer måste tillgodose projektets syfte och ändamål. Förbättring
3. Lokaliseringsalternativ
av vägen eller järnvägen i befintlig sträckning tas normalt upp som ett
I utredningsskedet finns goda möjligheter att undvika negativa konsekvenser genom att anpassa
alternativ. Kommunala planeringsunderlag ger viktiga förutsättningar
lokaliseringen. Utdragna intressekonflikter och dyra miljöåtgärder i senare skeden kan då undvikas.
för lokaliseringsarbetet.

Lokaliseringen av korridorer måste tillgodose projektets syfte och ändamål. Förbättring av vägen eller

Figur X. Exempel på visualisering av korridorer som visar korridorernas läge i Kågedalen (från
Norrbotniabanans järnvägsutredning).
Figur 30.
Arbetetupp
medsom
att utveckla
alternativ
bör drivasplaneringsunderlag
av en projektgrupp ger
järnvägen
i befintlig sträckning tas normalt
ett alternativ.
Kommunala
Exempel på visualisering av korridosom
hanterar
tekniska,
miljömässiga,
gestaltningsmässiga
och ekonoviktiga
förutsättningar
för
rer som visar
korridorernas läge
i lokaliseringsarbetet.
miska aspekter på ett samlat sätt. Det innebär att sakkunniga inom olika
Kågedalen (från Norrbotniabanans
järnvägsutredning).
deltar,
exempel geoteknik,
utformning,
arkitektur,
miljö,
Arbetet med att utveckla alternativ områden
bör drivas
av entillprojektgrupp
som hanterar
tekniska,
miljömässiga,

gestaltningsmässiga och ekonomiska aspekter på ett samlat sätt. Det innebär att sakkunniga inom olika
områden deltar, till exempel geoteknik, utformning, arkitektur, miljö, trafikanalys och hydrologi.
Kunskap om landskapet och miljön är den gemensamma basen vid utvecklingen av alternativ.
handbok
Resultatet från miljöanalyserna redovisas på kartor56ochMKB
används
som planeringsunderlag i
projektgruppen. Det ger möjlighet att anpassa korridorbredden efter miljöns känslighet och behovet av
utrymme för miljöåtgärder.

trafikanalys och hydrologi. Kunskap om landskapet och miljön är den
gemensamma basen vid utvecklingen av alternativ. Resultatet från miljöanalyserna redovisas på kartor och används som planeringsunderlag
i projektgruppen. Det ger möjlighet att anpassa korridorbredden efter
miljöns känslighet och behovet av utrymme för miljöåtgärder.
Utöver lokalisering handlar utredningsskedet om principutformning,
till exempel val av bro eller bank över en dalgång, teknisk standard,
trafikplatser och riktlinjer för hantering av landskapet. En viss teknisk
standard innebär ofta krav på den geometriska utformningen, vilket kan
begränsa möjligheterna till miljöanpassning. Det kan därför finnas anledning att redovisa alternativ med annan teknisk standard än den rekommenderade, om det medför stora skillnader i miljökonsekvenser.
Lokaliseringen ska tillgodose syftet med projektet men också tekniska krav. De tekniska kraven på utformning, till exempel kurvradier, standarder och system, skiljer sig åt mellan väg och järnväg, vilket påverkar
lokaliseringen. I ett vägprojekt finns exempelvis mer flexibilitet när det
gäller möjligheten att anpassa utformningen och lokaliseringen. Dessa
förutsättningar har betydelse för hur man kan uppnå miljöanpassning,
och måste därför finnas med i arbetet med MKB.
Vid samråd förankras lokaliserings- och utformningsarbetet hos länsstyrelsen och andra berörda. Motiven för lokalisering av korridorer och
för bortval av korridorer redovisas, liksom identifierade behov av miljöåtgärder.

4. Effekter och konsekvenser
Bedömningar av effekter och konsekvenser ska göras parallellt med att
alternativ utvecklas i nära kontakt med övriga i projektgruppen, så att
miljöhänsyn integreras. Man ska även identifiera eventuella indirekta
och kumulativa effekter som kan uppkomma av kringverksamheter vid
olika lokaliseringar och belysa det i bedömningen av konsekvenser. Det
kan till exempel handla om ett stationsläge eller en större trafikplats
som genererar parkerings- och verksamhetsytor och ökad trafik, eller en
planskild korsning som medför omläggningar av lokal- och ägovägar.
För att kunna göra jämförelser måste alternativa korridorer och deras
konsekvenser beskrivas på ett likvärdigt sätt. De miljökonsekvenser som
uppstår beskrivs för samtliga korridorer som ingår i utredningen så att
det tydligt går att utläsa skillnaderna mellan dessa och nollalternativet.
Även skillnader som är beroende av alternativ utformning bör belysas.
Det gör det möjligt för beslutsfattaren och andra berörda att bedöma
vad som är bästa möjliga lokalisering och utformning med hänsyn till
allmänna intressen, lagkrav och de nationella miljökvalitetsmålen.
Man ska särskilt uppmärksamma effekter som kan få negativa konsekvenser för olika värden och kvaliteter som är kopplade till dem. Detaljlokalisering, utformning och konstruktion kan i dessa fall ha stor
betydelse. Exempelvis kan geotekniska förhållanden behöva utredas för
att det ska gå att bedöma behov av förstärkningsåtgärder och om dessa
innebär risk för negativa konsekvenser. I projekt som berör skyddade
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Råd i lokaliseringsarbetet
1. Ta till vara på kunskap om
landskapet och andra miljöförutsättningar i utveckling
och lokalisering av alternativ.
2. Anpassa korridorbredden
efter miljön och det som är
känsligt eller värdefullt. En
bred korridor är inte synonymt med ett stort intrång
eftersom det kan ge handlingsutrymme för miljöanpassningar i ett senare skede.
En smal korridor kan användas för att förhindra negativa
konsekvenser.
3. Ta till vara på möjligheter
att begränsa negativa konsekvenser och skada vid utveckling och lokalisering av
alternativ.
4. Ta till vara på möjligheter att bidra med värdehöjande miljöåtgärder. Det kan
handla om att tillföra sådant
som tidigare försvunnit från
landskapet eller att åtgärda
en brist kopplat till befintlig
väg eller järnväg, till exempel
solbelysta sandmarker, vattensamlingar, ädellövträd,
slåttermarker eller passagemöjligheter för djur eller
människor.
5. Överväg om det behövs detaljprojektering redan i utredningsskedet när känsliga eller
värdefulla områden berörs.

områden eller riksintressen utreds vilken påverkan olika lokaliseringar
kan få på de kvaliteter som är kopplade till värdena och om påtaglig skada kan uppkomma.
Om byggskedet kan innebära miljöeffekter av betydelse bör detta behandlas redan i utredningsskedet. Sådan miljöpåverkan kan till exempel
vara kraftiga massöverskott, omfattande stabilitetsåtgärder eller stora
intrång under byggande av tunnlar. Väsentliga skillnader mellan korridorer redovisas då i MKB för utredningen.
Analysen avrundas med att identifiera var det fortfarande finns kunskapsluckor eller osäkerheter i underlaget, samt vilka frågor som behöver utredas vidare i nästa skede. Det är lämpligt att också göra en bedömning av vilka skyddade områden och arter som riskerar att beröras,
vilka behov av anpassningar det innebär samt vilka tillstånd och dispenser som kan behöva sökas i projektet. Den kunskapen behöver föras vidare till nästa skede.

5. Miljöåtgärder
För de korridorer som ingår i utredningen identifieras behoven av särskilda miljöåtgärder för att minska negativ påverkan, utöver den miljöanpassning som skett i lokaliseringen. I utredningen studeras miljöåtgärder av större ekonomisk betydelse och av betydelse för val av korridor, exempelvis längre bro i stället för bank, planskildheter, stängsling,
större viltpassager och särskild arkitektonisk gestaltning. Kostsamma
miljöåtgärder måste finnas med i projektets ekonomiska kalkyler och
tekniska underlag för att kunna realiseras i senare skeden. Miljöåtgärderna studeras översiktligt och projekteras sedan vidare i planskedet.
Behovet av miljöåtgärder av mindre omfattning analyseras huvudsakligen i planskedet.

6. MKB-dokumentet

Exempel på frågor för
samlad bedömning:
•Vad innebär de samlade
förändringarna för olika miljöaspekter?
•Vilken blir den totala
påverkan på närboendes
hälsa?
•Uppstår kumulativa effekter
på landskapet?
•Möjliggörs ett hållbart
nyttjande av naturresurser?

MKB-dokumentet ska omfatta det som behövs för att beslutsfattare och
berörda ska förstå konsekvenserna av olika korridorer, kunna ta ställning till lokalisering samt förstå vilka miljöåtgärder och anpassningar
som behövs för att en god miljöanpassning ska uppnås. MKB för en utredning ska beskriva de korridorer som ingår och i vilken mån miljöhänsyn har inverkat på korridorernas utformning samt motiven för att korridorer har valts bort.
Under rubriken ”Fortsatt arbete” kan man beskriva behov av detaljlokalisering, utformning och särskilda miljöåtgärder för att miljöanpassa
projektet i den fortsatta planeringen. Här ska det tydligt framgå vilka
inventeringar, fördjupade utredningar m.m. som behöver genomföras i
nästa skede. Det ska även framgå vilka miljöprövningar som kan behöva
lämnas in i senare skede.
MKB ska ge beslutsfattare stöd för en avvägning mellan olika allmänna intressen och för ställningstaganden som främjar god hushållning
och användning av mark- och vattenområden. Om man varken kan förebygga eller begränsa skador i områden som är skyddade enligt miljöbalkens 7 kapitel eller i riksintresseområden, ska möjliga kompenserande
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åtgärder och resultatet av dessa beskrivas i MKB-dokumentet.
I en samlad bedömning bör man kunna utläsa miljökonsekvenserna
både av projektet och av projektet tillsammans med andra verksamheter
och planer som bidrar till miljöpåverkan. En samlad bild av miljöeffekter
och miljökonsekvenser av varje alternativ ska redovisas, men det är inte
lämpligt att slå ihop olika typer av miljöaspekter till en samlad bild. Man
ska till exempel kunna utläsa vad olika korridorer innebär för människors hälsa och för landskapets samlade värden.
I redovisningen bör man även ta upp risker för konflikt respektive möjligheter till positiva synergieffekter mellan miljöaspekter. Det ska kunna
utläsas vilka konsekvenser som är gemensamma för flera alternativ och vad
som skiljer alternativen åt.
Uppfyllelse av lagkrav, riktlinjer och
miljökvalitetsmål som är relevanta för
projektet ska framgå, eventuellt
konkretiserade som projektmål.
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3.8 Plan
Syftet med planskedet
I planskedet projekteras i detalj hur vägen eller järnvägen ska lokaliseras och utformas. Lagstiftningen anger att ändamålet med vägen eller
järnvägen ska nås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbild och till naturoch kulturvärden. I planskedet ställs krav på MKB.
Planskedet resulterar i en plan vars huvudsyfte är att få tillgång till
mark för att bygga projektet och att ge en detaljerad redovisning av projektet, läget och anläggningens utformning. Planen är också ett beslutsunderlag och MKB har en viktig funktion i att visa dess miljökonsekvenser.
Planen är juridiskt bindande vilket innebär att endast oväsentliga avvikelser får göras under genomförandet.

MKB i planskedet
MKB ska bidra till att miljöfrågorna vägs in och påverkar beslut om den
detaljerade lokaliseringen, utformningen och de tekniska lösningarna
under projekteringen. MKB ska behandla behov av miljöanpassning och
miljöåtgärder under bygg- och driftskedet, projektets miljöpåverkan,
behov av miljöuppföljning samt frågor om skötsel i driftskedet. Fokus
ligger på att tillgodose olika intressen, både allmänna och enskilda. Samrådet övergår från mer övergripande frågor om alternativa principlösningar och lokalisering till mer detaljerade frågor om anläggningens
utformning med behov av miljöåtgärder och eventuellt kompenserande
åtgärder, samt bedömning av kvarstående miljöpåverkan. MKB-arbetet
i planskedet beskrivs nedan. Samordning ska så långt möjligt ske med
kommunal planering och eventuella miljöprövningar. Momenten liknar
utredningsskedets, men fokus och detaljeringsgrad skiljer sig.

1. Utgångspunkter och ramar
Inledningsvis diskuteras inriktning och upplägg för MKB utifrån projektets karaktär och omfattning, behoven i planskedet och de resultat,
underlag och eventuella projektmål som har tagits fram i tidigare planeringsskeden. En preliminär struktur på MKB-dokumentet tas fram och
metoder och bedömningsgrunder som ska användas i projektet diskuteras och läggs fast. Man ser också över kunskapsbehovet och tar beslut
om vilka fördjupade analyser, utredningar och fältinventeringar som
behöver utföras. För att få en bra miljöanpassning behöver arbetet med
MKB, exempelvis samråd, analyser och inventeringar, i ett tidigt skede
anpassas till tidplanen för projekteringen.
Miljöfrågorna hänger nära ihop med andra sakområden såsom geoteknik, väg- och banteknik, utformning och gestaltning. Det blir särskilt
tydligt när anläggningen, konstruktioner och inte minst miljöåtgärder
ska utformas. I planskedet handlar det om att få till en bra samverkan
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mellan olika sakområden för att hitta den bästa lösningen. Kompetensbehov och projektupplägg säkerställs därför i dialog mellan konsult och
beställare.

2. Miljöförutsättningar och intressen
Planskedets större och mer detaljerade skala ställer krav på djupare projektspecifik kunskap. Den kunskap om miljöförutsättningar och intressen som tagits fram i tidigare skeden uppdateras därför och fördjupas.
Kunskap om landskapets förutsättningar är nödvändig både för projekteringen och för arbetet med MKB. För att få en gemensam bild bör
analys och beskrivning av landskapet tas fram gemensamt för flera teknikområden.
En preliminär avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningens inriktning och omfattning genomförs i samråd med bland annat länsstyrelsen.
I planskedet är utrednings- och influensområdet mer begränsat jämfört
med tidigare skeden. Det ger förutsättningar för inventeringar på en mer
detaljerad nivå. Behovet av fältinventeringar och deras syften klargörs,
liksom bedömningsmetoder, tidplan och hur resultaten ska tas om hand
och redovisas. Fältinventeringar genomförs vid lämplig årstid, så tidigt
som möjligt i processen för att man ska kunna ta hänsyn till resultaten i
projekteringen. Det är viktigt att tidigt redovisa vilka bedömningsgrunder (lagkrav, riktvärden, miljömål, expertbedömningar m.m.) som är
tänkta att användas för respektive miljöaspekt.
Beskrivningen av miljöförutsättningar i nollalternativet kompletterar
beskrivningen av nuläget genom att visa hur förutsättningarna förändras
genom trafikens utveckling och annan utveckling i området. Trafikberäkningar för valt horisontår är lämpliga att använda för att beskriva situationen för trafikrelaterade miljöaspekter, exempelvis buller, vibrationer, stomljud, elektromagnetiska fält och luftkvalitet.
Information om miljöförutsättningar och intressen hämtas från till
exempel olika typer av kartor, kulturhistoriska undersökningar, naturinventeringar, miljögeotekniska undersökningar och bullerinventeringar. I
de fall fornlämningar eller skyddade områden och arter riskerar att skadas behöver utredning enligt kulturminneslagen och fältinventeringar
genomföras tidigt i planskedet för att i första hand bidra till en bra miljöanpassning och i andra hand ligga till grund för en eventuell miljöprövning. I planskedet ingår att bedöma behoven av miljöuppföljning.
Det är bra om underlag som hämtas in i informationsinsamlingen även
kan användas som ”före-data” för miljöuppföljning.
Insamling och analys utgår från kunskapsbehovet i projektet och dess
tänkbara miljöpåverkan. Vid projektering av förstärkningsåtgärder på
befintlig väg behövs till exempel god kunskap om vägens närområde
såsom boendesituation, vägkantsvegetation, vattendrag och andra biotoper samt kulturobjekt. Fokus ligger på att identifiera de värden som
riskerar att påverkas och beskriva vad de utgörs av och vad som krävs för
att de ska bestå och kunna utvecklas.
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Miljöförutsättningar och intressen sammanställs så att viktiga värden
och kvaliteter som är knutna till dem framgår på en karta, kompletterat
med beskrivande text.
Samråd genomförs med myndigheter, kommuner och andra intressenter
för att säkerställa att MKB fokuserar på rätt miljöfrågor och lyfter behov av miljöåtgärder och eventuella miljöprövningar. Det är lämpligt att
samordna samråd i planeringen av projektet med samråd kopplade till
miljöprövningar (till exempel tillstånd för vattenverksamhet) och kommunal planering (fördjupad översiktsplan eller detaljplan). Vid en sådan
samordning är det viktigt att för allmänheten tydliggöra de olika processerna samt gränsdragningar kopplat till juridik och ansvar.

3. Utformningsalternativ
Arbetet med den detaljerade utformningen av projektet pågår under
hela planskedet. Det kan beskrivas som en dynamisk process med kontinuerliga återkopplingar för att justera utformningen med hänsyn till ny
kunskap. I den processen är det viktigt att förstå vilka konsekvenser olika utformningsalternativ kan få för miljön. Här har miljösamordnaren
en viktig roll att förmedla resultat från analyserna av miljöförutsättningarna till projekteringsarbetet och att se vilka analyser som behövs för att
kunna bedöma konsekvenserna av olika utformningsalternativ.
En integrering av miljöfrågorna i projekteringen ska bidra till att plan
och profil samt tekniska lösningar anpassas till miljön. Det kan till exempel handla om att förbättra massbalansen för att få en god resurshushållning och minska transportarbetet, anpassa dimensionen på en trumma för att minska barriäreffekten för djur, anpassa detaljlokaliseringen
för att undvika intrång i känslig miljö och att anpassa konstruktionen för
att undvika dämningseffekter på vatten. Även planeringen av enskilda
vägar, arbetsvägar, teknikhus och master, placering av överskottsmassor
med mera optimeras utifrån miljösynpunkt genom hela projekteringen.

4. Effekter och konsekvenser
Projektets effekter och konsekvenser, både positiva och negativa, direkta
och indirekta bedöms löpande för olika utformningar och tekniska lösningar. Bedömningsgrunder används för att avgöra effekternas och konsekvensernas betydelse. En viktig fråga att besvara är om identifierade
värden och de kvaliteter som är kopplade till dem riskerar att påverkas
på kort och lång sikt. Bedömningen möjliggör en anpassning av projektet för att undvika negativa konsekvenser på identifierade värden och
kvaliteter. Vandringshinder för små och mellanstora djur kan till exempel undvikas genom att anpassa utformningen av en trumma eller bro
med möjlighet för landpassage.
Denna integrerade effektbedömning är en del i projekteringen. Utöver den bedöms och redovisas projektets effekter och konsekvenser när
dess plan, profil och tekniska utformning har lagts fast i planen. Det ska
vara tydligt vilka miljöåtgärder som har vägts in i de konsekvenser som
redovisas i MKB.
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Behoven av miljöanpassning under byggskedet är viktiga att belysa i
MKB för planskedet. Byggmetoderna ska anpassas till miljön och byggaktiviteter kontrolleras. Behov av kontrollprogram för uppföljning i
byggskedet bedöms därför i MKB.

5. Miljöåtgärder
Samordning mellan olika teknikområden ger förutsättningar att löpande
anpassa projektet till miljön och därmed minska behovet av särskilda
miljöåtgärder. Miljöåtgärder studeras för de negativa konsekvenser som
inte kan undvikas eller begränsas i tillräcklig grad.
Projekteringen av miljöåtgärder ska genomföras i samverkan mellan
olika teknikområden så att teknisk och miljömässig funktion diskuteras i
ett sammanhang. Miljöåtgärder kan vara generella eller kopplade till en
specifik plats, risk eller värde. I både MKB och i planhandlingen ska det
framgå vilken typ av miljöåtgärd det handlar om samt dess syfte och den
funktion som ska uppnås.
Resonemang ska föras om vilka osäkerheter som finns i fråga om
miljöåtgärdernas effektivitet. Alternativa miljöåtgärder, deras effekter,
Resonemang
ska föras om vilka osäkerheter som finns i fråga om miljöåtgärdernas effektivitet.
kostnader och behov av underhåll behöver belysas för att kunna jämföra
Alternativa miljöåtgärder, deras effekter, kostnader och behov av underhåll behöver belysas för att
kostnadseffektivitet.

kunna jämföra kostnadseffektivitet.

Figur X. Faunapassage över väg B33 Neu Überlingen i Tyskland. Viltstängsel och jordvall bakom vegetationen
Figur 31.
(foto: Mats Lindqvist 2008).
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vilka aspek-

vilka aspekter som behöver följas upp samt syftet med uppföljningen. En mera detaljerad planering av
miljöuppföljningen gör man normalt under arbetet med bygghandlingen, men den kan påbörjas redan i
planskedet om ”före-data”behöver samlas in.
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De miljöåtgärder från MKB-processen som är beslutade ska föras in i planens beskrivning och
ritningar för att bli juridiskt bindande. Planhandlingen ligger i sin tur till grund för framtagande av
bygghandlingar.

ter som behöver följas upp samt syftet med uppföljningen. En mera detaljerad planering av miljöuppföljningen gör man normalt under arbetet
med bygghandlingen, men den kan påbörjas redan i planskedet om ”föredata” behöver samlas in.
De miljöåtgärder från MKB-processen som är beslutade ska föras in
i planens beskrivning och ritningar för att bli juridiskt bindande. Planhandlingen ligger i sin tur till grund för framtagande av bygghandlingar.
För att säkerställa att miljöåtgärder och anpassningar blir genomförda är det lämpligt att samla dem i någon form av checklista eller miljöprogram. Checklistan eller programmet kan omfatta miljöåtgärder både
från MKB och villkor från tillstånd och dispenser. Där kan man även beskriva de villkor som ska föras in i tillstånd och dispenser i senare skede.

6. MKB-dokumentet
MKB-dokumentet ger underlag för beslut om projektets detaljlokalisering och utformning genom att visa de miljökonsekvenser som uppstår,
inarbetad miljöhänsyn, möjliga alternativa lösningar samt miljöåtgärder
som kan genomföras.
MKB-dokumentet och kompletterande material såsom miljöchecklistor är ett viktigt underlag när man utarbetar bygghandling och förfrågningsunderlag för entreprenaden. MKB ska också ge underlag för
att bedöma hur olika intressen tillgodoses och för att göra avvägningar
mellan dessa, enskilda såväl som allmänna. Ett annat syfte är att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förstå projektets effekter och
konsekvenser samt den hänsyn som har tagits under processen.
För att MKB-dokumentet ska fungera som underlag för samlad bedömning måste slutsatser om de samlade konsekvenserna för miljön,
människors hälsa och hushållningen med naturresurser framgå. Det
ska också framgå vad konsekvenserna betyder med hänsyn till uppsatta
bedömningsgrunder, lagkrav, miljökvalitetsmål etc. Det innebär till exempel att det inte är tillräckligt med en redovisning av bullernivåer (ökningar och minskningar) för olika fastigheter. Bedömningen ska utöver
det omfatta en beskrivning av hur olika typer av störningar samverkar
och påverkar människors hälsa. Det ska tydligt framgå vilka miljöåtgärder som ingår i den redovisade bedömningen.
I MKB-dokumentet redovisas också kvarstående negativa konsekvenser av projektet och förslag på lämpliga miljöåtgärder. Det ska
framgå vad som behöver utredas vidare och vilka miljöprövningar som
kommer att genomföras i bygghandlingsskedet. Det kan exempelvis
handla om analys av miljökonsekvenser under byggskedet, detaljprojektering av åtgärder och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.
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3.9 Bygghandling
Bygghandling är det sista skedet i projekteringen. Då detaljprojekteras
konstruktionen och den tekniska utformningen. Beskrivningar, ritningar
och andra dokument tas fram enligt de principer och med den detaljutformning som lagts fast i planen. Det finns inga krav på MKB i bygghandlingsskedet men resultatet av det tidigare arbetet med MKB ska
implementeras så att projektets miljöanpassning säkerställs.
Bygghandlingen omfattar bland annat teknisk beskrivning, mängdförteckning och ritningar. Den är en del av förfrågningsunderlaget för
entreprenaden där även administrativa föreskrifter och entreprenadkontrakt ingår. De projektspecifika miljökrav och intentioner som beskrivs i planen och MKB-dokumentet ska inarbetas i bygghandlingens/
förfrågningsunderlagets olika delar. De måste då vara tydligt beskrivna,
praktiskt genomförbara och kalkylerbara för den entreprenör som ska
genomföra projektet.

Miljökrav och entreprenadformens betydelse
Entreprenadformen avgör ansvarsfördelningen mellan beställare och
entreprenör, och har betydelse för miljökravens utformning i bygghandlingen. Oavsett entreprenadform ska den funktion som man vill uppnå
med en åtgärd ha angetts i MKB för planen. Det ger flexibilitet inför
kommande projektering.
I en utförandeentreprenad genomför entreprenören projektet utifrån
de ritningar, specifikationer och bestämmelser som tagits fram av beställaren. Tekniska lösningar och miljökrav är detaljerat angivna och projekterade i handlingarna och entreprenörens uppgift blir att utföra det
praktiska byggarbetet.
Inför en totalentreprenad tas ett förfrågningsunderlag för entreprenad
fram där projektet och krav på anläggningen beskrivs. Så långt det är
möjligt görs detta genom funktionskrav. Det blir entreprenörens uppgift
att ta fram bygghandlingen och göra detaljprojekteringen så att det kan
verifieras att den beskrivna funktionen uppnås. Detta innebär att entreprenören ges möjlighet att anpassa projektering och tekniska lösningar.
En av grundidéerna med entreprenadformen är att stimulera till kreativa och kostnadsoptimerade lösningar. En form av totalentreprenad där
entreprenören även har ansvar för underhåll och drift under en viss tid
brukar kallas ”funktionsentreprenad”.
I miljösammanhang kan ett funktionskrav vara kopplat till en preciserad åtgärd, till exempel bullerplank eller djurpassage, eller till ett miljövärde (till exempel en biotop eller ett kulturobjekt). Kraven kan också
ge möjlighet att utforma åtgärden inom en viss angiven standard. Funktionskrav kan formuleras för både bygg- och driftskedet.
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Exempel på funktionskrav för miljö i totalentreprenad:
• Träkonstruktioner, till exempel bullerskärmar, konstrueras för
en teknisk livslängd på X år.
• Passager under och över vägen ska utformas så att de fungerar
för älg samt för gående och ridning.
• Dikesslänterna på sträcka X ska utformas så att förutsättningarna för en naturlig återetablering av befintlig typ av vegetation är
goda, se särskild beskrivning av naturförhållanden och artbeskrivning.
• Grumling i vattendrag X ska förhindras med hjälp av lämpliga
metoder, se beskrivning av mätmetod för grumling.

Underlag för bygghandling
I planskedet är det viktigt att ta fram ett så användbart underlag som
möjligt för bygghandling och entreprenad.
Vanliga underlag för bygghandlingen där miljöfrågor behandlas är:
• planen med ritningar, beskrivning, underlagsrapporter, PM
• MKB-dokument inklusive underlagsrapporter
• sammanställning av miljöåtgärder och krav på miljöhänsyn
(miljöchecklista/miljöprogram)
• underlag för program till miljökontroll och miljöuppföljning
• gestaltningsprogram
• riskanalyser
• samrådsredogörelse och protokoll från möten med myndigheter
• beslutade villkor från miljöprövningar
• generella miljökrav för entreprenader.

Arbetet med miljöfrågor i bygghandlingsskedet
Miljöarbetet inleds med att man sammanställer och skapar överblick
över de miljöåtgärder, anpassningar och krav som ska arbetas in i bygghandlingen. Särskilt övervägs hur och var i bygghandlingen/förfrågningsunderlaget de ska beskrivas. Det är angeläget att krav och åtgärder
är tydliga så att det inte uppstår oklarheter och motstridigheter. Miljökompetens behöver därför delta när olika delar i bygghandlingen inklusive förfrågningsunderlag utarbetas.
De miljöåtgärder som tas upp i planbeskrivningen ska alltid ingå i bygghandlingen. Dessa behöver detaljprojekteras i bygghandlingsskedet. Det
kan även finnas behov av att projektera ytterligare miljöåtgärder under
arbetet med bygghandlingen efter hand som genomförandet konkretiseras. Det kan till exempel handla om bullerskyddsåtgärder under byggskedet. MKB-dokumentet kan här användas som en slags uppslagsbok
för att förtydliga och ge bakgrund till olika miljöåtgärder. Befintliga miljöunderlag, exempelvis för naturvärden och hydrologiska förhållanden,
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kan behöva kompletteras för att man ska kunna specificera projektspecifika miljökrav. Det finns också generella miljökrav för entreprenaden
som ska inarbetas i bygghandling inklusive förfrågningsunderlag.
Miljöåtgärder kan ställa krav på viss skötsel vilket ska framgå i underlaget. Utan rätt skötsel kan funktionen på sikt utebli. Därför behöver
instruktioner för skötseln dokumenteras och föras vidare till driftorganisationen.
De villkor som har beslutats vid olika typer av miljöprövningar inarbetas i bygghandlingen. Planeringen av miljöprövningar ska påbörjas
så tidigt som möjligt så att underlag i stor utsträckning kan tas fram i
MKB-processen för projektet.
Det är också bra om prövningen genomförs innan projektet fastställs
då det underlättar en anpassning till eventuella villkor i prövningsbeslutet och ger trygghet vad gäller projektets genomförande. Vissa typer
av anmälningar och ansökningar om tillstånd hanteras dock ofta under
bygghandlingsskedet, eftersom det är först då det är känt hur arbetet ska
genomföras i detalj. Även om själva prövningen sker under bygghandlingsskedet så behöver frågorna som rör prövningen redovisas på ett
tydligt sätt i MKB för planen.
Fördelningen av ansvar mellan entreprenör och beställare ska klart
framgå i bygghandlingen/förfrågningsunderlaget. Det kan t ex gälla tillstånds- och dispensansökningar samt information och samråd.
Det är bra att använda en miljöchecklista eller ett miljöprogram för att
få en samlad bild av alla projektspecifika miljökrav, miljöåtgärder, miljöanpassningar och villkor som ställts på projektet under tidigare planeringsskeden. Det är även lämpligt att redovisa skyddsvärda områden
i miljöprogrammet, som underlag vid eventuella förändringar i byggskedet. Miljöprogrammet kan sedan ligga som grund till objektspecifika
upphandlingskrav riktade till entreprenören.
Om det är aktuellt utarbetas kontroll- och miljöuppföljningsprogram,
ofta i samråd med tillsynsmyndigheten. Motiv för uppföljning och kontroll under bygg- och driftskedet beskrivs så tidigt som möjligt i processen och preciseras under bygghandlingsskedet. Då budgeteras även insatserna. Ansvaret för uppföljningen tydliggörs under arbetet med programmet i bygghandlingsskedet.

Dokumentet bygghandling
Följande punktlista sammanfattar viktiga krav på bygghandlingen kopplat till projektets miljöanpassning:
• Ritningar och handlingar ska innehålla de miljöåtgärder och miljöanpassningar som beslutats i planskedet samt sådana som tillkommit
under bygghandlingsskedet genom ny kunskap, tillstånd, anmälningar,
dispenser och myndighetssamråd.
• Program för miljöuppföljning och kontroll bör stämmas av med tillsynsmyndigheter och ska i lämpliga delar ingå i förfrågningsunderlaget.
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MILJÖPROGRAM FÖR ENTREPRENADSKEDE, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 090626

GRÄNS FÖR MILJÖPROGRAM

4

4

2

1

3

1
2

Delsträcka 7 Ingelsängen

NATURVÄRDEN

FORNLÄMNINGAR

EVAKUERINGSRÖR I

MILJÖPROGRAM FÖR ENTREPRENADSKEDE, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGKABELBRUNNAR
090626

MÖJLIGT OMRÅDE FÖR
MASSHANTERING

Delsträcka 7 Ingelsängen km 424+000 – 425+000
NR

V:\_UPPDRAG\218254\Teknik\N\_Text\Miljöprogram\ Miljöprogram_entreprenadskede.indd

ÅTGÄRD

ANSVARIG

UTFÖR KONTROLL

REDOVISNING

1

Evakueringsrör i kabelbrunnar ska
anläggas för grod- och kräldjur mellan
sektionerna 423+900 – 424+300 samt
423+120 – 424+550.

E

BV

E

2

Skydd av mosse.

E

BV

E

3

Anläggande av våttrumma och
faunatrumma.

E

BV

E

4

Upplagsområde (Karlavagnen).

E/BV

E/BV

E/BV

Kontroll av grundvattennivåer för
enskilda brunnar/vattentäkter och
grundvattenrör i kontrollområdet
enligt kontrollprogram vatten.

BV

BV

BV

Syn av byggnader utförs enligt
riskanalys gällande mark- och
bergschaktningsarbeten.

BV

BV

BV

För krossning och sprängning av berg
gäller restriktioner enligt riskanalys
gällande mark- och bergschaktarbeten
samt lokala föreskrifter.

E

E/BV

BV

ANMÄRKNING

23

Teknisk beskrivning CFC.191 och
BCB.119

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER HELA STRÄCKAN

Nr

Beskrivning
1

Vid Svartevattnet (km 423/900 – 424/300) samt längs
Varpemossen (km 423/120 – 424/550) ska evakueringsrör
för grod- och kräldjur anläggas. Detta för att grod- och
kräldjur som krupit in i rören ska kunna ta sig ut.

2

Varpemosse är bevuxen med tall och har ett visst naturvärde
enligt våtmarksinventeringen. För att undvika körskador
ska arbetsmaskiner inte framföras i kanten av eller på
Varpemossen (km 423/120 – 424/550). Området runt

Svartevattnet (km 423/900 – 424/300) ska undvikas under
byggskedet.
3

Våttrumma och faunatrumma anläggs så att de inte utgör ett
hinder för levande organismer. Faunatrummans syfte är som
passage för mindre djur.

4

Område för upplag. Dagvatten och från massupplaget
ska om möjligt översilas och infiltreras i mark eller ledas
till sedimentationsdamm innan utsläpp sker till dike vid
Svartevattnet eller annan recipient.

Figur
32.
V:\_UPPDRAG\218254\Teknik\N\_Text\Miljöprogram\
Miljöprogram_entreprenadskede.indd
Exempel ur miljöprogram för entreprenadskede
(från miljöprogram för entreprenadskede Delen
Velanda – Prässebo 418+520 – 427+980
Förfrågningsunderlag 090626)

24
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• Befintliga tillstånd, anmälningar och dispenser som gäller projektet
ska redovisas.
• Tillstånd, anmälningar och dispenser som kan behövas under byggskedet och som entreprenören ansvarar för ska beskrivas.
• Miljöåtgärder och krav ska så långt möjligt vara med i kalkyler och
vara uppföljningsbara.
• Krav på miljökompetens och utbildning hos entreprenören samt
miljöansvarig ska beskrivas.

Fortsatt arbete i byggskedet
Under MKB-processen ligger det praktiska byggarbetet ofta långt fram
tidsmässigt. Detta kan vara en orsak till att byggskedet ibland får för liten uppmärksamhet. Miljöpåverkan i byggskedet kan vara omfattande
även om konsekvenserna av den färdiga anläggningen är små. Genom att
gå igenom genomförandet tekniskt och miljömässigt i tidigare skeden
kan man föreslå lämpliga praktiska lösningar för miljökritiska arbetsmoment i byggskedet. Exempel på sådana är omgrävning av vattendrag i
skredkänsliga miljöer med höga naturvärden och tillfälliga massupplag i
närheten av vattendrag.
Hanteringen av miljöfrågorna i plan- och bygghandlingsskedet har
väsentlig betydelse för den slutliga kvaliteten och miljöanpassningen av
projektet. Miljösäkring under byggskedet syftar till att ställda miljökrav
ska uppnås. Miljöchecklistan eller det miljöprogram som tagits fram
under plan- och bygghandlingsskedet ska innehålla den kunskap om
projektets miljöförutsättningar och krav från tidigare MKB-process som
hänsyn behöver tas till under byggskedet. Dessa dokument behöver därför hållas levande under byggtiden och följas upp kontinuerligt.
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Tips på litteratur
Nedan ges tips på litteratur om MKB och planering av vägar och järnvägar. Se även länkar till litteratur och annan information på hemsidan för MKB-centrum vid SLU (www.slu.se/mkbcentrum), EUkommissionen Miljö om MKB (http://ec.europa.eu/environment/
eia/home.htm) och International Association of Impact Assessment
(IAIA):s hemsida (www.iaia.org).
MKB-exempel som kompletterar handböcker och regelverk finns
redovisade i Exempelbanken (www.exempelbanken.se). Den bidrar
till att sprida erfarenheter och intressanta exempel på bland annat
MKB. Exempelbanken uppdateras kontinuerligt med nya exempel.

Allmänt om MKB
Allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program. Naturvårdsverket.
2009.
Handbok. Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn. Sammanfattande del.
Publikation 2002:40. Vägverket. 2002.
Handbok. Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 1. Regler och
bestämmelser. Publikation 2008:24. Vägverket. 2008.
Handbok. Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 3. Analys och
bedömning. Publikation 2002:4. Vägverket. 2002.
Introduction to Environmental Impact Assessment – Principles and procedures, process, practice and prospects. Glasson, J., Therivel, R. och Chadwick, A.
London: Taylor & Francis Ltd. Tredje upplagan. 2005.
Miljökonsekvensbeskrivning – aktörernas roller och betydelse. Hedlund, A och
Johansson, V. Rapport 4/2008. MKB-centrum SLU. 2008.
Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt. Vägverkets publikation 2007:40.
Vägverket och Banverket. 2007.
MKB – Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning. Hedlund, A. och Kjellander C. Studentlitteratur. 2007.
MKB – Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning. Wallentinus H-G. (red) Studentlitteratur. 2007.
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