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Förord
Transportinfrastruktur som vägar och järnvägar är viktiga för samhället. De är
grundläggande ingre-dienser när samhället planerar för sin utveckling. Det är i planeringen av vägar och järnväg som miljöfrågorna kommit att konkretiserats tydligast i samhällsplanering. Framförallt har det skett i miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB). Det är i planering av transportinfrastruktur ojämförligt flest MKB genomförts i Sverige.
Natur och kulturmiljöfrågor beaktas i samhällsplaneringen via MKB, men har haft
svårt att hitta form och innehåll som ger en självklar och tydlig roll i konsekvensanalysen men framförallt som inneburit en självklar roll i lokalisering och utformning
av infrastrukturen genom planeringsprocessen.
Natur och kulturfrågorna har fokuserats kring skydd, rödlistade arter och fornlämningar. Tydliga attribut för natur och kulturvärden och mycket väsentliga men som
enskilt betraktat inte fångar helheten. Ekosystemens funktion och sambaden i kulturlandskapet har förbisetts. Ansvaret för natur och kulturfrågornas beaktande har
i huvudsak lagts på tillsynsmyndigheter. MKB processen har utvecklats mot en allt
mera komplicerad, tidskrävande, administrativt betungad och oförutsägbar process
med oklar koppling till planeringsprocessen.
En utveckling som lett fram till krav på ”effektivare” planeringsprocesser med kortare ledtider och bättre förutsägbarhet. Med all rätt. Det finns tveklöst ett stort behov av att utveckla MKB och planeringsprocessen. I detta arbete är det nödvändigt
att utveckla modeller, system och verktyg som effektivt och relevant inkluderar
natur och kulturmiljöfrågorna. Helhet, funktion och samband måste beredas verkningsfull plats.
För att möjliggöra en sådan utvecklad planeringsprocess krävs detaljerad insikt om
hur dessa frågor hanterats i väg och järnvägsplaneringen fram till nu. Vad som fungerat bra, vad som inte fungerat, orsakerna bakom detta osv.
I den gedigna studie som presenteras i denna rapport redovisas sådan kunskap. Här
ges också råd till förändring, här klargörs behov och identifieras viktiga kunskapsluckor. Rapporten kommer därför att vara ett mycket viktigt underlag till de arbeten
som pågår och kommer att startas för att utveckla och effektivisera infrastrukturens
planeringsprocess. Rapporten kommer också att vara ett viktigt underlag för planering av Trafikverkets Forskning och Innovation (FoI).

Torbjörn Suneson
chef Verksamhetsområde Samhälle
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Sammanfattning
När natur- och kulturvärdena ska bedömas tillsammans med andra aspekter i vägplaneringsprocessen, måste många aktörer och deras värderingar hanteras tillsammans med en stor mängd kunskapsunderlag av vitt skilda typer och format. Allt detta ska integreras i helhetsbedömningar i olika skeden från förstudie över arbetsplan
till driftskede och ibland även i uppföljningssammanhang. För att infrastrukturplaneringen ska kunna utvecklas i ett bredare samhällsplaneringssammanhang integrerad med kommunal och regional planering behövs en effektiv samordning på såväl myndighetsnivå, som regional och kommunal nivå. För hanteringen av all denna
information, kunskap och värderingar finns ett stort behov av stödjande metodik.
Målsättningen för forskningsprojektet Hantering av natur- och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen har varit att ge underlag och förslag för utvecklingen av en effektivare planeringsprocess där natur- och kulturvärdena ges adekvat
behandling genom att integreras i hela planeringsprocessen för trafikanläggningar
från förstudie till uppföljning och erfarenhetsåterföring. Hur en effektivare trafikanläggningsplanering kan bidra till en helhetssyn på landskapet diskuteras, liksom
de nya planeringsförutsättningar som ges av den europeiska landskapskonventionen, nationella miljökvalitetsmål, regionala landskapsstrategier, etc. Vi menar att
förbättringar dels kan åstadkommas med ökad samverkan mellan aktörer och intressenter inom trafikanläggningsplanering och fysisk planering, samt genom säkerställande av informationsöverföring inom och mellan planeringsprocessens
olika skeden samt genom erfarenhetsåterföring mellan och inom planeringsprocessens olika skeden inklusive förvaltningsskedet.
I rapporten presenteras problem vid integrering av natur- och kulturvärden i vägplaneringsprocesser samt förslag på hur metodik, i form av praktiskt tillämpbara
tillvägagångssätt, kan utvecklas för att underlätta hantering och sammanvägning av
olika värden inför beslut på olika planeringsnivåer vid nybyggnation, ombyggnad
eller annan form av förändring av vägar.
Projektet har genomförts i samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Alnarp) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Vägverket, senare Trafikverket har varit finansierat projektet. Anders
Sjölund har varit Trafikverkets kontaktperson. Johanna Lindberg (LTU) och Måns
Norlin (SLU) har deltagit i arbetsgruppen under del av projektet.

Kristina L Nilsson
Anders Larsson
Lennart Folkesson o
LTU
SLU-Alnarp
Hans Antonsson
		VTI
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Inledning
I Vägverkets plan för utveckling 2009–2011 anges följande behov: ”Metodik och
kunskap för att hantera miljöfrågor integrerat i den fysiska planeringen behöver
utvecklas. Frågor kring natur och kultur är centrala. Vi behöver utveckla metoder
för att fånga upp lokala värderingar av natur- och kultur och för uppföljning av
kvalitativa mål för natur och kulturmiljöer samt utveckla tjänster för att synliggöra
natur- och kulturvärden”.1 Detta är bakgrunden till det forskningsarbete som redovisas i denna rapport. En annan viktig bakgrund utgörs av Europeiska landskapskonventionen, som anger att landskapet ska betraktas som en helhet och att berörda
intressen, inklusive det berörda lokalsamhället, ska ges möjlighet att medverka i
planeringsprocessen för verksamheter som påverkar landskapet.
Arbetet med detta forskningsprojekt startade på Vägverkets tid. Forskningsprojektets behandlar vägplanering. Under projektets gång har tidigare Vägverket och Banverket slagits samman till Trafikverket. Många av aspekterna om landskap, naturoch kulturvärden har dock tillämpning även för järnvägsplanering.

Bakgrund
Vägprojekt skapar ofta konflikter, inte minst i områden med stora natur- och kulturvärden. Dessa konflikter bidrar många gånger till att planerings- och genomförandeprocesserna blir långa och kostsamma. Som exempel kan nämnas E6 genom
Bohuslän, Förbifart Stockholm, Riksväg 32/50 genom Östergötland, förbifart Ludvika och ny infart till Sundsvall, m.fl. Till viss del kan konflikter vara orsakade av att
vägplanering och fysisk planering sker i skilda processer, vanligen med liten samverkan sinsemellan. En annan orsak kan vara att olika aktörer och intressenter har
skilda värderingar för vägprojektens lokalisering och utformning. Både konflikter
och bristande samverkan kan leda till en ineffektiv planeringsprocess.
Idéer om vägprojekt diskuteras i många fall under flera år innan planerna formaliseras. Samverkan mellan nationella, regionala och lokala planeringsnivåer sker
idag oftast inte förrän den formella planeringen påbörjas. Vidare finns det brister
i samverkan mellan väg- och järnvägsplaneringsprocesserna. Ett annat problem är
att kunskapsunderlagen i de olika planeringsmiljöerna ofta har olika omfattning
och struktur, vilket försvårar vägningen av olika värden mot varandra. Vidare får de
s.k. mjuka värdena som natur och kultur alltför ofta mindre tyngd än aspekter som
är lättare att kvantifiera. Hänsyn till natur- och kulturvärden behöver ske tidigt i
processen men ofta finns det redan låsningar som t.ex. vilken vägstandard och hastighet det ska vara och som indirekt styr projektets utformning. Svårigheter uppstår
om man inte har en gemensam bild och beskrivning av vilka kvaliteter och värden
som man vill ha kvar och vidareutveckla. Dessa och andra frågor behöver diskuteras
i samverkan mellan olika aktörer. I sådana diskussioner används ofta regionala eller
lokala miljömål eller projektmål för det aktuella projektet.
Ytterligare problem är att det många gånger är svårt att bedöma konsekvenser kopplat till natur- och kulturvärden, eftersom de är så komplexa och kräver djup expertis. Detta ger ofta förenklade och icke djupgående miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) som stannar vid generella skrivningar om påverkan och effekter och inte
beskriver de förväntade konsekvenserna. I olika skeden i planerings- och projekteringsprocesser engageras myndigheter, regionala och kommunala förvaltningar

1
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samt intresseorganisationer, fastighetsägare och andra aktörer såsom allmänheten.
Det innebär en mångfald olika professioner, arbetskulturer och intressen som är
svåra att samordna i planeringsprocessen.
Ett annat problem är den förlust av information som ofta sker vid övergången mellan olika skeden av vägplaneringsprocessen. Ett typexempel är att planerad och
beslutad miljöuppföljning inte kommer till stånd i beslutad omfattning eller inriktning under förvaltningsskedet. Ett annat exempel är att information som tagits fram
i vägutredningen inte kommuniceras till arbetet under arbetsplaneskedet och heller
inte vidare till bygghandlingen. Detta kan medföra att värdefull information förblir
oanvänd eller glöms bort eller att fältundersökningar görs om i onödan eller med fel
ambitionsnivå. Detta är främst en fråga om bristande organisation av hur ansvaret
för miljöfrågorna ska överföras från ett skede till ett annat. Glappet i informations
överföringen får ofta till följd att goda miljöintentioner och beslutad uppföljning
inte förverkligas. Detta glapp i ansvar, befogenheter, intentioner och ekonomi mellan olika faser i planering, projektering, byggande och driftsfas kan få vittgående
konsekvenser för vilken information som nyttiggörs i senare skeden, exempelvis
vilken miljöhänsyn som verkligen tas vid byggnation eller vilken uppföljning som
kommer till stånd. När vägprojektet är avslutat upplöses projektorganisationen och
ledningen släpper ansvaret för projektet. Den som tar över i nästa skede är många
gånger dåligt insatt i vad som har beslutats tidigare. Värdefull information återförs
därmed inte till organisationen, och lärandet inför kommande vägprojekt uteblir.
Ett annat problem är bristfällig integrering mellan olika sakområden i planeringsoch projekteringsprocessen. Planeringen av projektets lokalisering, utformning och
tekniska lösningar är sällan väl integrerad med miljöanalyserna i arbetet med MKB.
Landskap, natur och kultur hanteras också i gestaltningsprogram m.m. och även här
finns behov av förbättrad samordning beträffande bl.a. mål, ambitioner, kunskapsunderlag och slutsatser.
Det framförs ibland att miljöaspekterna behandlas mer noggrant inom vägplaneringsprocesser, med t.ex. ett mer utvecklat kompensationstänkande. Behovet av
metodutveckling är således stort, liksom behovet av samordnad strategi för förhållandet mellan vägplanering kommunala och regional planering, för att den Europeiska landskapskonventionens ambition med helhetssyn på landskapsnivå ska kunna
uppnås.

Syfte
Detta projekt har som syfte att bidra till en förbättrad och mer effektiv behandling av natur- och kulturvärden i hela landskapet, i såväl stad som landsbygd, inom
vägplaneringsprocessens alla faser. Delsyften är att föreslå förbättrad metodik för
1) samverkan mellan vägplanering, annan infrastrukturplanering och regional/
kommunal planering, 2) kommunikation och dialog mellan olika aktörer i vägplaneringsprocessen, 3) säkerställande av kunskapsunderlagens kvalitet och informationsöverföring mellan olika planeringsskeden, 4) erfarenhetsåterföring och förslag
till förbättrad och mer effektiv vägplanering, samt 5) adekvat underlag vid rätt tillfälle och av tillräcklig kvalitet.

2
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Samverkan med annat projekt
Projektet har haft ett visst samarbete med projektet Stafettbeskrivning för bättre
målstyrning på olika planeringsnivåer2, som redovisades under 2011 med Hanna
Wennberg på Trivector Traffic som projektledare. Inom ramen för samarbetet har
vi bl.a. medverkat i varandras referensgrupper och deltagit i olika arbetsmöten. Flera delar i Stafettrapporten är av stort intresse och ger en viktig bakgrund även för
detta projekt.
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Metodik och genomförande
Forskningsprojektet har genomförts som en kvalitativ undersökning av ett vägprojekt baserad på dokumentstudier, intervjuer, referensgruppsmöten och ett fältbesök. Undersökningen bygger dessutom på studier av viss nationell och internationell litteratur. Forskargruppen har bestått av en tvärvetenskaplig grupp med lång
erfarenhet från både forskning och praktik inom MKB, statlig och kommunal planering, natur- och kulturvärden, landskap m.m. Delar av diskussionen bygger därför
även på gruppens tidigare erfarenheter.
En referensgrupp tillsattes tidigt i projektet. Den har bestått av Trafikverkets kontaktperson samt representanter från de olika nivåerna i planeringsprocessen, en
representant vardera från Trafikverket (regionkontor), länsstyrelse, kommun och
konsultföretag. Referensgruppen har haft en aktiv roll för precisering av projektets inriktning, val av fallstudie, för avstämning vid projektets olika skeden, samt för
slutrapporten.
I projektet har Vägverkets processer för planering och genomförande av vägprojekt
analyserats utifrån teoretiska och praktiska utgångspunkter, internationell kunskap
samt projektgruppens tidigare forskning, kunskap och erfarenhet. Särskild vikt har
lagts vid hanteringen av de mångskiftande kunskapsunderlagen, samverkan mellan planerande organ, olika kategorier av intressen och aktörer samt sammanvägningen av information och intressen över tid och vertikalt genom processens alla
planeringsnivåer. Potentialen för effektivisering av delprocesserna har identifierats
och analyserats. Utifrån detta har forskargruppen utarbetat förslag till förbättrade
tillvägagångssätt i samverkan med såväl referensgruppen som representanter för
aktörer i vägplaneringsprocessen
Projektet har omfattat följande moment:
•

Bildande av referensgrupp (bilaga 1)

•

Studier och analys av rapporter och forskning om närliggande problematik
inom vägplaneringsområdet

•

Intervjuer med nyckelpersoner: Vägverket centralt och regionalt, länsstyrelse,
kommun och konsulter (kallade ”nyckelintervjuer”)

•

Formulering av kriterier för val av vägprojekt för en fallstudie

•

Val av fallstudieobjekt

•

Genomgång av handlingar från fallstudieprojektet (plandokument, miljöutred
ningar, miljökonsekvensbeskrivningar, samrådshandlingar, beslut, uppföljningsprogram, uppföljningsrapporter m.m.)

•

Semistrukturerade intervjuer av aktörer inom fallstudieprojektet och involverade externa organ (kallade ”projektintervjuer”)

•

Fältbesök längs vägsträckan guidat av projektledaren från Vectura

•

Utarbetande av förslag till åtgärder för förbättrad samverkan mellan olika planeringsinstanser och -skeden samt för säkerställande av ansvar för informationsöverföringen i skedesövergångarna
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•

Workshops med referensgruppen för diskussion av förslaget (bilaga 2)

•

Förenklad remiss av förslaget inom referensgruppen

•

Bearbetning och komplettering av rapport

•

Presentation av VINKLA på Transportforum i Linköping januari 2012

•

Rapport på svenska riktad till Trafikverket och ledare för vägprojekt

•

Planering av vetenskaplig artikel/lar på engelska för publicering i internationell
tidskrift

Forskningsfrågor
Följande huvudforskningsfråga med underfrågor utvecklades av arbetsgruppen i
samverkan med referensgruppen:
Huvudforskningsfråga:
Vilka processförbättringar kan föreslås för att ge natur- och kulturvärdena en adekvat behandling genom hela vägplaneringsprocessen i samverkan med den fysiska
planeringen?
Underfrågor:
•

På vilket sätt samverkar olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå när
natur- och kulturvärden ska integreras i vägplanering kopplat till annan infrastrukturplanering och till fysisk planering?

•

I vilken grad och på vilket sätt överförs information om natur- och kulturvärden
mellan olika planeringsskeden?

•

Vilken funktion har olika typer och former av kunskapsunderlag och metoder
vid informationsöverföringen?

•

Vilka förbättringsbehov och -förslag kan identifieras för en verkningsfull metodik?

Fallstudie
En forskningsmässig ett-fallsstudie valdes för att ge djupare kunskap om frågeställningarna. Att hämta data ur endast ett fall inom forskningsprojektet motiveras av
möjligheten till fördjupad insikt i föreställningar, handläggningsrutiner och processer, något som inte är möjligt genom exempelvis en studie som omfattar många
olika vägprojekt (fall). Den systematiska vägprojektinriktade fallstudie som redovisas här är den första i sitt slag i Sverige. Fallstudier kritiseras ibland för att ge liten
grund för vetenskaplig generalisering.3 Med tanke på att denna studie är begränsad
till en del av ett större vägprojekt kan sådan kritik verka högst motiverad. Storleken
på ett projekt är dock inte nödvändigtvis ett problem.4 Enligt Flyvbjerg5 kan man
ofta generalisera utifrån ett enda fall.

Yin 1994:10
Kvale 1994
5
Flyvbjerg 2006:228
3

4
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I syfte att identifiera ett fallstudieobjekt ställdes fem kriterier upp för valet av ett
vägprojekt. Vägprojektet skulle:
•

ha hanterat flera natur- och kulturvärden

•

vara relativt stort eller utgöra en del av ett stort projekt

•

vara komplicerat och kunna belysa intressanta processproblem

•

ha haft erfaren/na projektledare

•

nyligen vara avslutat eller närma sig avslutning

•

vara känt av någon i forskargruppen

Genom en rundringning bland miljöansvariga vid Vägverket och vid Banverkets regioner, genom arbetsgruppens tidigare arbeten, samt genom en sökning på Internet
identifierades sju möjliga vägsträckor: E4 Markaryd–Örkelljunga, E22 Kalmar–
Bergkvara, Rv 32/50 Omberg/Tåkern, E4 Uppsala–Mehedeby, 22 km ny väg E4
Hudiksvall–Enånger, E45 Götaälvdalen, E18 Örebro–Lekeberg. Endast ett av dessa
vägprojekt uppfyllde uppställda kriterier, nämligen E18, sträckan mellan Lekhyttan
och Adolfsberg väster om Örebro.

Semistrukturerade intervjuer
Intervjuer är en teknik att söka kunskap och erfarenhet genom berättelser6 som
sällan framkommer i rapporter eller annan typ av skriftliga källor7. I projektet
genomfördes semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer8 av två respondentgrupper, dels personer knutna till E18-projektet, dels nyckelpersoner som bedömdes
ha en mer övergripande och allmän kunskap om miljöfrågor i vägplanering. Inter
vjuerna benämns i denna rapport projektintervjuer respektive nyckelintervjuer.
Projektintervjuerna genomfördes i april och maj 2010 och nyckelintervjuerna i
maj och juni 2010. Projektintervjuerna var 11 till antalet och gjordes med personer
som arbetat med den studerade E18-sträckan samt med personer från två intresse
organisationer (Tabell 1).

Foucault 1991
Patton 1990; Richardson 2005
8
Kvale 1996
6
7
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Projektintervjuer
Organisation

Funktion

Antal

Vägverket Regionkontor

Projektledare, ingenjör

2

Konsultbolag

VD, biolog/ekolog

1

Konsultbolag

Projektledare, ingenjör

1

Länsstyrelse

Projektledare, landskapsarkitekt

1

Länsstyrelse

Kulturmiljöhandläggare, arkeolog

1

Länsstyrelse

Naturmiljöhandläggare, biolog

1

Kommun

Planfrågor

2

Hembygds-/bygdeföreningar

Medlem

2

Nyckelintervjuer
Organisation

Funktion

Antal

Vägverket Huvudkontor

Samordnare, naturfrågor

1

Vägverket Regionkontor

Miljöstrateg, planering/uppföljning

1

Konsultbolag

Landskapsarkitektur, MKB-frågor

1

Tabell 1. Intervjuade personer med hemvist och roll.

Två av projektintervjuerna skedde per telefon, övriga projektintervjuer på respondentens arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 15 och 81 minuter (medel 41 minuter).
Två av nyckelintervjuerna gjordes per telefon och en på respondentens arbetsplats.
De tog mellan 77 och 90 minuter (medel 84 minuter).
Urvalet av personer för projektintervjuerna grundade sig dels på förslag från projektledningen vid Vägverket, dels på en kartläggning av vilka personer som hade
varit involverade i planeringen av E18-projektet. 21 personer identifierades på det
senare sättet och efteråt kontaktades några av dem som hade arbetat i E18-projektet de senaste 10 åren. En intervjumall med specifika teman användes under intervjuerna. Intervjuaren använde mallen som ett underlag, men lät intervjupersonen
tala fritt under intervjun, därav benämningen semistrukturerad intervju. På så sätt
fick respondenten stor frihet att forma intervjun. Frågorna ställdes därmed inte i
samma ordning från intervju till intervju. Alla respondenter fick frågan om de ville
agera som offentlig person vilket betydde att de inte åberopade någon typ av anonymitet. Samtliga utom en person gav sitt medgivande till detta omgående, medan en
person först ville läsa rapporten innan ett slutligt medgivande gavs.
Intervjumallen för projektintervjuerna innehöll följande övergripande frågor:

Allmänt
•

Kan du berätta lite om din bakgrund, tjänst och syn på natur- och kulturvärden
(N+K-värden)?
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Frågor om E18-projektet
•

Kan du berätta vilken roll och funktion du hade i det aktuella E18-projektet och
vilka frågor du arbetade med?

•

Kan du beskriva de olika aktörernas erfarenhet, kunskaper och arbetsmetoder i
projektet och hur det påverkar utfallet?

•

Planeringsprocessen följer olika steg. Kan du beskriva hur N+K-värden har
hanterats i de olika stegen?

•

Kan du beskriva hur samverkan mellan olika aktörer och inom din egen organisation fungerade?

•

Kan du beskriva hur regelverket av idag fungerade avseende N+K-värden i
detta projekt? (Miljöbalken, VV:s MKB-föreskrifter, Väglagen, internationella
överenskommelser)

•

Övrigt du vill tillägga?

Fullständig intervjumall återges i bilaga 3.
Projektintervjuerna spelades in och transkriberades. För att underlätta sammanställningen av dessa intervjuer gjordes en matris där alla svaren sorterades fram utifrån intervjumallen. Analyserna av intervjuerna är gjorda utifrån transkriptionerna.
Ansiktsuttryck, gester eller andra fysiska uttryck hos respondenterna noterades ej.
Nyckelintervjuerna genomfördes i maj och juni 2010. Två av dessa intervjuer gjordes per telefon och en på respondentens arbetsplats. De tog mellan 77 och 90 minuter (medel 84 minuter). Dessa intervjuer avsåg natur- och kulturvärdenas hantering
i planeringen på ett allmänt plan och inriktades inte på fallstudieprojektet E18.
Intervjuerna gjordes företrädesvis med experter inom planering vid relevanta myndigheter och konsultföretag verksamma nationellt eller regionalt. Avsikten var att
få insikt och exempel på hur natur och kulturvärden hanterats i andra vägprojekt i
landet. Nyckelintervjuerna spelades in i ett av fallen. Ingen regelrätt transkribering
skedde, utan analysen skedde utifrån intervjuarens renskrivna simultannoteringar,
kompletterad utifrån ljudupptagningen. De övriga nyckelintervjuerna simultannoterades av intervjuarna och analyserades utifrån noteringarna.
Intervjumallen för nyckelintervjuerna innehöll 15 frågor inriktade mot bl. a:
•

den intervjuades roll i vägplaneringsprocesser

•

hantering av N+K-värden i vägplaneringsprocessen

•

basen för urval av N+K-frågor som behandlas i MKB-processen

•

miniminivå för N+K-hänsyn

•

effektiva sätt för att göra N+K-frågorna till prioriterade frågor

•

betydelse av samarbete mellan aktörer i projekten för slutresultatet avseende
N+K

•

slutresultatets beroende av profession hos ansvariga i de olika stegen
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•

betydelsen av projektledares kunskap för att avgöra behov av N+K-hänsyn

•

erfarenhetsåterföring avseende informationsöverföring mellan planeringssteg

Fullständig intervjumall återges i bilaga 4.
Ett vanligt sätt att belysa ett påstående är att återge en berättelse ur intervjuerna i
form av ett citat. Citaten i föreliggande rapport har justerats ytterst lite i språkligt
avseende för att inte polera bort eventuella nyanser. På så sätt tillrättalägger man
inte den intervjuades språk och eventuella åsikter och för en extern granskare är det
möjligt att själv bilda sig en uppfattning om hur citatet skall tolkas.

Möten och workshops
Arbetsgruppen har träffats fysiskt fyra gånger under projektets gång. För att spara
tid och kostnader har kommunikationen inom gruppen i övrigt huvudsakligen skett
genom telefon- och videomöten samt via e-post.
Två workshops har genomförts under projektets gång. Vid en första workshop där
referensgruppen medverkade presenterade arbetsgruppen syftet med referensgruppen, projektet och dess planerade upplägg, metodik och genomförande. Förslag på vägprojekt för fallstudien presenterades också varefter alla förslag diskuterades fram till en plan för det fortsatta arbetet. Referensgruppens erfarenheter om
hur natur- och kulturvärden hanteras i vägplaneringsprocesser samlades in med
hjälp av fokusgruppsliknande metodik.
Vid den andra workshopen presenterade arbetsgruppen resultaten av alla delstudier i form av problematik kring natur- och kulturvärden genom hela vägprocessen.
Förslag på förstärkning av natur- och kulturvärdenas hantering presenterades och
diskuterades. Genom att spegla förslagen gentemot de erfarenheter, som referensgruppens deltagare hade, vidareutvecklades förbättringsförslagen och även helt nya
förslag kom fram. Formerna och resultaten för projektets slutpresentation bestämdes på detta möte.
I slutskedet fick referensgruppen rapportmanuset på en förenklad remiss. Studiens
resultat presenterades muntligen på VTI’s Transportforum i Linköping i januari
2012.
Program och deltagare på referensgruppsmötena återfinns som bilagor 1–2 till denna rapport.
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Den svenska vägplaneringsprocessen
Planeringsprocessen för väg och järnväg är sannolikt på väg att ändras (SOU 2010)
men omfattar fortfarande fyra formella skeden, nämligen tre planeringsskeden och
ett byggskede.
Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) har en regional organisation som
beställer och planerar nya vägar och banor samt ombyggnad och underhåll av befintliga vägar och banor. Varje väg- och järnvägsprojekt har en projektledare som
tar fram ett förfrågningsunderlag för allt som ska utredas, ofta är flera aktörer inblandade i planeringsprocessen. Stora delar av det konkreta arbetet med att ta fram
de olika dokumenten utförs av konsultbolag, som i ett upphandlingsförfarande konkurrerar om uppdraget.
Det finns vanligen ett icke formaliserat skede som kan benämnas strategiskt skede.
Det strategiska skedet är en diskussion mellan olika parter innan de formella stegen
tar vid. I det strategiska skedet skall man exempelvis beakta de två första stegen i
den s.k. fyrstegsprincipen, d.v.s. svara på om vägen verkligen behövs eller om transportproblemen kan lösas på annat sätt, t.ex. genom utbyggd kollektivtrafik, förbättrade cykelbanor, se om järnväg kan utgöra ett alternativ till bilväg etc.
Det första formaliserade steget är förstudien. Det är en övergripande undersökning
av möjliga alternativ till lösning på det aktuella problemet samt vilka miljöfrågor
som kan beröras. Parallellt sker ett tidigt samråd med berörda kommuner, länsstyrelser, ideella föreningar samt med enskilda särskilt berörda markägare, företag och
privatpersoner.
Därefter följer väg- eller järnvägsutredningen som är en fördjupad undersökning av alternativa väg- eller järnvägskorridorer. Här ingår en MKB. Länsstyrelsen
ska godkänna MKB:n innan den får ställas ut för allmänheten. Den färdiga MKB:n
skickas ut på remiss till många berörda aktörer, exempelvis kommuner och sektorsmyndigheter såsom Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.
Ett av alternativen lyfts fram som det man vill gå vidare med.
I arbetsplanen utreds endast den föreslagna korridor som bäst bedöms uppfylla målen. Arbetsplanen ska även inkludera en separat MKB om projektet har bedömts
kunna medföra ”betydande miljöpåverkan”, vilket i princip alltid är fallet för vägbyggen. Om betydande miljöpåverkan förutses, ska verksamhetsutövaren informera
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer
som kan antas bli berörda. Om åtgärden inte medför en betydande miljöpåverkan
ska samråd ske enligt Väglagen eller Lagen om byggande av järnväg med berörda
fastighetsägare och myndigheter, andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken
samt med de miljövårdsmyndigheter som berörs. Men först ska regeringen pröva
tillåtligheten av de olika korridorerna i grova drag och innan det är gjort får arbetsplanen inte fastställas. Även tillåtlighetsprövningsdokumentet innehåller en MKB.
Sist i processen kommer själva bygghandlingen, d.v.s. det dokument som beskriver
hur vägen eller järnvägen skall byggas i detalj.
Arbetet med MKB i vägutredning är en process som enligt väglagen och miljöbalken
ska ske i samråd med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och
de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet ska avse verksamhetens eller
åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Så kallat utökat
samråd genomförs i de fall projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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Det är Väglagen (SFS 1971:948), Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995), Miljö
balken (SFS 1998:808) och Vägverkets MKB-föreskrifter (VVFS 2007) som bestämmer innehållet i planeringsprocessen samt vilka miljöfrågor som skall beaktas. I
dessa lagrum finns MKB med som ett viktigt underlag. Som Antonson9 tidigare har
visat saknar MKB-handböckerna dock en tydlig definition eller beskrivning av vad
landskap är.
Planeringsprocessen förväntas, som nämnts, bli ändrad genom det förslag som lades fram i det interparlamentariska betänkandet ”Effektivare planering av vägar
och järnvägar” under ledning av Bo Bylund (SOU 2010:57)10. Centralt i utredningen
framställs förslaget om att ändra planeringsprocessens nuvarande fyra utredningsskeden till ett skede. Vidare framgår att fyrstegsprincipen skall tillämpas fullt ut. Att
det tas fram mellan två och tre individuella MKB-dokument kan enligt utredningen
effektiviseras så att ett MKB-dokument följer med hela processen.
Vid sidan av den statliga väg- och järnvägsplaneringen finns den kommunala fysiska
planeringen. I den kommunala planeringsprocessen liksom i väg- och järnvägsplaneringen är konsultbyråer och länsstyrelsen aktörer utöver de kommunala handläggarna. Processen när det gäller det kommunala vägnätet styrs huvudsakligen
via plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Den kommunala processen liknar på många
sätt planeringsprocessen för statlig infrastrukturplanering, särskilt med avseende
på den kontinuerliga samrådsprocessen med länsstyrelser och andra myndigheter,
även om det hela sker via formella instrument som t.ex. översiktsplan, fördjupningar av översiktsplanen och detaljplaner. Detaljplaner kan upprättas specifikt för enstaka trafiklösningar, som t.ex. vid de flesta cirkulationsplatser. För kommunala planer ingår samråd och utställningsskeden där allmänheten kan lämna synpunkter.
Behov av MKB finns endast om länsstyrelsen finner att åtgärden kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplanen
anses alltid innebära betydande miljöpåverkan p.g.a. deras geografiska omfattning,
medan detaljplaner kan friskrivas från kravet på MKB. Regional fysisk planering
förekommer bara i viss omfattning, främst i storstadsregionerna.
Den kommunala planeringsprocessen har studerats i projektet ”Stafettbeskrivning
för bättre målstyrning på olika planeringsnivåer”, genomfört av Trivector Traffic
201111. Av Stafettprojektets slutrapport framgår bl.a. att det kan vara lätt att föreslå
mallar, checklistor, lathundar och dylikt för att främja överföringen av mål och intentioner genom planeringsprocessen. Men Intervjupersonerna i Stafettprojektet
pekar emellertid också på att sådana lösningar kan uppfattas som pekfingrar och
förespråkar istället en förbättrad intern kommunikation och utbildning. Man noterar t.ex. också att planhandläggare aldrig stämmer av detaljplaner mot översiktsplanens strategiska mål, utan endast mot översiktsplanens kartor där de områdesvisa
inriktningarna framgår.
För infrastrukturplaneringens del noterar Stafettprojektet en avsaknad av transparens och spårbarhet av avgörande beslut, bl.a. när det gäller bedömningar och
återkopplingar från besluten om nyinvesteringar i väginfrastruktur, via steg 1–3 i
fyrstegsprincipen, till de transportpolitiska målen, och om dessa hade kunnat uppnås även utan nyinvestering. Ett annat transparensproblem är att de flesta aktörer
inte brukar kunna förklara vilka det är som föreslagit olika lösningar. I en fallstudie
visade det sig vara Vägverket som angett alternativen redan i sina instruktioner till
de konsulter som skulle göra den samlade effektbeskrivningen. Även ur kontinuitetsaspekten finns det stora brister. Involverade aktörer verkar inte ha någon överblick över vad som sker inom andra planeringsskeden i samma planeringsprocess.
Antonsson 2008
SOU 2010 ”Bylundska utredningen”
11
Trivector 2011
9

10
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Den formella vägplaneringens förhållande till EU’s regelverk, nationell, regional
och kommunal planering, samt huruvida kopplingarna dem emellan är juridiskt
bindande eller ej, redovisas i Stafettprojektet på detta sätt:
Överstatlig nivå

FN

EU

Konventioner och deklarationer

Konventioner, deklarationer, förordningar, direktiv, etc.

Nationell nivå

Regering/Riksdag

Näringsdepartement

Miljödepartementet

Inriktningsplanering
Åtgärdsplanering

Regleringsbrev
Boverket

Trafikverket

Länsstyrelsen

MKN, åtgärdsprogram

Regional nivå

Nationell transportplan
Regionalt själv styrelseorgan
Kommuner

Kommunal nivå

RUP
Trafikstrategi

Regional
infrastrukturplan
(länsplan)

ÖP
Trafikplan
FÖP

Bristanalys/problembeskrivning (tidiga skeden)
Planprogram

Organ/myndigheter
Förstudie

Ej obligatoriska
dokument/planer
Bindande
Ej bindande

Vägplanering

Dokument/planer

Vägutredning

DP

Områdesbestämmelser

Bygglovshandling

Arbetsplan

Bygghandling

Bild
översikt
vägplaneringsprocessen.
Figur2.2-1Schematisk
. Schematisk översikt
av över
den formella
besluts- och planeringsprocessen.

En viktig konklusion i Stafettprojektet är att gemensamma mål inte förankrats tillräckligt väl i Trafikverkets organisation. Enskilda projektledare har i stället haft
alltför stor enskild bestämmandemakt både över egna uppdrag och sådana viktiga
frågor som tolkning och tillämpning av fyrstegsprincipen. Stafettprojektet säger
sig också vara tveksamma till om förslaget till nytt planeringssystem enligt den så
kallade Bylundska utredningen verkligen medverkar till någon förbättring. För att
säkerställa en bättre och mer pålitlig stafettöverföring önskar man enligt Stafettprojektets rapport exempelvis:
•

ett tydliggörande kring de skeden där transportpolitiska mål har beaktats och hur
processen säkerställer att miljömålen följer med genom hela planeringsprocessen
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•

ökad transparens gällande hur man viktat åtgärdsval mot olika mål samt krav på
redovisning av vilka aktörer som haft inflytande över olika åtgärdsförslag

•

en utveckling och revidering av synsättet kring hur fyrstegsprincipen används,
så att steg 1 och 2 kommer in tidigare än vid åtgärdsurvalet.

Av Stafettprojektets slutrapport framgår också att uppföljning och utvärdering är
mycket viktigt för att visa i vad mån genomförda vägprojekt har lyckas nå sina mål
och om utvecklingen går åt rätt håll. Detta kräver även tydliga och mätbara mål att
stämma av gentemot. Jämte konkreta arbetsverktyg och utvecklade indikatorer betonas i Stafettprojektets rapport även att det kan finnas behov av en stödjande och
granskande funktion, till exempel genom en hållbarhetssamordnare (”målcontroller”), som följer utvecklingen i ett projekt eller en verksamhet eller ”framtidsombudsmän”, som redogör för de långsiktiga konsekvenserna av förslag.12

12

SOU 2010 ”Bylundska utredningen”
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Fallstudie E18 Örebro–Lekeberg
Fallstudien avser upprustningen av en del av E18 mellan Karlskoga och Örebro,
nämligen sträckan mellan Lekhyttan och Adolfsberg i Örebro län. Upprustningen
föranleddes av att vägen i tidigare utformning hade en mycket varierande standard
med mycket tung trafik. Vägen var bitvis mycket olycksdrabbad. Tidigare E18 hade
alltså stora brister i framkomlighets- och säkerhetsstandard. Den rådande trafiksituationen medförde dessutom betydande störningar för ett stort antal närboende.
Redan 1974 gjorde Vägverket en utredning för en eventuell utbyggnad av E18 till
motorväg på sträckan mellan Vintrosa/Lanna och Adolfsberg. Men det var först i
början av 1990-talet som det togs beslut om att fortsätta utredningen med en ny
förstudie. Arbetet med förstudien började 1993 då möten genomfördes med berörda länsstyrelser och kommuner. Därefter följde samrådsmöten med allmänhet
och intresseorganisationer. Förstudien färdigställdes i maj 1994. I denna beskrevs
delsträckan från Valnäs i Värmlands län till Örebro läns gräns samt delsträckan från
Värmlands läns gräns till Örebro.

Bild 3: Karta över E18s läge

”Landskapet i området kan hänföras till olika landskapskaraktärer; slättbygd, skogsbygd och risbygd. Slättbygden utgörs av stora vida fält där blicken når långt. Element
som kyrkor, gårdar och vegetationsdungar syns tydligt i landskapet. Ett storskaligt
jordbruk är den dominerande markanvändningen. Svartån och andra vattendrag
är nedskurna i Närkesslätten.”13 Den kulturmiljö som presenteras i projektbeskrivningen består främst av flertalet fornlämningar på slätten av vilka många är från
järnåldern. Det vittnar om att den trakten var tidigt befolkad. Byar och gårdar ligger
utspridda inom området. Lekhyttan är en gammal hyttby i ålderdomligt odlingslandskap där bebyggelsen härrör från 1700- till 1800-talen.

13

Vägverket, Vägutredning april 1995
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Bild 4: Natur o kulturvärdeskarta E18

Vägplaneringen inleddes med förstudie 1994. Förstudien följdes upp med möten,
studieresor, utställning, informationsmöten med allmänheten. Den första vägutredningen var klar i april 1995. I denna kom man fram till fem alternativa lösningar för
delen Värmlandsgränsen – V Lekhyttan och tre alternativa lösningar för delen V
Lekhyttan– Örebro. Efterbehandlingen av vägutredningen visade bl.a. på behovet
av en fördjupad vägutredning för delen Lekhyttan–Örebro (Adolfsberg) innan val
av korridor kunde göras. Vägverket beslutade om en fördjupad vägutredning i april
1996. I mars 1998 fick Vägverket Konsult i uppdrag att genomföra den fördjupade
vägutredningen. I september 1998 tog Länsstyrelsen beslut om särskild arkeologisk
utredning inför planerad om-/nybyggnad av vägen Örebro – Lekhyttan.
Den fördjupade vägutredningen från juni 1999 resulterade i de två förslagen ”Upprustad E18” och ”Norr Lanna”. Länsstyrelsen förordade redan i oktober 1999 alternativet ”Norr Lanna”, innan vägutredningen ställdes ut. Remissomgången fick stor
respons från allmänheten. Efter remissomgången förordade Vägverket alternativet
”Norr Lanna”. Landshövdingen skickade ett brev till Vägverket i november 2001,
med förhoppningen om byggstart av Norr Lanna under 2003. Inför arbetet med
arbetsplan genomförde Vägverket fyra markägarsammanträden samt ett informationsmöte för allmänheten. Miljökonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram
för arbetsplan samt arbetsplan blev klara i februari 2003. Den 12 dec 2008 invigde
Vägverket E18 Lekhyttan – Adolfsberg.
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93/06–
94/02

1974
1987

94/10/25–
94/11/10
1994

95/04

96/04/10

99/11/0899/11/30

99/03/31
98/09/14

99/06

02/05-09
01/11

03/02
02/11

03/02

Tabell 2: Tidslinje för utbyggnad av E18 mellan Vintrosa/Lanna och Adolfsberg

Regeringen fattade beslut om tillåtlighet för vägen 2002-04-04 och gav tre villkor
för Vägverkets fortsatta arbete:
”1. Särskilda skyddsåtgärder för yt- och grundvatten skall vidtas vid passage av särskilt känsliga vattenmiljöer. Särskilda åtgärder skall också vidtas vid passage av vattendrag för att skydda vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande djur.
2. Vägverket skall vidta de skadeförebyggande åtgärder för att skydda vattensalamandern och dess livsmiljöer som länsstyrelsen finner erforderliga. Vägverket skall
utarbeta ett program för undersökning av eventuella effekter på populationen av
vattensalamandern på grund av vägdragningen och vidtagna naturvårdsåtgärder.
Detta program skall godkännas av länsstyrelsen.
3. Arbetsplan för den planerade verksamheten enligt väglagen (1971:948) skall fastställas av Vägverket senast den 4 april 2007. Tillåtligheten förfaller beträffande den
del av verksamheten för vilken arbetsplan inte har fastställts vid denna tidpunkt.”
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Natur- och kulturvärden
inom olika planeringsnivåer
Under den långa planeringstiden för utbyggnad av E18 har olika natur- och kulturvärden prioriterats i olika grad. Några har funnits med genom hela planeringsprocessen och synen på värdena tycks ha förändrats allt eftersom ytterligare kunskap
har tillförts, medan andra bara har funnits med i enskilda dokument. I detta kapitel
presenteras de natur- och kulturvärden som funnits med genom hela planeringsarbetet, och som därigenom kan tolkas som att de har en hög prioritet.

Kulturmiljö
Lekhyttans hyttby har pekats ut som en värdefull kulturmiljö. Det är det enda området som har följt med i varje planeringssteg, från förstudien 199414 till arbetsplanen 2003.15 I MKB:n för arbetsplanen står det att ”Den genuina bymiljön lämnas
utan ingrepp”. Många kulturmiljöobjekt redovisas i arbetsplane-MKB:n,16 dessa objekt har tidigare identifierats både i MKB:n för vägutredningen från 199517 och från
199818, men ingen av dem har föranlett någon åtgärd. Ett exempel är riksintresset
Mårtenstorp som är en sammanhållen by med äldre bebyggelse. Vägen har dragits
200 m söder om byn med bibehållen bykärna. Men vid Mårtenstorp går vägen upp
på en bank vid en bro över Garphytteån och denna bro påverkar Mårtenstorp lokalt. I MKB:n för arbetsplan har det därför föreslagits åtgärder för att dölja bron
och skydda ravinen. I arbetsplanen nämns ordet kultur en enda gång. Arbetsplanen
fastställdes med hela MKB:n som bilaga. Detta innebär att alla föreslagna åtgärder
i arbetsplane-MKB:n har blivit juridiskt bindande. Detta var dock troligen inte meningen, då åtgärderna inte hade preciserats i motsvarande grad.
Kulturvärden som exempelvis Lekhyttans bykärna har påverkat valet av vägdragning. Bron över Garphytteån utformades på ett sådant sätt så att påverkan på Mårtenstorps bykärna accepterades av lokalbefolkningen.

Arkeologi
I den fördjupade vägutredningen från 199919 nämns att det i det kommande arbetsplaneskedet ska tas beslut gällande sådana områden där arkeologiska eller andra
kulturhistoriska utredningar krävs. Detta gjordes i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet eftersom en sådan utredning följer en egen planeringsprocess enligt
Kulturminneslagen. I arbetsplanen finns ett kort beskrivande stycke om arkeologin.
För åtgärder hänvisas till arbetsplane-MKB:n där det framgår att ”skyddsåtgärder
är i de flesta fall inte möjliga, utan arkeologiska undersökningar och dokumentation
blir nödvändiga”.

Förstudien 1994
Arbetsplan 2003
16
Arbetsplan-MKB
17
MKB för vägutredningen 1995
18
MKB för vägutredningen 1998
19
Vägutredningen 1999
14
15
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Bild 5: Fornminne. Foto: Johan Flakberg/mostphotos.se

Arkeologiska undersökningar genomfördes och dokumenterades innan vägbygget
startade.

Landskapsbild
Landskapsbildsfrågor togs inte upp i förstudien från 199420 utan nämndes först i
vägutrednings-MKB:n från 1995.21 Huvuddragen i landskapet hänförs till de olika
landskapskaraktärerna; till slättbygd (Närkeslätten), skogsbygd (Kilsbergen) och
risbygd (Kilsbergsranden och Storängen–Knutsbol). Samma beskrivning av huvuddrag i landskapet följde med i alla dokument.
I MKB för vägutredningen 199522 jämför man hur landskapsbilden påverkas av de då
fyra vägalternativen. För alternativet ”upprustad E18” anses landskapsbilden inte
förändras alls och att alternativet Norr Lanna ger en måttlig påverkan. Här pekas
passagen av Vintrosa och Garphytteåns dalgång ut som det kritiska området för
landskapsbilden.

Bild 6: Landskapsbild
Förstudien 1994
Vägutrednings-MKB 1995
MKB för vägutredningen 1995

20
21
22
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Garphytteåns dalgång
Garphytteån är ett värdefullt vattendrag sett till naturvärden och som biflöde till
Svartån som utgör en ytvattentäkt. Garphytteån meandrar i en kraftigt nedskuren
ravin med flera sidoraviner. För att skydda ravinen och öka möjligheten för viltpassage gjordes bron längre och högre än vad som beskrivits i MKB från 1999. Bron
kom att bli 290 m lång och ligga 15 m över Garphytteåns vattenyta och 2–3 m över
ravinens överkant enligt MKB för arbetsplan 2003. Här rekommenderas även att
sedimentationsdammar ska anläggas på varje sida av ravinen, för att skydda ravinen. Träd och buskar ska i största möjliga mån sparas, men där det inte går ska det
planteras nytt.

Bild 7: Bron över Garphytteån

Bild 8: Sedimentationsdamm
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Vintrosa – Trafikplats Via
Mellan Vintrosa och Lanna anlades trafikplats Via, som bedömdes kunna bli visuellt
dominerande på platsen. Trafikplatsen byggdes som en bro med cirkulationsplatser
med upp till 6 meter höga vägbankar. Platsen är belägen i gränsen mellan risbygd
och slättland och detta gränsland har i alla dokument beskrivits som karaktäristiskt
för landskapsbilden. För att minska den negativa påverkan på landskapsbilden föreslås markmodelleringar och trädplanteringar. Vad gäller landskapsbilden (benämnt
landskapsanpassning i arbetsplanen) hänvisas till MKB:n för arbetsplanen samt till
gestaltningsprogrammet. Båda ligger som bilagor till arbetsplanen.
Även bron över Garphytteån har utformats på ett sådant sätt att påverkan på Mårtenstorps bykärna skulle bli minimalt. Det finns inga klagomål från lokalbefolkningen dokumenterade i handlingarna.

Odlingslandskap
Odlingslandskapet vid Lekhyttan och Vintrosa finns med i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet och tas upp i MKB:n från 1999. I MKB:n för arbetsplanen står att odlingslandskapet påverkas genom avverkning av alléträd och
att några tusen kvadratmeter hagmark tas i anspråk för lokalvägar. Betesmarken anses ha låga naturvärden. Vad som motiverar en uppdelning i kategorierna odlingslandskap och landskapsbild framgår inte.

Naturvärden
I förstudien från 1994 beskrivs naturvärden som ”Området i fråga är snarare ett
kulturlandskap än ett naturlandskap”, eftersom landskapet till övervägande del är
påverkat av människan. Latorpsplatån med ädellövskog och sedimentära bergarter, samt Kilsbergsförkastningen, med en framträdande förkastningsbrant och rikt
växt- och djurliv, nämns som de enda naturområdena som kan komma att påverkas
av den planerade vägen. 1994 presenterades mycket lite om ekologiskt känsliga områden, då dessa ännu inte var fullt ut inventerade. I nästa steg, MKB:n för vägutredningen från 1995, står det att när den planerade vägen passerar Kilsbergsförkastningen sammanfaller de båda alternativa vägdragningarna (upprustad E18 och Norr
Lanna). Med det motivet försvinner Kilsbergsförkastningen från listan på områden
som påverkas av den nya vägen i alla efterföljande dokument. Vidare står det att Latorpsplatån endast kommer att påverkas vid alternativ Norr Lanna, men med liten
påverkan på naturmiljön.
I MKB:n för den fördjupade vägutredningen från 1999 är det en stor skillnad i beskrivningen av hur Latorpsplatån påverkas vid de olika dragningarna. Alternativet
upprustad E18 kommer att medföra en måttlig påverkan på området. Påverkan bedöms alltså bli högre jämfört med i de tidigare dokumenten. Alternativ Norr Lanna
kommer att splittra flera ädellövskogsområden samt påverka livsmiljön för den större vattensalamandern (som är en rödlistad och fridlyst groddjursart). Dragningen
påverkar också Lekhytteåns vattensystem samt Storstensmossen. Trots detta väljs
alternativet Norr Lanna och i MKB:n för arbetsplan står: ”Drygt 2 ha ädellövskog
avverkas och bestånd klyvs. En ny korridor ger större kanteffekter, torrare lokalklimat
och ökat ljusinsläpp i kvarvarande delar av beståndet. Arter knutna till ädellövskog
kan dö ut. Storskaliga effekter genom ökad fragmentering av ädellövskogar. Vägen blir
en tydlig barriär.”
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Bild 9: Ädellövskog

Den största enskilda åtgärden för att skydda arter i det ”nya” ekosystemet avser
åtgärder för att skydda vattensalamandern. Arten nämns första gången i MKB:n för
vägutredningen från 1995, vägalternativet Söder Lanna. Vattensalamanderns levnadsbetingelser är kopplade till riksintresset Latorpsplatåns ekosystem. Om vägen
går genom Latorpsplatån påverkas vattensalamandern23. Först i arbetsplane-MKB:n
nämns att vattensalamandern är en rödlistad art och att åtgärds- och uppföljningsprogram för större vattensalamander måste skrivas för att uppfylla regeringens
tillåtlighetsbeslut.
Från rapport till rapport ökar uppmärksamheten på de höga naturvärdena i Latorpsplatåns ädellövskog och dess betydelse för ekosystemet. I arbetsplanen
står det att det skulle få stora effekter på ekosystemet om vägen dras igenom
ädellövskogsområdet.
I tidiga dokument, som MKB:n för vägutredningen från 1995, står det att Garphytteån sedan länge är föroreningspåverkad och därför ekologiskt känslig. I MKB:n för
den fördjupade vägutredningen från 1999 värderades naturvärdet för Garphytteån
avsevärt högre. Garphytteån anses i denna vara mycket värdefull som vattendrag
med en relativt ostörd vattenmiljö och tjänstgör som korridor för större djur och
skogslevande växter och djur. Vid en fågelinventering sommaren 1998 påträffades
rödlistade arter som flodpärlmussla och kungsfiskare. Askersundsåsen är en grusås
med stora grundvattentillgångar som löper parallellt med Garphytteån. Passagen
av Askersundsåsen och Garphytteån är känslig för grundvattnet i åsen. Därför utformas bron över Garphytteån med avkörningshinder samt kantsten och täta dagvattenledningar för borttransport av vägdagvatten till fördröjningsmagasin med oljeavskiljare. Efter åtgärder som sedimentationsdammar, enligt arbetsplane-MKB:n
från 2003, kommer påverkan på Garphytteån att sänkas från stor till måttlig negativ
påverkan.

23

MKB 1999
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I ett separat femsidigt dokument ”Miljö under bygghandling” anges bl.a. objektspecifika åtgärder vid arbete i Garphytteån. Under den rubriken står ”Enligt Länsstyrelsens PM daterat 050524 får följande avsteg göras från gällande MKB när det
gäller byggandet av bro T 1017 över Garphytteån”. Fyra punkter räknades upp: ”det
får byggas en provisorisk bro, inget arbete får ske i vattnet, vattnet får inte grumlas eller förorenas under eller efter byggtiden”. Miljöaspekterna integrerades dock
inte i bygghandlingarna, vilket i detta fall medförde att allmänna miljöaspekter inte
heller fördes fram till byggprocessen. Uppdragsgivaren överlämnade i detta fall till
entreprenören att lösa miljöaspekterna på det sätt som denna ansåg vara bäst.
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Perspektiv på natur- och kulturvärden
Perspektiv i projektintervjuerna
Detta avsnitt bygger på projektintervjuerna med 11 respondenter, som var involverade i eller berörda av utbyggnaden av E18. I synen på natur- och kulturvärden inom
E18-projektet fanns det såväl likheter som skillnader mellan intervjupersonerna.
För de flesta är natur och kultur att jämställa med skyddade objekt och områden.
Det kan illustreras med ett citat från en länsstyrelsetjänsteman:
”Ja det är ju naturreservat, Natura 2000-områden. Det finns ju områden som är biotopskyddade. Det finns ju en del utrotningshotade arter, rödlistade, sa jag det? [...] det
finns ju också det här generella biotopskyddet med diken och åkerholmar och stenmurar och sådana saker. […] Fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkomiljöer, kulturreservat och sen så finns det naturligtvis också kommunala, i vissa kommunala kulturmiljövårdsprogram så finns det ju miljöer utpekade och det finns ju även Q-märkta hus
och så där […].”
Endast två intervjupersoner gav uttryck för en vidare, mer övergripande syn när det
gäller natur, där människan spelar den centrala rollen, som skapare och observatör
av natur och kultur. En länsstyrelsetjänsteman sa:
”Ja. Jag ser ju naturvärden mera som en helhet, alltså en miljö. Jag ser inte så mycket
till de här arterna för det är liksom en indikation mera och så att jag kopplar in människan i det naturbegreppet, att vi skall kunna ha miljö, man skall kunna höra fåglar
kvittra, man skall inte behöva leva i en bullrig miljö och ja [man ska] sätta människan
i centrum mera som jag tycker inte vi gör med våran planering över huvud taget.”
Den andre pekade på människans roll, inte bara som skapare av objekt och former
utan som betraktare och som tolkare av och givare av betydelse åt landskap, exempelvis när det gäller ekologiska samband, spridning och rörelser i landskapet. Personen nämnde: ”[…] upplevelselandskap, […] och inlevelselandskap [… d.v.s.] olika sätt
att förhålla sig till kulturmiljövärden”. ”[…] belysa till exempel ekologiska samband,
spridning och rörelser i landskapet o.s.v. […] upplevelselandskap, […] och inlevelselandskap och att man ... det är olika sätt att förhålla sig till kulturmiljövärden”. Skyddade
och hotade värden ansågs viktigast att ta hänsyn till. Här fanns emellertid en intressant avvikande uppfattning om att det borde vara objektets relation till värdet som
skall styra, ett relativt nytt och tänkvärt perspektiv.
Som väsentlig del i MKB-arbete ingår att bedöma det tänkta projektets konsekvenser för utpekade värden, bl. a. natur- och kulturvärden. Analysen involverar ofta en
bedömning av vad som är mest respektive minst värdefullt. I den vardagliga praktiken handlar det om en form av prioritering mellan det som är mer värt jämfört
med det som är mindre värt. Denna syn kan illustreras av följande uttalande från en
länsstyrelsetjänsteman:
”Ja. Sen så måste man ju när man jobbar konkret med natur- och kulturmiljöfrågor
så kan man inte jobba med allt. Och man kan inte bevara allt, utan man måste väga
det ena mot det andra […] och vissa kanske […] måste få vika. Och det blir ju förstås de
här mer hotade och ovanliga arterna och företeelserna som man försöker skydda då.”
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Flertalet intervjupersoner hade emellertid svårt att rangordna värdena i det studerade E18-projektet. En intervjuperson menade att arkeologerna som var med i planeringsprocessen ansåg att allt var viktigt. En länsstyrelsetjänsteman prioriterade
inte några värden framför andra utan menade:
”Nej det är helheten där igen då som jag ser till […] när vi jobbar med ärendena, då är
vi en grupp och då har ju var och en sin profession och då har vi naturmänniskor och
kulturmänniskor och då släpper man mer eller mindre det resonemanget [om särskilda natur- och kulturvärden att ta hänsyn till …], utan jag ska sy ihop det här på något
vänster eftersom jag [har mer] generalistkompetens”.
I stora drag ansåg intervjupersonerna själva att det fanns tillräckligt god kompetens
bland de involverade aktörerna. Intervjuerna tyder på att kompetens i kulturmiljöfrågor endast fanns vid länsstyrelsen. Nyare tänkesätt om exempelvis kumulativa
och indirekta effekter saknades i projektgrupperna.

Bild 10: på Lekhyttans by

Högst prioritet bland natur- och kulturvärdena längs E18-sträckan hade Lekhyttans
bykärna med sin allé samt den större vattensalamandern. Bland flera av de intervjuade experterna fanns en irritation kring att en sektorsfråga, förekomsten av vattensalamander, tog stor plats i planeringen till en oskälig kostnad. Av hänsyn till vattensalamandern gavs vägen en lokalisering som kom att medföra ökad bullerbelastning
för ett antal bostäder. De intervjuade gav uttryck för en undran varför vattensalamandern skulle vara viktigare än de boendes livsmiljö, exempelvis i fråga om buller. Många av respondenterna från olika intervjugrupper hade samma åsikt i denna
fråga, vilket kan illustreras av följande uttalande från en länsstyrelsetjänsteman:
”[…] alltså om vi håller fast vi de värdena så tycker jag de är ... får otroligt stor vikt i
planeringsprocessen och den här mänskliga egen ... alltså människan kommer efter
de här värdena, alltså människan, en barnfamilj egentligen [är] mindre värd än en
vattensalamander det tycker jag är stötande faktiskt, vi har för svag lagstiftning där
tycker jag. […] ja människor kommer i kläm faktiskt tyvärr vid nybyggnationer.”
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Bild 11: Salamanderskydd

Synen på vilken hänsyn som togs till vattensalamandern varierade emellertid märkbart mellan respondenterna − allt från stor hänsyn till liten. En av de intervjuade
menade att hotade och utpekade arter är viktigare än andra värden. Å andra sidan
visade intervjumaterialet att vissa experter ansåg att acceptansen för salamandern
är låg bland allmänheten. Att salamanderfrågan fick så stort utrymme berodde
sannolikt på ett särintresse hos några av experterna samt att övriga experter hade
otillräckliga sakkunskaper inom området, något som framgår av intervjun med en
länsstyrelsetjänsteman.
Bland de intervjuade varierade synen på orsakerna till att natur- och kulturfrågor
hanterades bra eller dåligt. Att det fungerade bra, menade en länsstyrelsetjänsteman, berodde på att man använde sunt förnuft och att de olika expertområdena inte
”pinkade in sina revir” eller drev sina frågor in absurdum. Intervjuerna vittnar om
att det personliga engagemanget kan ses som en framgångsfaktor för vilken hantering natur- och kulturfrågorna får.
En hembygdsförening blev aldrig kontaktad av Vägverket för samråd, dvs. Vägverket valde bort delar av den lokala kulturkompetensen. Intervjupersonen från hembygdsföreningen hade inte uppfattat detta som ett problem för föreningen men blev
osäker när intervjuaren informerade om att en annan förening hade blivit kontaktad, liksom andra aktörer. Därefter menade personen att ”samrådsbiten” inte hade
fungerat som den borde.
Forskningsresultat var något som flera av respondenterna menade hade haft betydelse för E18-projektet. Det gällde bl.a. kunskaperna om den större vattensalamandern,
som kanske inte hade uppmärksammats i lika hög grad om inte Örebro universitet
hade blivit inkopplade. En av konsulterna anförde även andra forskningsresultat:
”Ja på naturmiljösidan helt klart, helt tydligt. Det fanns trots allt ett landskapstänkande här som är en av de stora sakerna som har hänt och där det bedrivs mycket forskning. På kulturmiljösidan hade det […] input ifrån [ett] forsknings[projekt….] och det är
[…] från […] EKLIPS24 [som gällde] samband, att tydliggöra samband i landskapet och
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samband som ofta går på tvärsen mot naturens samband eftersom en by behöver både
ha öppen mark och skogsresurser och de behöver ja ... Och då blir det en annan typ av
landskapssamband eller utnyttjande. Den bilden hade jag inte tidigare.”

Miljökonsekvensbeskrivningar för E18-projektet
I MKB:n till den fördjupade vägutredningen och MKB:n till arbetsplanen för E 18,
delen Lekhyttan–Adolfsberg har olika natur- och kulturaspekter behandlats. Landskapet delas in i tre kategorier, skogs-, ris- respektive slättbygd. Framställningen
handlar mycket om att vägprojektet tar vackra områden i anspråk, att skärningar
och bankar påverkar utblickar från vägen och att delar av landskapet fragmenteras.
Landskapet betraktas alltså i hög grad som något visuellt estetiskt.
Landskapsbilden beskrivs utifrån en uppdelning i det slutna skogslandskapet, det
småskaliga landskapet och det storskaliga landskapet. Områdesvis behandlas landskapsrum, utblickar från vägen och upplevelsen av vägen från omgivningen. Upplevelsen av trafikplatser, broar, skärningar och bankar beskrivs också. I beskrivningen
av åtgärder ges planteringar av träd stort utrymme. Åtgärderna specificeras i en särskild publikation avseende gestaltning, ett s.k. gestaltningsprogram.
Bild 12: Vägen i landskapet

Naturmiljön beskrivs med utgångspunkt i intresseområden, varav två är riksintresseområden. De utgörs av en förkastningsbrant, en platå, odlingslandskapet kring en
gammal bymiljö, en kyrkby, ett våtmarksområde och några specifika vattendrag. Förekomster av rödlistade arter och signalarter nämns och exemplifieras med ett antal
arter i vissa av intresseområdena; i övrigt hänvisas till en särskild naturinventering.
Konsekvensbeskrivningen inskränker sig främst till att behandla effekter i form av
fragmentering och förlust av delar av intresseområden.

24
Forskningsprojektet EKLIPS handlade bl. a. om behandling av landskapsekologiska samband i infrastrukturplaneringen
(Metria Mijöanalys 2003, Antonson & Gustafsson 2004).
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Konsekvenserna för djur- och växtpopulationer och djurens rörlighet i landskapet
berörs endast i viss mån. Det nämns också att två våtmarker som berörs av vägprojektet kan komma att få ändrade hydrologiska och vattenkemiska förhållanden och
möjligen på sikt övergå till skogsmark. Där vägen skär igenom ädellövskog beskrivs
en förväntad förändring av lokalklimatet i angränsande delar av kvarvarande skogsbestånd. Många av ingreppen i naturmiljön förutsätts bli minimerade med hjälp av
ett antal skadebegränsande åtgärder som beskrivs i allmänna ordalag. Även kompenserande åtgärder föreslås.

Bild 13: Våtmarker påverkas

Kulturmiljön beskrivs utifrån riksintressen och övriga intressen som utgörs av fornlämningar, möjliga boplatslägen och kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Konsekvensbeskrivningen behandlar tillkomsten av bankar och skärningar, splittringen
av odlingslandskap och brott av samband mellan hyttbyn Lekhyttan och dess omgivning samt mellan en kyrka och omgivande gårdar.
Miljökonsekvensbeskrivningen till arbetsplanen presenterades 200325. Den behandlar natur- och kulturaspekterna under rubrikerna Naturmiljö, Vattendrag, Kulturmiljö och Landskapsbild. I naturmiljökapitlet tar beskrivningen utgångspunkt i
riksintressen, Natura 2000-områden, områden med biotopskydd samt övriga naturområden, som består av två våtmarker och en bäckravin. Dessa beskrivs i tre avsnitt:
nulägesbeskrivning, påverkan och konsekvenser respektive åtgärder och konsekvenser efter åtgärder. Härtill kommer ett antal faktarutor. Nulägesbeskrivningen
anger många exempel på rödlistade och sällsynta växt-, djur- och svamparter. Konsekvensbeskrivningen uppmärksammar att vägen fragmenterar landskapet, klyver
biotoper och skär av förbindelser för djur och växter. Även grundvattensänkning
lokalt vid skärningar nämns. Planerade åtgärder beskrivs relativt detaljerat för att
uppfylla regeringens krav i tillåtlighetsbeslutet för vägen. Stor uppmärksamhet ägnas därför åtgärder för den större vattensalamandern. Intressant nog behandlas vilt
under kapitlet hushållning med naturresurser.

25

MKB till arbetsplan
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Bild 14: Vägen är en barriär

Avsnittet om vattendrag beskriver riksintresset Lekhytteån och andra vattendrag.
Vissa kompletterande inventeringar har gjorts, och ett flertal exempel på värdefulla
arter ges. Detaljerat beskrivs åtgärder som krävs för att uppfylla regeringens til�låtlighetskrav avseende vatten. Åtgärderna avser främst säkerställande av djurs och
växters vandringsvägar längs vattendragen samt åtgärder mot förorening av yt- och
grundvatten, bl. a. en vattentäkt för Örebro stad. I utredningens kapitel om hushållning med naturresurser behandlas grundvatten men inte rinnande vatten.
Kulturmiljö beskrivs i avsnitten om riksintresset Lekhyttan, fornlämningar och
övriga kulturmiljöer. Områdesvis ges här övergripande beskrivningar av odlingslandskapet, gårdstomter, förhistoriska bosättningar, en gruvmiljö, stenmurar och
liknande. Avsnitten beskriver hur vägen kommer att påverka fornlämningarna men
beskrivningar ges även av vägens barriärverkan, splittringen av kulturmiljöer och
påverkan på upplevelsen av landskapet som helhet. Här nämns även att brukningsenheter med lång hävd splittras och att historiska samband bryts och landskapets
identitet försvagas. En indirekt effekt som nämns är förändringar till följd av att
beteshävden kan upphöra där vägen splittrar brukningsenheter.
Ett särskilt kapitel behandlar indirekta miljöeffekter på ett kortfattat sätt. Där beskrivs sekundär exploatering, flygplatsutbyggnad, ökad vägtrafik, nedläggning av en
vägkrog samt förorening från dagvatten. Begreppet kumulativa effekter26 behandlas
inte i denna MKB. En antydan till behandling av kumulativa effekter ges dock i en
beskrivning av att en skärning tillkommer i en miljö som redan är påverkad av kraftledningar och företagsverksamhet.

Med kumulativa effekter menas hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida
verksamheter/åtgärder påverkar miljön i ett område (Folkeson 2010)

26
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Perspektivskillnader mellan MKB och projektintervjuerna
Beskrivningarna i de två refererade miljökonsekvensbeskrivningarna kan jämföras
med de berättelser av natur- och kulturvärden som framkommer i projektintervjuerna. På den allmänna frågan om vad intervjupersonerna anser som naturvärden
lämnades svar som kan kategoriseras i fem grupper:
1.

”allt”, underförstått allt som är skapat, allt det vackra i naturen och liknande

2. det som människan uppfattar som värdefullt
3.

ekologiska samband och funktioner, landskapssamband, landskapet som helhet

4. skyddade/utpekade områden och arter
5. enskilda naturföreteelser, särskilt våtmarker, vattendrag och andra vattenanknutna företeelser
När det gäller naturvärden i projektet E18 uttryckte några av intervjupersonerna explicit att värdena finns på olika skalor i landskapet. Hos andra uttrycktes inte detta,
utan betydelsen av den rumsliga skalan var underförstådd. Dokumentgenomgången
visar att de olika miljöaspekterna inte alltid behandlats på den mest relevanta skalan och inte alltid i rätt skede.
I fallstudien dominerar två miljöaspekter: främst vattensalamandern men även
vattenmiljöer. I fråga om vattensalamandern handlar det om säkerställande av artens livsmiljöer. I fråga om vattenmiljöer handlar det om skydd av yt- och grundvattenmiljöer vid övergång av särskilt känsliga vattenmiljöer inklusive skydd av
vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande djur. Att dessa två miljöaspekter
fick särskild uppmärksamhet går tillbaka till tillåtlighetsbeslutets krav beträffande
vattensalamandern respektive vattenmiljöerna. Som nämnts ovan ansåg flera intervjupersoner att vattensalamandern fick oproportionerligt stor uppmärksamhet i
utredningsarbetet. Några av de intervjuade hade emellertid vattenfrågorna som sitt
specialområde och lade också stor vikt vid dessa. Såväl vandringsvägar för vattenlevande djur som skydd mot förorening från dagvatten berördes i dessa intervjuer.
I jämförelse med naturmiljön fick kulturmiljön mindre utrymme i projektintervjuerna. Det som främst nämndes var Lekhyttans bymiljö och vissa kulturhistoriskt intressanta platser. Det framkom en åsikt om att arkeologiska utgrävningar
ofta blir för kostsamma. I svaren på frågan vad som utgör natur- och kulturvärden
dominerade objekt och områden. Fyra av de elva intervjuade personerna nämnde
emellertid samband i landskapet eller människans roll i landskapet. Flera av de intervjuade förde fram landskapet som helhet i sina svar på vad som var natur- och
kulturvärden. I vissa svar kunde man skönja en tendens till en alltför allomfattande
syn på natur- och kulturvärden för att kunna vara funktionell utifrån ett praktiskt
planeringsperspektiv.
Generellt har vi iakttagit att svaren i projektintervjuerna i hög grad präglades av
bakgrund, ansvarsområde och personligt intresse hos de intervjuade. I några fall
framkom ett tydligt ointresse för vissa frågor, t.ex. arkeologi.
Nyckelintervjuerna visade i likhet med projektintervjuerna att utredningsarbete
ofta fokuserar på skyddade områden och objekt. Till skillnad mot traditionella natur- och kulturvärden behandlas historiska samband och ekologiska funktioner i
landskapet fortfarande inte i någon större utsträckning. Ofta görs beskrivningarna utifrån ett bevarande- och skyddsperspektiv, inte från perspektiven ”bruka”, ”utveckla” eller ”tillföra”. Det starka skydd vissa kulturvärden har i kraft av
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kulturminneslagen gör att större hänsyn ofta tas till dessa än till naturvärden. Ibland
blir det konflikt mellan kulturmiljövårdens intresse och övriga landskapsintressen.
Å andra sidan har rödlistade arter stort inflytande i utredningsarbetet; ”Rödlistade
arter kan man alltid hitta om man inte vill ha vägen”. En ”undvikandestrategi” är
vanlig, dvs. att skyddade områden i görlig mån undviks, om inte annat för att undgå
fördröjning i projektet. En av intervjupersonerna menade att det finns bättre information om kultur- än naturvärden, men att man har sämre kännedom om kulturvärden i skogsområden än i kulturbygder. Denna person påtalade den bristande
uppmärksamheten av betydelsebärande platser, som inte är inventerade. Exempel
på detta är ”halvgamla” kulturyttringar från 70-talet. En korvkiosk som utgör en
lokal mötesplats gavs som exempel. Sådana kulturvärden förekommer sällan i traditionella inventeringar.
I många intervjusvar poängterades att natur- och kulturvärdena måste komma in
mycket tidigare i planeringsprocessen än vad fallet är idag. Natur- och kulturvärdena tas sällan med i budgeten för det tidiga utredningsarbetet. Riksintresseområden,
naturreservat, strandskyddsområden, skyddade biotoper och dylikt samt natur- och
kulturvärden som tidigare är registrerade eller kända kommer alltid med i utredningarna. Tidigare icke registrerade värden och värden som kanske har stor betydelse lokalt men är okända i register eller inventeringar riskerar däremot att inte
beaktas; i en av nyckelintervjuerna uttrycktes detta exempelvis som: ”Jag kan tycka
att det här finns det tusen miljoner av, men den kan ha stor betydelse lokalt.” Vidare
framgår det av intervjumaterialet att det som kan kallas ”vardagslandskapet” ägnas ringa uppmärksamhet i MKB-arbetet. Landskapsbilden behandlas oftast, som
framgår ovan, men däremot sällan landskapet som helhet. En av intervjupersonerna
menade att ur allmänhetens synvinkel är boende och friluftsliv viktigare intressen
än natur- och kulturmiljöfrågor. Natur- och kulturvärden som inte uppmärksammas, eller inte tas med, tidigt i processen kommer ibland fram senare och blir då
till problem och kostnadsdrivande hinder i processen. Det är inte ovanligt att hela
processen blir försenad eller att utredningarna måste starta om från början. Som
exempel angav en intervjuperson Riksväg 50 genom Östergötland.
Flera av de intervjuade talade om kulturvärden för sig och naturvärden för sig. Att
natur- och kulturvärden ofta är knutna till samma plats eller struktur är inte alltid
en uttalad kunskap. Detta behöver dock inte innebära att medvetenheten saknas. En
av de tre intervjuade nyckelpersonerna nämnde att ”vegetation som varit i fred kan
försvinna när arkeologisk utgrävning görs”. En annan intressant observation gjordes
av nyckelpersonen, nämligen att människor i alla tider haft preferenser för vissa
platser eller delar av landskapet; ”där vill vi människor vara, både förr och nu”. Man
påpekade även att vissa natur- och kulturvärden kan ha större lokal betydelse för
människor än vad befintligt övergripande inventeringsmaterial anger. Sådan information kan lätt förbises om utredaren inte har direktkontakt med lokalbefolkningen.
En bidragande orsak till att natur- och kulturvärdenas ofta underordnade betydelse
i planeringen är bristen på ekonomisk värdering av dem, menade en av de tre intervjuade nyckelpersonerna. De mjuka natur- och kulturfrågorna är komplicerade att
värdera ekonomiskt. Det medför troligtvis att de många gånger har svårt att hävdas i
jämförelse med tekniska vägbyggnadsfrågor, som är enklare att beräkna ekonomiskt.

Allmänhetens och de kringboendes perspektiv
Under planeringsprocessen för E18-projektet genomförde Vägverket ett flertal
samråd, remissförfaranden och utställningar. Vid samråds- och informationstillfällen har allmänheten, myndigheter och intresseorganisationer inbjudits och haft
möjlighet att få ta del av och lämna information (se bilaga 6).
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Miljökonsekvensbeskrivningen för den fördjupade vägutredningen Lekhyttan
– Adolfsberg sammanfattar samrådsprocessen. Det finns många exempel på att
markägare och intressenter har mycket kunskap om natur- och kulturvärden på
sina egna marker. Den lokala kunskapen påträffas framförallt i yttranden och samrådshandlingar från vägplaneringsskedet. Av dessa framgår att allmänheten i detta
skede tillfrågades på ett öppnare sätt än i samråden inför arbetsplanen. Under samrådsmöten med markägare inför arbetet med arbetsplanen diskuterades vid fyra
tillfällen mellan juni och september 2002 framför allt buller, VA-frågor och inlösen
av fastigheter. Endast två punkter rörande landskapet och naturen togs upp, nämligen att det finns öring i Skvalterbäcken och hur man ska ersätta värdet av tystnaden
i skogen när detta försvinner.
Riksantikvarieämbetet har gått ut mycket tydligt med att förmedling av information
till allmänheten är viktig och att allmänhetens åsikter och delaktighet har ett stort
värde. Enligt en tjänsteman på länsstyrelsen, kommer därför syftet med arkeologiska undersökningar i framtiden att vara mer pedagogiskt än vetenskapligt.
”Men det här upplevelsevärdet, det pedagogiska värdet och sånt […], alltså det värde
som allmänheten tillskriver en lämning, det är också viktigt att fånga upp, och det är
någonting som vi har varit dåliga på men som under de senaste åren har blivit mycket
mer legitimt, inte minst i och med att Riksantikvarieämbetet har gått ut mycket tydligare och menat att det här med förmedling till allmänheten och allmänhetens åsikter,
delaktighet och sånt där, har ett större värde. Man har till och med talat om att man
skall göra arkeologiska undersökningar, inte ur [ett] vetenskapligt syfte utan ur [ett]
pedagogiskt syfte […]”
Åsikten ligger i linje med att Länsmuséet höll arkeologidagar för allmänheten under
de arkeologiska undersökningarna.
Under byggprocessen hade allmänheten stor möjlighet att följa arbetet med vägen.
Vägverket hade en barack där man visade bilder och kartor, det anordnades också
bussturer längs med vägen för allmänheten. Efter färdigställandet av E18 har det inte
förekommit klagomål rörande natur- och kulturvärden, däremot när det gäller buller.

Bild 15: I projektet byggdes broar mellan kringboende och projektledning
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Projektintervjuerna visade på ett stort förtroende för lokalkunskapen. De intervjuade såg den lokala kunskapen som viktig och tillförlitlig, speciellt när det gäller kultur- och naturvärden: ”Lokalbefolkningen är väldigt insatta i var de känsliga
områdena finns. De är mer insatta i detaljnivå än vad till exempel Länsstyrelsen är.”
Intervjupersonerna pratar om att byalag har haft ett stort inflytande på ett positivt
sätt: ”Lekhyttans byalag har varit väldigt framträdande där de har bevakat sina intressen just vid Lekhyttan”. Av dokumenten för E18 framgår att markägare också
har samlat underskrifter där de lyfte vikten av att spara Storstensmossen, ”vildmark
som är oförändrad sedan tusentals år”.
Det framkom också att intervjupersonerna såg lokalbefolkningens kunskaper om
natur- och kulturvärden som komplement till de underlag som finns i de offentliga
handlingarna på Länsstyrelsen, som riksintressen och regionala intressen. Vid den
intervjuades samtal med en hembygdsforskare från Mårtenstorp kom det fram att
det fanns gamla vägar vars sträckningar skulle kunna vara användbara då motorvägen skulle korsas. Denna information var ny och fanns inte tidigare i myndigheternas arkiv. ”På delen väster om Garphytteån på de här stora skogsmarkerna här uppe
så fanns det en hembygdsforskare uppe i Mårtenstorp där vi via hans ättlingar fick
fram mycket gammalt material som han hade lyckats få fram som sträckte sig ner på
1600-talet”.
En länsstyrelsetjänsteman som ofta var med på Vägverkets informationsmöten berättade i en av projektintervjuerna att han/hon ofta nyttjade dessa tillfällen till att
informellt tala om för markägarna att de hade en chans att påverka vägdragningen
om de samordnade sig. ”Det är inte säkert att Vägverkets lösning är den bästa, men
när de väl tagit fasta på ett förslag, ligger den fast i processen.” ”Det är ju slumpens
skördar lite grand, det är en stor brist att alla känner sig överkörda i slutändan trots
att det är en sån oerhört långdragen process och alla får vara med överallt. De fattar
liksom inte att [om] det blir trängre och trängre, [har] man […] mindre och mindre att
säga till om.”
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Perspektiv på planeringsprocessen
Miljökonsekvensbeskrivningarnas roll enligt intervjuerna
Av projekt- och nyckelintervjuerna framgår att det bland aktörerna finns varierande
syn på vilken roll arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har i planeringsprocessen. Ambitionerna varierar mycket och är i hög grad personberoende. Budgeten
för utredningsarbetet spelar troligtvis en avgörande roll. En av de intervjuade nyckelpersonerna menade att konsulter med ambitionen att göra grundliga utredningar
sällan vinner i upphandlingen; ”billigast anbud vinner”.
Fallstudiens analys av MKB-materialet samt projekt- och nyckelintervjuerna visar tillsammans med tidigare erfarenheter inom forskargruppen att MKB-arbete
och MKB-rapporter ofta i hög grad präglas av MKB-utredarens intresseinriktning,
kompetens och tidigare erfarenhet. Detta kan få till följd att MKB:erna i två till synes ganska lika vägprojekt kan fokusera helt olika miljöaspekter beroende på MKButredarens preferenser eller kunskap. Samtidigt kan MKB-arbetets inriktning och
ambitionsnivå också påverkas av preferenser hos beställaren. Samspelet mellan
MKB-konsulten och uppdragsgivaren kan också spela en betydande roll för fokusering och ambitionsnivå hos MKB-arbetet.
Likaså påverkas MKB-arbetet av länsstyrelsens handläggare. Vid ett av referensgruppsmötena framkom det att Vägverket ofta överlät åt länsstyrelsen att bestämma
ambitionsnivån på MKB-arbetet. Enligt en av de intervjuade nyckelpersonerna kan
länsstyrelsens handläggare påverka arbetet genom att i varierande grad ”driva frågan om natur- och kulturvärdena”, exempelvis i förstudieskedet då arbetet påverkas
av ”vilket material man får tag i”. Enligt den intervjuade kan det alltså även här finnas ett stort personberoende, alltså vem som blir länsstyrelsens handläggare.
Vid sidan av sin roll att tillhandahålla och förmedla miljöinformation har länsstyrelsen också en annan viktig roll enligt miljöbalken, nämligen att under samrådet verka
för att MKB:n får en för tillståndsprövningen lämplig inriktning och omfattning. Vid
ett av referensgruppsmötena föreslogs att länsstyrelsen tidigt i processen borde gå
in och föreskriva vad som ska ingå i MKB:n. Å andra sidan är avgränsning en viktig
del av själva MKB-arbetet och avgränsningen bör därför inte låsas alltför tidigt.
Tröskel- och gränsvärden spelar stor roll i MKB-arbetet. En av de intervjuade nyckelpersonerna betonar att gränsvärden bara anger en nedersta ambitionsnivå men
att målen bör vara mer ambitiösa, och politiskt satta: ”Vilket land vill vi leva i?”.
Bland vissa aktörer betraktades MKB:n som ett pappersarbete utan större betydelse. En inte ovanlig syn bland projektledare och MKB-konsulter var också att miljökonsekvensbeskrivningens främsta mål är att ”få igenom vägprojektet” – ambitionsnivån för MKB:n sätts främst utifrån att MKB:n ska bli godkänd av länsstyrelsen.
Intervjumaterialet visar att MKB-arbetet i vissa fall drivs med ringa integrering i
projektplaneringen i övrigt. Miljökonsekvensbeskrivningen lever sitt eget liv och
dess påverkan på och i processen är då liten, eller åtminstone svår att tydliggöra.
Projektledaren ser heller inte alltid nyttan av MKB:n. Sambandet mellan MKB-kvalitet och slutresultatet i byggskedet är ofta svagt. I en av intervjuerna framkommer
ifrågasättande av att projektering och MKB utförs av en och samma konsult inom
samma vägprojekt.
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Genomgången av MKB-dokumenten visar att miljökonsekvensbeskrivningarna i
stor utsträckning beskriver utgångssituation och miljöeffekter men i betydligt mindre grad miljökonsekvenser. Detta är en allmängiltig kritik mot svenskt MKB-arbete som framförts i många andra sammanhang. Synpunkten framkom även vid ett av
referensgruppsmötena. Vid mötet framkom emellertid även åsikten att det ofta är
svårt att särskilja effekt och konsekvens, och att dessa begrepp ”ofta låser mer än de
öppnar”.
MKB-dokumenten i fallstudien visar att det ofta saknas en beskrivning av motiven bakom valet av den skala som miljökonsekvenserna beskrivs på. Likaså är det
långtifrån alltid som de kritiska miljökonsekvenserna analyseras i det mest relevanta utredningsskedet. Vare sig uppenbart viktig eller ej kan en och samma miljöfråga
hänga med från skede till skede, medan väsentliga miljökonsekvenser kommer in i
bilden i ett alldeles för sent skede i processen.
Upphandlingen av MKB-utredningen har en åtminstone potentiellt viktig roll för
MKB-arbetets ambitionsnivå, inriktning och kvalitet. Medan en av de intervjuade
nyckelpersonerna angav att förfrågningsunderlaget inte har särskilt stor betydelse,
pekar en annan på vikten av tydliga upphandlingskrav. Tydligt formulerade krav
är viktigt ur konkurrenssynpunkt; konsultfirmorna måste ges lika villkor. Å andra
sidan framkom det i intervjumaterialet att kraven i upphandlingsunderlagen ofta är
lätta att kringgå. En av de intervjuade nyckelpersonerna angav att upphandlingen
bygger på tekniksidans traditionella upphandlingsprocesser. Den intervjuade menar att det i fråga om miljöfrågor ofta saknas skrivningar med hänsyn till t.ex. standarder och kompetenskrav.
Bristen på aktuella inventeringsdata för kultur- och naturvärden är ett problem som
ofta aktualiseras. Åtminstone i förstudieskedet fokuseras utredningsarbetet i hög
grad på befintligt material, vilket är i linje med råden i MKB-handboken27. Många
gånger är emellertid de senaste inventeringarna flera decennier gamla. I en av nyckelintervjuerna uttrycktes detta som att ”Nån hade sett en skalbagge i en grusgrop för
15 år sen. Hur länge ska det fyndet gälla?”. Av projektintervjumaterialet framgick det
att kunskap om natur- och kulturvärden i undersökningsområdet vanligen hämtades ur offentliga register och olika inventeringar som tillhandahölls av länsstyrelsen. I de fall där utredaren tyckte att länsstyrelsens material behövde kompletteras,
genomfördes nya inventeringar. Detta gällde exempelvis arkeologi och mer kunskap om större vattensalamander.
Genom samråd och intervjuer i MKB-arbetet kan värdefull information fås från lokalbefolkningen som inte finns dokumenterad på annat håll. Med vissa undantag
hade forskningsresultat ingen framträdande roll i MKB-arbetet. Detta verkar gälla
för flera aktörsgrupper i den studerade planeringsprocessen. I fallet E18 fick emellertid den projektanknutna forskningen om just salamandern stort genomslag. En
av MKB-konsulterna visade också på stor insikt i aktuell forskning. I övrigt verkade
flera av aktörerna i den studerade vägplaneringsprocessen ha svårt att skaffa sig tid
att följa forskningsutvecklingen inom sina ansvarsområden. Den uppgiften kanske
främst berör konsulter och länsstyrelsetjänstemän. Om MKB-arbete inte grundas
på aktuell kunskap, kan detta vara ett memento för kvaliteten i MKB-arbetet.
När det gäller avvägning mellan olika miljöaspekter och mellan olika intressen är
dokumentationen i MKB-arbetet generellt svag i det studerade fallstudieprojektet.
Det framgår alltså långtifrån alltid varför MKB-arbetet fokuserat vissa miljöaspekter på bekostnad av andra, något som hänger ihop med otydligt beskriven avgränsning av utredningsarbetet.

27

Handbok miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn, del 3:2002

42
hantering av natur- och kulturvärden
genom hela vägplaneringsprocessen

Likaså visar dokumentgenomgången på brister när det gäller vilka intressen som
vägt tyngst i ställningstagandena och besluten, och varför de gjort det. I MKB-handlingarna och övrig dokumentation i fallstudien är det därför exempelvis ofta svårt
att spåra vilket inflytande specifika särintressen eller påtryckningsgrupper haft.
Intervjuer och genomgångna MKB-dokument visar att kumulativa effekter och
konsekvenser behandlas i mycket liten grad. I den grad dessa behandlas, sker det
nästan undantagslöst utan att termen ”kumulativ” används. Intervjuer och dokumentstudier visar också att miljöuppföljning i fallstudien gjorts i liten utsträckning
bortsett från specifika insatser, exempelvis för vattenkvaliteten i vattendrag. Skälen
till val av miljöaspekter som faktiskt följs upp framgår dock sällan.
Vägutredningsskedet tycks vara det skede där MKB-arbetet haft störst inflytande på
det studerade vägprojektets miljökonsekvenser på landskapsnivå. Arbetsplaneskedet har naturligtvis haft stor inverkan på den lokala skalan. Flera informanter påpekade dock att det vid det praktiska utförandet ofta förekommer avvikelser gentemot såväl arbetsplanen som bygghandlingen. I intervjuerna och vid fältbesöket gavs
exempel både på praktiskt välmotiverade avvikelser och på långtgående och svårmotiverade avvikelser. De platsspecifika förhållandena kan dock inte vara kända i
detalj innan den praktiska byggverksamheten påbörjas. En av intervjupersonerna i
fallstudien framhöll att kraven på förankring av sådana avvikelser inte får drivas in
absurdum − entreprenören måste fatta vissa beslut i fält, när arbetet utförs. Många
praktiska beslut tas helt enkelt av entreprenören på plats. Entreprenören har därför
en viktig roll för det slutliga utförandet.
MKB-handboken används i varierande grad. En av de intervjuade nyckelpersonerna angav att ”MKB-handboken gör stor nytta”. Det finns dock tecken på att MKBhandboken i det praktiska arbetet inte spelar så stor roll. En annan av nyckelpersonerna angav till exempel att ”Nån gång i sitt liv läser man den men sen läser man
den inte mer”. Till och med i projektintervjuerna med länsstyrelsetjänstemän förekom tecken på bristande kännedom om MKB-handboken. Å andra sidan nämnde
en av de intervjuade tjänstemännen att MKB-handboken har ett stort värde för att
MKB:erna ska få likvärdiga upplägg. Checklistor, potentiellt värdefulla, används i
varierande utsträckning. En av nyckelpersonerna förespråkade ökad systematisk
användning av checklistor.
” … men MKB-boken är ju, det är ju jättebra som underlag för att få ett gemensamt
upplägg som jag ser det. Då har vi förhoppningsvis en nivå, samma nivå på alla våra
arbetsplaner. Självklart är det lite större och mer komplext så kanske det blir lite högre
nivå men svansföringen är ungefär detsamma och som läsare av den och på länsstyrelsen måste det underlätta om man vet att det är ett visst upplägg kan man tycka och
även som MKB-handläggare på Vägverket, alltså då vet man vad man kan förvänta
sig att få in för någonting. Och som konsult då vet man vad man har att jobba efter och
jag måste nog säga att det måste vara bra.”
Enligt en av de intervjuade nyckelpersonerna spelar de personliga kvalifikationerna
hos MKB-utredarna stor roll för vilket genomslag MKB:n får i planeringsprocessen. MKB-utredare som ser MKB:n som ett pedagogiskt instrument, och dessutom
har förmåga att verbalt framföra vikten av natur- och kulturfrågorna, kan få betydligt större genomslag än aldrig så väl genomarbetade MKB-rapporter som tagits
fram av en konsultgrupp med begränsad pedagogisk kompetens. Detta visar ännu
en gång på det stora personberoendet i vilket genomslag natur- och kulturfrågorna
får i planeringsprocessen.
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Samarbete mellan involverade aktörer och intressenter
Flertalet projektintervjupersoner förde fram samarbetet mellan de olika aktörerna
i E18-projektet. De stora aktörerna hade formaliserade möten, framförallt tidigt i
processen. De hade även möten av mer informell karaktär. En av länsstyrelsetjänstemännen uttryckte det som att
”Redan… alltså ofta, i de här stora projekten så brukar det finnas ett tidigt samråd där
konsulten och Vägverket eller Banverket eller vilka det nu är kommer till länsstyrelsen och vill diskutera MKB:n, hur den skall läggas upp, och då brukar vi nu för tiden
passa på att stoppa fram det här papperet då med de här, ja, de här allmänna sakerna.
Förklara […] att vi vill inte bara ha ett register […] på lagskyddade lämningar utan det
är viktigt att de har en helhetssyn på landskapet där äldre kartmaterial, där ortnamn
finns med va och där bebyggelseutvecklingen finns med… där… ja…”.
En projektledare på Vägverket menade att de löpande mötena var mycket viktiga
eftersom länsstyrelsetjänstemännen följt utarbetandet av MKB-dokumentet. De
hade då även förkunskap om hur och varför vissa överväganden hade gjorts.
En annan utmaning för hur samarbeten i projekten genomfördes är när personer
byttes på enskilda poster. Det beskrevs i projektintervjuerna som ett stort bekymmer eftersom kunskap och erfarenheter sällan fördes över till efterträdarna. Men
det framhölls även att nya tjänstemän också kan medföra det positiva att andra aspekter på natur- och kulturvärden belystes än de som tidigare kommit fram i processen. Av intervjuerna att döma förefaller det emellertid som att samarbeten över
ämnesgränserna inte är särskilt omfattande. Det ledde i E18-projektet till att kunskapen fokuserades till vissa specialiserade sektorsområden.
Även dokumentation av miljövärden förefaller vara sektorsindelad. Men av intervjuerna framgår också att det finns exempel på uttänkta system för överföring mellan olika sektorer. På ett konsultföretag skrev projektgruppen ner de avvikande perspektiv och åsikter om respektive handlingar, som framkom under projektets gång.
Dessa samlades i en mapp, för att kunna användas i senare erfarenhetsåterföring.
Mappen bestod av en lista på uppemot 250 olika punkter med frågetecken och avvikande åsikter från beställare och utförare inom alla områden både när det gäller
miljö och vägbyggnadsteknik som uppkommit under processen.
Vilka som är närvarande på vilka möten i processen har också betydelse. Att inte
alla berörda är närvarande vid de tillfällen då kunskapsöverföring sker mellan olika
kompetensområden kan påverka samarbetet negativt. Till exempel var i E18-projektet inte projektledaren för entreprenören med i den praktiska arbetssituationen
där grävmaskinisten skulle utföra sitt arbete. Grävmaskinisten samtalade istället
direkt med sin uppdragsgivare. Detta exempel visar på vikten av att beslut som tas
tidigare i processen på något sätt måste nå fram till genomförandet på arbetsplatsen
om dokumentationen inte följt med genom hela processen.
Projektintervjuerna pekar även på att samarbeten ibland kan medverka till att en av
parterna sätter press på en annan att bättra sig. En länsstyrelsetjänsteman krävde
att konsulterna skulle höja sin kompetens kring kulturmiljöer ”…jag tycker också
att konsulterna har blivit bättre på det, antagligen lite grand som ett resultat av att
vi tvingar dem till att bli bättre på det…”. Tjänstemannen konstaterade samtidigt att
brister även finns hos länsstyrelsetjänstemännen själva, även om dessa nu är bättre
än tidigare och ”jag tycker i och för sig fortfarande att vi är för dåliga på det här
[med MKB], jag tycker inte att vi lägger [ner] tillräckligt mycket tid, vi vidareutbildar oss tillräckligt mycket, men vi är bättre på det”. Intressant i sammanhanget är
att projektledaren vid konsultbyrån menade att den generella kompetensen inom
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kulturområdet var tillräcklig eftersom man anlitade miljövetare. Dessa har en lång
erfarenhet av att arbeta med MKB:er samt dessutom en bred kompetens inom hela
miljöområdet där natur- och kulturmiljö endast är en av många miljöaspekter.
De stora aktörerna Länsstyrelsen, Vägverket och det ansvariga konsultföretaget har
under fallstudieprojektets gång träffats regelbundet. Vägverket har haft många möten och arbetat mycket med informationsspridning för allmänhet och markägare.
Vägverket ansågs av flera av projektintervjupersonerna alltid ha varit nåbara och
haft en öppen attityd. Men en intervjuperson från Länsstyrelsen påpekade att Vägverket inte hade varit tillräckligt tydlig mot allmänheten avseende i vilket skede
man kunde överklaga och att den möjligheten inte skulle komma tillbaka senare i
processen: ”…Vägverket är inte tillräckligt tydliga mot allmänheten och talar om det
här för att sen blir det, sen kommer vägutredningen och ofta så är det långa processer
… så är en utredning fastställd eller de har tagit beslut om det och så vaknar en del [av
allmänheten] och [säger] ja men vi var ju med då i tidigt skede och då sa [vägverkaren]
men vi kan vänta det kommer sen o.s.v.”
Citatet ovan tyder på att problemen för allmänheten är att få sina röster hörda. Samråd planeras in i vissa skeden i processen. Allmänheten kan då uppleva att de inte
har tillträde alls mellan samrådstillfällena. När det gäller allmänhetens påverkan
på planeringsprocessen noterar en av nyckelpersonerna att starka röster ofta kommer till tals i städer som Uppsala och Lund, med stor andel högutbildade. Denne
framförde också att starka opinionsgrupper bildas ofta i storstadsregionerna i samband med kontroversiella projekt. Där är det också generellt sett betydligt hårdare
konkurrens om mark. Detta medför mer komplicerat utredningsarbete, men kanske
också ett bättre hänsynstagande till allmänhetens åsikter.
I intervjuerna lyfts samarbetet fram som mycket viktigt för processen. Att föra över
kunskap mellan olika personer och mellan olika steg genom verkliga möten underlättar samarbetet på så sätt att man skaffar sig förståelse för de ingående parternas
kompetenser. Vidare framkommer att allmänhetens intressen behöver hörsammas
direkt när de framförs istället för ’när de passar in i processen’. Allmänheten kan inte
förväntas känna till processens steg och veta exakt när deras synpunkter ska komma
in. Ett exempel på hur man kan föra in dessa synpunkter och inte glömma bort dem
är att man upprättar en databank för allmänhetens synpunkter och åsikter.

Aktörernas profession och engagemang
Många av de intervjuade aktörerna anser sig antingen själva vara tillräcklig professionella eller åtminstone ha god tillgång till andra specifika kompetenser genom
hela planeringsprocessen. Länsstyrelsen har sina natur- och kulturmiljöexperter,
där exempelvis särskild biologisk kompetens har anlitats för den känsliga frågan om
salamandrarna. För projektledarnas del har det liksom för MKB-ansvariga krävts
mer av generalistens än av expertens kompetens. Generalisten måste framförallt
kunna kommunicera med många företrädare för olika typer av kompetenser. Generalisten behöver även kunna se var det saknas viktig kompetens och kunna göra sig
en bild av vilka faktorer som är mest avgörande för ett bra resultat. I ett vägprojekt
finns således behov av många olika typer av kompetenser, som behöver interagera
på ett produktivt sätt för att projektet ska kunna genomföras. Vissa kompetenser är
av mer vetenskapligt faktabaserade slag, medan andra är mer erfarenhetsbaserade.
Flera av de intervjuade betonar att det finns såväl positiva som negativa aspekter på
personer med stor erfarenhetskunskap. Det ligger ju exempelvis en stor trygghet i att
en projektledare varit med ända sedan 70-talet, som genast kan fokusera på de viktigaste aspekterna utan att gå omvägen via olika manualer och checklistor, samtidigt
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som det ligger en fara i att det blir stora glapp när sådana personer ska fasas ut och
andra ta över. Ett citat, som fångar både professions- och engagemangsaspekten är:
”… det är skitviktigt med den delen att man tänker på rätt konsekvenser, att man har
tillräckligt mycket kunskap för att ställa frågor till teknikerna … och då brukar man
ofta kunna trigga igång teknikerna, det kan de tycka är roligt.”
Flera av de intervjuade generalisterna fokuserade särskilt på det ämnesområde där
de själva har sin grundutbildning. Detta är givetvis både nödvändigt och bra, men
kan också innebära begränsningar för en helhetsbild av situationen. Projektledarna
har t.ex. ofta en grundutbildning som ingenjör (Väg och vatten), medan den MKBansvarige kan ha såväl generalistutbildning (miljövetare) som specialistutbildning
(biolog/ekolog).
I projektintervjuerna tog en länsstyrelsetjänsteman upp frågan om de övriga aktörernas kompetens: ”Väldigt dålig kompetens när det gäller kulturmiljövärden”. När
det gäller konsultbyråer nämnde tjänstemannen att: ”Nej… de är ju biologer. Och de är
ju väldigt duktiga på det, vad jag har förstått. Generellt sett så är det min uppfattning
att det är bättre kompetens på naturmiljö än vad det är på kulturmiljö hos de här konsultföretagen. Att man har ofta biologer som gör den naturvårdsdelen, naturmiljödelen i MKB:n. Men när det gäller kulturmiljödelen så har man ofta landskapsarkitekter.
Noterbart i citatet ovan är att landskapsarkitekter inte nödvändigtvis är experter på
kulturmiljö. Men det kan mycket väl stämma att man i MKB-arbetet tar relativt lätt på
kulturmiljöfrågan och snarare sammanställer befintlig information än gör en ordentlig kulturmiljöanalys, vilket framgår av följande citat ”[…] Och det märks väldigt tydligt
därför att det här analytiska momentet försvinner. Man kompilerar väldigt mycket.”
Ibland är det dock svårt att veta vem som innehar den största kompetensen i en
fråga. Ett exempel på detta är då projektledaren menade att underkonsulten inte
hade tillräcklig kunskap därför att denne inte kunde rangordna kulturmiljöerna i
förhållande till vilken som var viktigast, något som var av betydelse för vilken korridor som skulle väljas: ”Slutresultatet blev ju att allting är [en kulturminneslagsfråga]
så att det är skyddat och då är allt intressant.” I all planering måste man prioritera
mellan olika intressen. I E18-fallet förmådde man inte göra tydliga prioriteringar,
vilket försvårade för Vägverket.

Sakkunskap och generaliseringar
I några projektintervjuer betonades t.ex. att vattensalamandern har fått ett alldeles för stort utrymme, särskilt i förhållande till respekten för människorna som bor
längs vägen och deras förändrade livssituation. Det framkom kritik mot att det bara
är sådant som kan mätas och beskrivas rent tekniskt som kommer in i handlingarna.
De flesta i ledande funktion tyckte tvärtom att de har en relativt god kunskapsbredd,
men samtidigt visar sig en bristande helhetsförståelse i kommentarer kring naturoch kulturvärden i relativt vaga termer av typen ”allt är kultur” samt ”natur- och kulturvärden hör ihop”, utan större nyansering eller fördjupning av ämnet. Detta kan
självklart leda till konflikter och i värsta fall också bristande engagemang vilket uttrycktes av en länsstyrelsetjänsteman enligt följande: ”Nej jag bara sa som vi sa från
början då natur- och kulturvärden alltså om vi håller fast vid de värdena så tycker jag
de är... får otroligt stor vikt i planeringsprocessen och den här mänskliga egen... alltså
människan kommer efter de här värdena, alltså människan, en barnfamilj egentligen
är mindre värd än en vattensalamander det tycker jag är stötande faktiskt, vi har för
svag lagstiftning där tycker jag”
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Mer noggranna analyser av kulturmiljöer är något som efterfrågas av en av studiens
intervjupersoner. Och det räcker inte med att kulturmiljöerna exemplifieras, dessa
exempel behöver nämligen inte vara uttömmande för vad som är kulturmiljöer. ”På
E18 tiden […] tror jag [vad gäller] vägutredningen och med arbetsplanen, men framför
allt var det väl vägutredningen, så var det rätt tydligt att det var två saker som var
viktiga att få med: fornlämningarna ur fornminnesregistret och riksintressena, that´s
it liksom, det var kulturmiljö.”
På frågan om projektledaren vid konsultföretaget ansåg att kulturvärden i E18-fallet
ofta kom att likställas med fornlämningar var svaret kort: ”Ja […] Tittar man på utredning så är det ju det, ja det som gäller med kulturminneslagen, det märker man ju
direkt att det är de objekt som lyfts fram. Hade jag gjort det här idag så hade jag inte
gjort det på alls samma sätt. Skulle jag samordna utredningen idag så hade det varit
utifrån ett helt annat perspektiv.”

Informationsöverföring mellan olika planeringsskeden
Intervjusvaren kring frågorna om informationsöverföringen skiljer sig mycket åt
mellan de olika respondenterna i projektintervjuerna. En projektledare menade att
det kanske inte fanns någon riktigt systematisk kunskapsöverföringsrutin, men att
det på något sätt ändå fungerade, och att det var på väg att stramas upp. Konsulten
i projektet ansåg att en dokumentation av olika perspektiv från olika sektorer, eller
olika åsikter om hanteringen, var värda att dra lärdom av för kommande projekt:
” Så det är klart att det finns väl inget så där riktigt bra formellt sätt att… i alla fall
fanns inte då, att lämna över, annat än att vi nu försöker att ha ett ensartat sätt att
dokumentera på så att alla kör med projektportalen och de mapparna som finns och så
vidare så att man skall känna igen sig om man tar över ett projekt. Det har väl blivit
kanske lite bättre.”
Samme projektledare menade att natur- och kulturvärdena faktiskt borde hanteras
på ett bättre sätt genom att informationen följer med genom hela projektet. Kraven
måste specificeras tydligt, transparensen gällande olika parters inlägg och åtaganden förbättras och att kraven måste hänga med hela vägen från de övergripande och
strategiska nivåerna ner till maskinföraren. Tydlighet, dialog, men också noggrann
het i protokollförandet betonades: ”… att det blir tydligt, en tydlig dialog. […]det måste liksom finnas formaliserat för att kunna överleva skeendena… […] ...och sen så lyfter
man det och sen så finns det då […] i protokollen o.s.v. […] de hänger med på mötena
[…]”.
Natur- och kulturvärden hade en viktig roll i vägutredningsskedet när det handlade
om att välja en viss sträckning av vägen. Men när man kom till arbetsplaneskedet,
”då känns det som att då ligger vägen fast, och de kulturmiljövärden som ligger i
vägen de skall dokumenteras och tas bort. Efter vägutredningen har vi på något sätt
redan accepterat valet av sträckning”, enligt en annan tjänsteman på länsstyrelsen.
En specifik fråga i intervjuerna var huruvida MKB-aspekterna fördes över till arbetsplanen, och därifrån vidare till bygghandlingarna. En MKB-konsult menade att
de hade haft en särskild genomgång med Vägverket och sett till att alla MKB:ns
skall-krav följde med i arbetsplanen. En av projektledarna erkände utan omsvep
att han inte hade kompetens nog att avgöra vad som skulle föras över, och en annan
projektledare vid Vägverket menade att han skulle vara ”helt rökt” utan hjälp från
experterna (de interna miljöstödsexperterna vid Vägverket). De flesta intervjusvaren saknade dock tydlig riktning. Flera av de intervjuade, särskilt vid länsstyrelsen,
visste inte om natur- och kulturfrågor följde med från MKB:n till arbetsplanen. Rutiner betonades, liksom ansvaret för att konsulten, som skulle ta fram bygghandlingen, fick rätt underlagsmaterial från projektledaren. En projektledare vid Vägverket
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menade att även om löften i en MKB inte förs över till en arbetsplan, skall löftet från
MKB:n ändå hållas. ”Att vi måste ju säkerställa, vi måste ju ha en rutin som säkerställer att det vi har lovat i MKB:n det måste vi, vi måste ju se till att säkerställa att
det kommer in [i arbetsplanen]. Har vi då skrivit någonting i MKB:n, rätt eller fel, då
måste vi ändå hålla så att den informationen som är i MKB:n den skall också appliceras i produktionen och i bygghandlingen.”
Enligt en av nyckelintervjupersonerna spelade målsättningar och ambitioner en
alltför liten roll i hanteringen av natur- och kulturvärdena. I stället för att utgå från
miljöförutsättningarna och därefter klargöra ambitioner och sätta mål gick man ofta
direkt till lösningarna. Som ett undantag nämndes planeringen av Götalandsbanan,
där ambitioner och målsättningar rörande natur- och kulturfrågorna kommit in tidigt i processen. Samma person framhöll de viktiga, men i praktiken underordnade,
roller som målen spelar. Det enskilda projektet analyseras utan knytning till målet,
och flera projekt analyseras var för sig. Intervjupersonen ansåg att det kan liknas
vid ”de små stegens tyranni”. I det analyserade intervju- och dokumentmaterialet
är detta är ett av de mycket få tecknen på ett tänkande i riktning mot kumulativa
effekter.

Erfarenhetsåterföring
I gällande MKB-handbok28 rekommenderas ett kontroll- och uppföljningsprogram
endast när det gäller specifika miljöfrågor, som t.ex. vattenkvalitet. Uppföljningar
ska genomföras med regelbundna mätningar under en viss tid efter vägens färdigställande. I Trafikverkets publikation ”Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt” anges dock att det för t.ex. landskap i dagsläget: ”[…] saknas enhetliga och
anpassade metoder för uppföljning av landskapsförändringar i samband med storskaliga infrastrukturprojekt” (s. 34). Liknande skrivning finns för kulturmiljön (s.
49). För naturmiljön finns vissa uppföljningsmetoder föreslagna, men enligt några
av de projektintervjuade blir dock kontrollerna blir inte alltid särskilt ambitiöst
genomförda.
Erfarenhetsöverföring inom den egna verksamheten verkar inte heller alltid fungera bra vid t.ex. Vägverket eller länsstyrelsen, enligt de intervjuade, även om man
givetvis inser vikten av en mer systematisk erfarenhetsåterföring. En länsstyrelsetjänsteman menade att: ”Jag tror att man gör det var och en inom… alltså varje sektor.
[… men vi …] gör […] nog sällan [någon dokumentation], det måste jag säga. Och där
krävs det så att det är någon som håller ihop det. […] För det vore väldigt bra att kunna
ha en sån. Det skulle vara jätteviktigt egentligen.”
Vid en projektintervju beskrevs exempel från ett konsultföretag där man hade särskilda rutiner för uppföljningsfasen och överlämnandet till nästa ansvariga. Man
arbetade bl.a. med mentorskap och intrycket är att det i t.ex. det här studerade E18projektet fanns en uttalad vilja och ambition att föra över kunskap mellan olika personer och planeringsskeden. Konsulten nämnde att: ” jag åtar mig uppgiften att vara
lite grand mentor och jag granskar, jag granskar i stort sett alla handlingar som går ut
från det här kontoret […] när det gäller det här med erfarenhetsåterföring från objektet
när det var igång va, när det byggdes så hade vi på bygglinjen, så hade vi en speciell
mapp där vi lade upp alla synpunkter som kom upp, som avvek ifrån det tänket som
man hade haft i de handlingarna som gick ut.”

28

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar 2011.
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Det påpekades vidare, från några håll, att checklistor användes, eller att MKB-handboken användes just som underlag för en checklista, men det är oklart om checklistorna främst tog avstamp i handbok eller praktiska erfarenheter. ”Ja alltså checklista
arbetar man ju med, ja som avgränsning från MKB så att du inte missar någonting, det
gör man standardmässigt.”
Andra menade det motsatta, dvs. att man aldrig använde sig av några checklistor.
”Nej vi har inga sådana, utan var och en kommer med sina bitar och det blir en helhet
då. Så det är inte strukturerat på det viset utan det blir mycket i och för sig tyckande
också då i det hela.”
Det sista steget, när alla dokument och handlingar ska sammanfattas i instruktioner
för entreprenören, är kanske det allra viktigaste, enligt en av deltagarna i referensgruppen. I den valda fallstudien kom t.ex. tre värdefulla hamlade träd att nästan helt
förstöras pga. bristande tydlighet i instruktionen till maskinföraren. Problematiken
kring att föra över generella landskapsvärden till en teknisk ritning kan vara nog så
komplicerad. En av de intervjuade har dock börjat resonera kring att mycket kunde
vinnas genom en tydligare kommunikationsplan mellan olika centrala aktörer. ”Nej
men det gäller ju att inte tala om alltså på det sättet att ’Nu skall du liksom hantera
de ekologiska känsliga områdena här borta, hej på dej!’ heh, så funkar det inte. […] vi
pratar ju inte med grävmaskinister utan [det handlar ju om] hur grävmaskinisterna
kommunicerar med sina arbetsgivare s.a.s. eller uppdragstagare, entreprenörer alltså.
Där är vi i och för sig med lite grand va, men vi är inte de som ansvarar för en överföring, tar ansvaret för att det blir gjort på det sätt som vi har beskrivit”.
För MKB-processen som sådan finns det inga krav på processuppföljning, exempelvis beträffande om kunskapsunderlaget varit tillräckligt omfattande. Om kommunikationen mellan olika parter fungerat, eller hur väl slutresultatet svarat upp
mot ambitionerna.
När det gäller aktuella forskningsresultat inom natur- och kulturområdet visar intervjumaterialet att det inom vägplaneringsprocessen inte finns tillräckligt med tid
eller möjlighet att ta till sig dessa. De ekonomiska aspekterna är alltid de mest avgörande. I avsaknad av regelmässiga krav att söka sådan ”best practice/best research”
riskerar erfarenhetsåterföringen därför att bli mycket personberoende.
Nämnas skall också att flera av de intervjuade pekade på att tidiga skeden, där man
fortfarande diskuterar exempelvis alternativa vägkorridorer, är mycket avgörande
för utfallet. ”Ja, det känns som att natur- och kulturmiljövärden, i varje fall kulturmiljövärden, har ju en större roll i vägutredningsskedet när det handlar om att välja
en viss sträckning. Men sen när man kommer till arbetsplaneskedet, då känns det som
att då ligger vägen fast, och de kulturmiljövärden som ligger i vägen de skall dokumenteras och tas bort. Och det som ligger vid sidan om där liksom som det här, då har
vi på något sätt accepterat redan efter vägutredningen när vi har accepterat valet av
sträckning.”
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Slutsatser:
Svårigheter i dagens vägplaneringsprocess
I detta kapitel sammanfattas de svårigheter och utmaningar, som har identifierats i
forskningsprojektet. Analysen utgår från att Trafikverkets uppdrag är att vara samhällsbyggare, inte enbart väg- och järnvägsbyggare. Trafikverket utgår i princip alltid från fyrstegsprincipen, även om det inte alltid är tydligt synbart.
Utgångspunkten vid planering av investeringar i vägnätet är, enligt en av tjänstemännen vid dåvarande Vägverket, strävan att få till stånd en så bra lösning på ett
specifikt transportproblem som möjligt och inte utveckling av landskapet och dess
värden. Transportbehovet ska tillfredsställas, men god hänsyn ska tas till både natur
och kulturintressen parallellt med andra samhällsintressen. Målet är att väginvesteringen utifrån samhällets behov ska bidra till en förbättring av transportsystemet,
där vägprojektet i bästa fall kan bidra till att lösa även andra samhällsproblem. En
av våra medlemmar i referensgruppen påpekade att projektledarna har sina uppdrag i vägprojektet och inte specifikt i natur- och kulturvärdena. Utifrån detta har
forskningsprojektet VINKLA sökt identifiera möjligheter till en bättre integrering
av natur- och kulturvärdena i vägplaneringsprocessen.

Landskapets värden
Synen på landskapet som bestående av helheten och inte bara delarna omfattas inte
av alla aktörer i vägplaneringsprocessen. I helheten, landskapet, ingår naturvärden
och kulturvärden som väsentliga aspekter, men enligt den Europeiska landskapskonventionen är det landskapet som helhet som ska beaktas i alla planeringsprocesser som berör landskap.
I planeringsprocessen finns det ofta kontraster mellan å ena sidan generalisters
överblick över hela planeringsprocessen och beaktande av landskapet som helhet å andra sidan specialisters smala kunskapsfält och avgränsade bidrag till processen. Svårigheten ligger ofta i att förstå hur enskilda natur- eller kulturvärden
ska integreras i behandlingen av landskapet som helhet utan att bli dominerande
och konkurrera ut andra miljöaspekter. Det kan å andra sidan finnas en tendens
till en syn på natur- och kulturvärden där allt ses som värt att bevara, och att det
därmed i praktiken blir omöjligt att ta hänsyn till några som helst sådana värden i
planeringsprocessen.
En länsstyrelsetjänsteman nämnde vid projektintervjun att det inte är bra att ersätta riktiga analyser av kulturlandskapet med en lista av objekt. Enligt tjänstemannen är det viktigt att utgå från hur människor upplever sitt kulturlandskap,
vad som är viktigt att bevara utifrån allmänhetens upplevelser. Att landskapet ska
beaktas utifrån människans uppfattning av det är en fundamental utgångspunkt i
landskapskonventionen.

Skalor
Landskapsvärden kan identifieras i olika skalor men analyseras och behandlas inte
sällan i en för planeringsnivån olämplig skala. Detta kan medföra att detaljeringsgraden inte är avpassad till det planeringsskede som är aktuellt. I vissa fall diskuteras detaljer i tidiga skeden som i princip bara ska ägnas övergripande helhetsfrågor.
Om till exempel utredningsområdet i ett tidigt skede är för litet, kan detta minska
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möjligheterna att hitta en alternativ vägkorridor med bättre miljöanpassning. En
för snäv begränsning av utredningsområdet försvårar också en analys av kumulativa
effekter.

Kunskap, erfarenhet och ny information
Projektledare på respektive planeringsnivåer behöver tillgång till experter inom
olika kunskapsfält för att täcka in alla betydande miljöaspekter. Fallstudien visar att
kunskapen om landskapet med dess och natur- och kulturvärden kan vara mycket
ojämnt fördelad mellan aktörer i ett projekt. Specifik kunskap om natur- och kulturfrågor fanns inte representerad inom alla nivåer i planeringsprocessen.
Fallstudien visade också på aktörernas bristande kunskap om indirekta och kumulativa effekter och konsekvenser. ”Värden” likställdes ofta med redan utpekade områden och skyddade arter och objekt, inte minst rödlistade arter och registrerade
fornlämningar. Ofta fokuserades på företeelser som har starkt lagskydd, medan andra landskapsvärden fick liten uppmärksamhet. Nyckelintervjuerna vittnade om att
de lagskyddade värdena är snabbare och enklare att identifiera, bl.a. eftersom kartering och beskrivningar redan finns. Nya inventeringar och beskrivningar av värden
kräver tid och är därmed mer kostsamma.
Både projekt- och nyckelintervjuerna visade att det finns högre efterfrågan på konsultkompetens inom natur- än kulturområdet. Det beror troligen på att naturvärden
är lättare att dokumentera och analysera med kvantitativa metoder, t.ex. i föroreningshalter eller rödlistade arter. Förutom fornminnen, bebyggelse och utpekade
kulturmiljöer, som ofta är väl dokumenterade, bygger bedömningar av kulturaspekter mer på värderingar om vad som är värdefullt. På det sättet är kulturvärden i
många fall svårare att beskriva och hävda än naturvärden.
Nyckelintervjuerna visade att det inom vägplaneringsprocessen i många fall saknas
tillräckligt med tid och möjlighet för aktörerna att ta till sig aktuella forskningsresultat inom natur- och kulturområdet. Man riskerar därför att bygga mycket av
slutsatserna och besluten på gammal kunskap och befintliga data istället för att ifrågasätta, värdera och peka på behovet av att fylla uppenbara kunskapsluckor genom
nya eller fördjupade undersökningar. Information från expertutredningar och expertutlåtanden dominerar över lokal vardagskunskap och de berördas värderingar.
Lokalbefolkningens kunskap tas inte systematiskt tillvara i processerna.

Professioner och särintressen
Flertalet av de intervjuade experterna inom E18-projektet hade antingen lång erfarenhet eller hade arbetat med infrastrukturprojekt tidigare. Endast en betraktade
sig som novis inom området.
Naturvärden har liksom kulturvärden mycket olika innebörd hos olika professioner och individer. Detta visar sig i hur natur- och kulturfrågor beskrivs i dokument
och hur de uttrycks i intervjuer inom denna studie. Studien visar att olika delutredningar i vägplaneringsprocessen ofta präglats av vad respektive utredare har för
yrkesinriktning, intresse och kompetens.
För natur- och kulturvärdenas införande i vägplaneringsprocessen spelar den enskilde individens kompetens ofta en stor roll. Därför kan det bli den enskildes erfarenheter som blir dominerande för vilka natur- och kulturvärden som kommer in i
processen och den slutgiltiga produkten.
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Fallstudien visar att det är få generalister bland aktörerna i planeringsprocessen,
vilket innebär att specialister kan få stort inflytande. Det stora personberoendet i
planeringsprocessen ger både styrka och svaghet. Det kan vara en styrka att kompetenta personer har utrymme att improvisera när oförutsägbara problem eller ogenomtänkta lösningar uppdagas. Samtidigt kan det vara en svaghet när kompetensen
antingen får för stort genomslag på bekostnad av andra områden eller är svag eller
saknas inom vissa delområden.
Natur- och kulturaspekter var också ojämnt behandlade. Vissa aspekter blir detaljerat beskrivna, andra förbigås helt, vilket sannolikt är avhängigt de individuella
värderingarna beskrivna ovan. Utredningsarbetet kan präglas av vissa aktörers hjärtefrågor. Innehållet i MKB-arbetet styrs ibland av särintressen, oförutsägbart vilka.
Avvägningen mellan olika värden och mellan olika intressen dokumenteras långt
ifrån alltid och kan i många fall sannolikt ske på oklara grunder.

Samverkan mellan aktörer och intressenter
Forskning29 och samlad erfarenhet visar att väl genomförda samråd och dialoger
med intressentgrupper ökar möjligheten till en mer långsiktig hållbarhet. Samverkan mellan olika aktörer fungerar dock inte alltid som planerat. Upphandling av
olika konsulter för olika skeden innebär konkurrens mellan aktörerna och mindre
vilja att samverka. Detta kan bidra till bristande kunskapsöverföring mellan skedena, vilket fallstudien visade. Olika sektorsföreträdare och professioner har skilda
perspektiv30 på projektets utformning och genomförande, vilket försvårar samarbetet mellan aktörerna för att nå konsensus. Den stora betydelsen av samspelet mellan verksamhetsutövaren och utföraren/konsulten har även framkommit i en annan
forskargrupps enkätstudie31.

Hjälpmedel och verktyg
För att uppnå önskade resultat för planering och genomförande av projekt kan
checklistor och analysverktyg användas. Upphandlingen och kraven på MKB:ns
innehåll har stor betydelse för hur natur- och kulturvärdenas hanteras. Forskargruppens samlade erfarenheter inom MKB-området är att MKB-arbetet många
gånger stannar vid nulägesbeskrivning och effektbeskrivning och inte innehåller en
ärlig konsekvensbedömning.
Att ställa tydliga krav i upphandlingen av MKB är sannolikt en alltför lite utnyttjad
styrfaktor. Fallstudien visar att handböcker om t.ex. MKB och checklistor för kriterier tycks ha bristande och begränsad användning. Aktörer i processen kan därmed
ha svag kunskap om MKB:s innehåll och roll, vilket kan medföra att dess roll inte
blir som det var avsett.

Dokumentation och kunskapsöverföring mellan planeringsnivåer
Fallstudien visade att kunskapen om landskapet och dess natur- och kulturvärden
kan vara mycket ojämnt fördelad mellan projektets aktörer på de olika planeringsnivåerna. Detta kan medföra att kunskapen inte förs över på ett konsekvent sätt
mellan de olika planeringsnivåerna fram till byggfasen.

Nilsson 2003
Håkansson 2005
31
Hedlund och Johansson 2007
29
30
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Projektintervjuerna visar på att det i vägplaneringsprocessen inte tas tillräckligt
stor hänsyn till kunskaps- och erfarenhetsåterföringen inom och mellan projekten.
I MKB-handboken rekommenderas till exempel enbart ett kontroll- och uppföljningsprogram gällande specifika miljöfrågor. Exempel på detta är vattenkvalitet
med regelbundna mätningar under en viss tid efter vägens färdigställande.
I fallstudien framgår att erfarenheter från tidigare infrastrukturprojekt indirekt
fördes över till det aktuella projektet genom dess erfarna projektledare. Idag byts
dock projektledare ofta inom projektet, inte minst mellan dess olika skeden, eftersom de olika skedena många gånger upphandlas separat. Detta medför att kunskap
och erfarenhet inte automatiskt följer med mellan projektets olika skeden eller mellan olika projekt. Erfarenhetsöverföringen behöver därför systematiseras.
Som påpekats ovan visar fallstudien att viktiga natur- och kulturfrågor kommer in
för sent i processen. Överväganden i tidiga skeden skulle kunna ha en större inverkan, när de övergripande lösningarna på trafikproblemen och lokalisering av
om- eller nybyggnad diskuteras. Lyfts alla frågor upp i ett tidigt skede kan de sedan
planeras in och behandlas i lämplig ordning för att kunna lösas på ett bra sätt.
Om MKB:n hanteras separat blir den dåligt integrerad i den övriga vägplaneringsprocessen. Dess roll och inflytande blir därför inte konsekvent utan svårförutsägbar.
Dokumentationen av beslut är bristfällig, vilket gör det svårt att avgöra vad som ska
föras över mellan nivåer och skeden. Särskilt kritiskt är att information tappas mellan MKB och arbetsplan och mellan arbetsplan och bygghandling och därmed inte
följs upp i genomförandet. Detta innebär att intentioner och beslut på andra nivåer
inte kommer ut till den enskilde entreprenören och dess personal.

Beslut
Analyser inom fallstudien visar att det ofta är oklart vem som egentligen fattar beslut i alla de frågor som berör natur- och kulturvärden. Mycket sker utan att egentliga beslut fattas, och många fattade beslut dokumenteras inte. Många beslut som
är viktiga för natur- och kulturvärdena tas på tekniska grunder eller sker i stundens
praktiska verklighet, inte grundade på natur- och kulturaspekter. Ofta blir det så att
”allt annat” får anpassa sig till syftet med vägen. Vidare används inte alltid all den
kompetens som finns tillgänglig i anslutning till vägprojektet.
Från projektintervjuerna framkom beskrivning av ”Minsta motståndets lag” då
utredningsarbetet många gånger inte tar landskapet som utgångspunkt utan fokuserar på att genomföra vägprojektet med minsta möjliga motstånd i form av t.ex.
lagkrav eller protester mot projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen/MKB-arbetet planeras och genomförs givetvis också med målsättningen att MKB:n ska kunna
godkännas av länsstyrelsen. Det finns därför risk att man undviker känsliga eller
svårvärderade frågor. MKB:n stannar vid effektbeskrivning och innehåller inte alltid analyser av konsekvenserna. MKB-arbetet utförs med utgångspunkt i hur man
gjort i tidigare utredningar, inte i de lokala förutsättningarna i dagens landskap.
I fallstudien har MKB:n antagits som bilaga till arbetsplanen, vilket har gjort det
osynligt vilka beslut som tagits utifrån MKB:n. Det förefaller som länsstyrelsen i detta fall inte genomfört några kontroller för vad som följt med eller inte från MKB:n.
Konsultbyråerna hade i fallstudien bra rutiner genom att dokumentera information,
som sedan kunde följa med i nästa skede. Samtidigt fanns ett annat problem inbyggt
i rådande beslutsstruktur, nämligen att vissa aktörer i fallstudien inte hade kunskap
att avgöra vad som borde föras in från MKB:n till arbetsplanen.
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Uppföljning och erfarenhetsåterföring
Det finns inga krav på systematisk kunskaps- eller erfarenhetsåterföring i vägplaneringsarbete, vilket medför att återföring sällan kommer till stånd. Många gånger
är det en obefintlig eller bristfällig uppföljning av MKB:n både inom och mellan
projekt. Enligt vår studie och annan samlad erfarenhet görs sällan miljöuppföljning av planer, byggfasen eller efter vägprojektets färdigställande. I de situationer i
fallstudien, där natur- och kulturaspekter har följts upp hade valet skett på otydlig
grund. Regeringen kan dock genom sitt tillåtlighetsbeslut kräva särskilda program
för uppföljning, som i detta fall kring den rödlistade vattensalamandern.
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Diskussion
Den europeiska landskapskonventionen är nu ratificerad av Sverige och behöver bli
känd hos alla aktörer och snabbt får genomslag i planeringsprocessen. Det kan öka
förståelsen för landskapsbegreppets bredd.
Drivkraften för genomförandet av en väginvestering är att åstadkomma en funktionell infrastruktur med avvägning gentemot bl.a. landskapets natur- och kulturvärden. Hänsyn till värdena ska tas i enlighet med lagstiftningen, vilket i sig innebär
en avvägning. Vägplanering kan, parallellt med att tillhandahålla transportfunktioner, ha utgångspunkt i landskapets aktuella förutsättningar. Trots detta visar denna
fallstudie att natur- och kulturvärden åsidosätts under processens gång. Natur- och
kulturfrågorna behöver komma in tidigare i vägplaneringsprocessen, för att ha
chans att hanteras på ett bra sätt. Ju tidigare det tas upp ju större chans är det att
det kommer in i lämpligt läge i processen.
I uppdragsbeskrivningen kan krav ställas på att beskriva större landskapsområden
och deras värden för att bl.a. få med samband och funktioner för både natur och
kultur i landskapet, inte bara skyddade objekt och områden. Kunskap om natur- och
kulturvärdena, i form av aspekter på landskapet, kan samlas redan i tidiga skeden/
diskussioner och på så sätt ge status åt dessa frågor parallellt med logistik- och samhällsfrågor som byggteknik och ekonomi vid tidiga planeringsskeden och överväganden om lokalisering, standard, utformning, hänsynsåtgärder, kompenserande
åtgärder, uppföljning av ny väg etcetera.
Landskapsfrågorna kan behandlas bättre utifrån ett brukar-perspektiv än utifrån ett
bevarande-perspektiv. Bevarande är en del av brukandet eftersom brukandet kan
innefatta bevarande. Juridiken är stark beträffande utpekade värden, men den utgår
ifrån att de skall skyddas. Förändring genom brukande ingår inte i regelverken.
Hållbar förvaltning av natur- och kulturvärden kräver hänsyn inte enbart vid planering och genomförande av ett vägprojekt utan även vid drift och underhåll sedan
vägprojektet färdigställts.
Det är viktigt att projektledare skaffar sig kunskap om vilka ambitioner andra aktörer som påverkar landskapet har, så att projektledaren kan göra det bästa av det
vägprojekt denne ansvarar för. Processerna för dialog mellan olika aktörer behöver förändras och tillvägagångssätten ytterligare utvecklas. Dialog tar tid och bör
startas tidigt. Tidig dialog bör präglas av öppenhet och inte låsas av exempelvis för
detaljerad information från projektörens sida.
Relevant geografisk skala bör väljas för de natur- och kulturaspekter som ska bedömas. Generella och övergripande aspekter, t.ex. landskapet som helhet, bör hanteras
i liten kartstorlek i projektets tidigare skeden. Mer detaljerad information hanteras
med fördel med hjälp av mer detaljerade kartor senare i processen.
Natur- och kulturvärdena bör analyseras och bedömas på lämpliga rums- och tidsskalor i förhållande till aktuell planeringsnivå. Analyserna bör också ta hänsyn till
att indirekta och kumulativa effekter och konsekvenser vanligen måste behandlas på en bredare geografisk skala än det aktuella värdets utbredning. I den mån
de kumulativa effekterna hittills alls har behandlas, har det nästan undantagslöst
skett utan att begreppet kumulativ används. Emellertid är både synsätt och särskilt termen relativt nya i svensk MKB, något som även visats i en svensk studie av
32
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DoU-entreprenader32.Även tidshorisonten kan behöva sträckas ut. Både rums- och
tidsskalorna måste alltså anpassas efter vilken eller vilka miljö-, natur- och kulturaspekter som analysen av kumulativa konsekvenser avser33.
Det tycks vara viktigt att upphandlingar bygger på tydliga krav, t.ex. att projektgrupper för planering och projektering innefattar en bred kompetens som speglar
respektive projekts komplexitet.
Fallstudien visar att information som finns tillgänglig, eller enkelt skulle kunna
samlas in, inte alltid utnyttjas. Lokalbefolkningens kunskap om sitt närlandskap
kan tas tillvara på ett mer medvetet sätt i enlighet med såväl Europeiska landskapskonvetionen (ELC) som Århuskonventionen. För en effektivare samverkan med
berörda organisationer och allmänhet behöver tillgänglig metodik utnyttjas såsom
enkätundersökningar, deltagandekarteringar och fokusgrupper.
MKB-arbetet skulle i högre utsträckning kunna bygga på miljöinformation som är
aktuell. Fallstudien visar att det förekommer utredningar som bygger på inaktuell
kunskap och information. Finns inte aktuell och adekvat information tillgänglig,
måste incitament skapas och krav ställas från beställaren för att skaffa sådan.
Ett glapp mellan forskning och praktik visar sig i fallstudien, samt i erfarenheter hos
arbetsgruppens deltagare. Relevant forskning om landskap, natur och kultur skulle
kunna tillgängliggöras bättre och användas som grund för bedömningar och avvägningar i vägplaneringsprocesser. Detta kan exempelvis göras genom att beställaren
i upphandlingens förfrågningsunderlag ställer krav på att planering och projektering av ett vägprojekt bygger på aktuella rön inom forskning och utveckling. Vidare
kan upphandlingen av MKB-arbete vara en nyckelfaktor för att höja kompetensen.
Tydliga krav vid MKB-upphandlingen kan liksom annan upphandling säkerställa
kompetens och kvalitet.
Fallstudien anger att det finns ett tydligt behov av generalistkompetens i planeringsprocessen, inte enbart specialistkompetenser. Generalistkompetens kan vara
ett sätt att hindra att utredningsarbetet styrs av sektors- och särintressen. Ett alternativ kan vara att specialisternas kunskapsdelar värderas och avvägs i en tydlig
beslutsprocess.
Fallstudien visar att en specifik expertkompetens kan få stort inflytande över vilken
hänsyn till natur- och kulturvärden som tas med i planeringsprocessen. Ett alternativt sätt att hantera detta kan vara att expertkompetens inom flera relevanta områden ingår. Det kan dock vara svårt att avgöra om behövd expertis finns i arbetsgrupperna. Vi vill betona att projektledaren för varje planeringsnivå har en viktig uppgift
att sätta samman projektgruppen med de kompetenser som behövs för respektive
skede. Under processens gång bör ges möjlighet för utvärderingar kring de värden
som hanterats för att bedöma om det finns behov av komplettering med ytterligare
kompetens.
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En av de frågor där det uppstod ett ogillande från flera intervjupersoner i studien
rörde ett specifikt naturvärde, den större vattensalamandern. Vissa intervjupersoner med bredare miljöfokus ansåg att det var osmakligt att en specifik miljöfråga
fick så stor betydelse, medan naturvårdarna ansåg att det var korrekt hanterat. Även
dialogen med allmänheten tycktes bristfällig när det gällde salamandrarna inom
vägprojektet för E18. Intressant i detta sammanhang är att denna typ av fråga inte
är unik för E18-fallet. Men det är inte enbart salamandrar som experterna anser har
fått för stor betydelse, samma retorik påträffas i Norrledenprojektet, Norrköping,
när det gäller läderbaggen på Händelö34.
Det bör planeras in i vilka skeden ett vägprojekts arbetsgrupp behöver förstärkning
av experter med specifik kunskap. En kontinuerlig dialog kring natur- och kulturvärden mellan samtliga huvudaktörer i vägplanerings- och MKB-processen kan stimuleras för att öka samverkan mellan aktörerna.
Allmänheten och de boende längs en vägsträcka har mycket vardags- och detaljkunskap om de lokala förhållandena. Denna kunskap tillsammans med en förbättrad
demokratisk process talar för att nya metoder kan vidareutvecklas för samråd och
verkningsfull informationsinhämtning från berörd allmänhet. Se exempel i Trafikverksrapporten ”Samverkansmetoder – samråd och dialog vid vägplanering”35.
En väl genomförd samverkan med intressenter, som är berörda av projektet, genom
alla dess skeden, t.ex. organisationer och allmänhet, ger dem möjlighet till inflytande och därmed att deras perspektiv och kunskap tas till vara, samt ger ofta en
ökad förståelse för projektet och dess utformning36.
Samverkan måste dessutom fungera väl mellan trafikplaneringen och den kommunala och regionala planeringen. Har dessa parter olika perspektiv på vad som ska
byggas eller förändras kan det ta lång tid att nå konsensus mellan parterna.
Personberoendet påpekades också av en av de intervjuade nyckelpersonerna. Denne nämnde även att grad och typ av samverkan mellan länsstyrelse och exploatör
också har en påverkan på MKB-arbetet. Vid ett av referensgruppsmötena framkom
det också att miljöambitionerna varierar mellan olika länsstyrelser. Detta kan antas
medföra att natur- och kulturfrågorna kan få olika behandling i olika delar av landet.
Checklistor med tydliga mål och krav på uppfyllandet av målen är ett enkelt verktyg
i flera av stegen i en vägplaneringsprocess. Trots detta verkar det inte vara så mycket
använt. En trolig orsak kan vara att det är krävande att sätta upp mål och komma
överens om krav.
Om miljökonsekvensbeskrivningen integreras genom hela vägplaneringsprocessen skulle MKB kunna bli ett starkare verktyg för att hävda miljöfrågorna. Upphandlingen av MKB skulle kunna göras till ett effektivare styrinstrument för bättre
behandling av landskaps-, natur- och kulturfrågor, än vad det är idag. En vidareutveckling av attraktiva och användarvänliga MKB-handböcker skulle kunna medföra en mer medveten användning av MKB-verktyget.
MKB-arbetet kan på ett tidigt stadium inriktas på väsentliga miljöaspekter och inte
som nu splittras på utredning av ett antal förutbestämda miljöaspekter som kan
vara av större eller mindre betydelse i det aktuella projektet. Detta styrs dock av
miljöbalken, som kan verka hämmande på miljöhänsynen. Vad som är väsentliga
miljöaspekter måste bedömas av projektspecifika bedömningar utifrån de aktuella
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förhållandena i landskapet i fråga. En fokusering av MKB-arbetet undanröjer risken
för att oväsentliga miljöaspekter ägnas onödigt arbete. Denna typ av förändring gör
också att den hittillsvarande fokuseringen på utpekade värden (t.ex. registrerade
fornminnen och rödlistade arter) kan kompletteras med andra viktiga miljöaspekter. En fokusering till de väsentliga miljöaspekterna undanröjer också risken för att
dessa drunknar i en schablonmässig redovisning av oväsentliga detaljer.
MKB-arbetet bör lägga större vikt vid bedömning av förväntade konsekvenser av
flera alternativa lösningar. På det sättet kan MKB:n fungera som ett bra stöd vid
val och beslut om lämpligast alternativ. MKB-processen bör också ges en tydligare roll av reell och sakligt grundad bedömning av miljökonsekvenserna så att man
kan bryta nuvarande tendens till att MKB:n ibland ses som ett medel att ”få igenom
vägprojektet”.
Incitament bör skapas för MKB-aktörer att skaffa sig aktuell kunskap om landskap,
natur- och kulturvärden. Både beställare och projektledare har ansvar att se till att
olika kunskapsområden är representerade i vägplaneringsprocesserna: Projektledarna är ansvariga för att företrädare för de olika områdena samverkar och att kunskapen förs över mellan planeringsnivåerna.
Det är viktigt att inga frågor glöms bort mellan planeringsskedena, särskilt mellan
MKB och arbetsplan. Kunskaps- och informationsöverföring måste säkerställas
då personal byts ut eller ny konsult anlitas. Detta kan förbättras genom checklistor och kravspecifikationer vid skiften mellan skedena kan stärka överföringen av
information.
Om MKB-arbetet integreras i den övriga vägplaneringsprocessen ökar chanserna
att MKB:n anpassas bättre till huvudfrågorna i det aktuella projektet. På det sättet
kan miljö-, natur- och kulturfrågor också följas upp bättre i hela processen.
Samverkan måste fungera mellan alla involverade aktörer i vägprojektet och dessutom mellan aktörer och projektets intressenter. Om samverkan fungerar väl finns
det större möjligheter att kunskapen kan överföras mellan parterna.
Överföring av information mellan vägplaneringens olika skeden kan bland annat
säkerställas genom krav på skriftlig dokumentation efter varje skede. Detta kräver
noggrant utarbetade och genomtänkta listor. Motivet för sådana listor är att förtydliga att olika aspekter förs upp i planeringsprocessens skeden. Det kan också stärka
kvaliteten på planeringens ingående delar. Dokumentationen genom hela planerings- och genomförandeprocessen tar viss tid men är viktig för att upprätthålla
kvalitén i projektet. Särskilt beslut och delbeslut fram till beslut behöver dokumenteras och följas upp för att säkerställa att de följs genom hela arbetet.
Utifrån ett perspektiv med god hänsyn till natur- och kulturvärden gäller det att
skapa en helhetslösning med välgrundad avvägning mellan infrastrukturbehovet,
natur- och kulturmiljöns och landskapets förutsättningar. Med hänsyn till ovanstående svagheter bör förbättringar ge möjlighet till ett betydligt bättre underlag för
beslut i vägprojekt där större hänsyn tas till natur- och kulturvärden än vad som är
vanligt idag. Fokus bör läggas på att samordna och medvetet avväga olika fakta och
intressen än att fortast möjligt ”få igenom projektet”. Tydlig dokumentation behövs
av beslut på alla planeringsnivåer, som kan synliggöra avvägningen mellan olika värden och intressen vid beslut.
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Vi ser ett behov av inrättande av effektiva rutiner för uppföljning av projekt efter
genomförande. På det sättet kan erfarenhetsåterföring minska risken för att värdefull erfarenhet inte förs vidare. En tydligare hållning till uppföljning av projekt kan
syfta dels till att följa upp miljön samt natur- och kulturvärdenas hantering, dels till
att lära inför framtida projekt.
I planerings- och genomförandeprocessen bör det avgöras tidigt vilka uppföljningar
som ska göras under respektive efter projektets genomförande. Inför uppföljningarna måste före-data och kriterier för uppföljningen säkerställas. En strukturerad
och lättförståelig redovisning av uppföljningsresultat behöver sammanställas efter
uppföljningen för att den ska vara till användning för alla parter. Resultaten från
miljöuppföljning kan omformas till erfarenhetsåterföring, för att kunna vara till
nytta för efterföljande projekt.
Det är också önskvärt med en erfarenhetsåterföring genom utvärdering och uppföljning av tidigare vägplaneringsprocesser och dess centrala problemaspekter, för
att få en bra start för nya projekt. Uppföljningsarbetet bör alltså inte bara ses som
ett dokumentationssteg för sakens skull, utan som ett produktivt steg i den kontinuerliga förvaltningen och ombyggnaden av vår transportinfrastruktur, som kan leda
till minskade samhällskostnader totalt sett, samtidigt som det generellt sett skulle
bidra till en högre kvalitet på MKB-arbetet
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Utvecklingsförslag
Med problemformuleringarna presenterade i förra kapitlet som grund har vi sammanställt förslag på förbättrad hantering av natur- och kulturvärdena genom hela
vägplaneringsprocessen. Det viktigaste är att på många olika sätt utveckla åtgärder,
som kan skapa incitament för ökad tyngd av natur- och kulturfrågorna i planeringsprocessen. Många av förslagen är presenterade som kortfattade uppmaningar som
underlag för Trafikverkets fortsatta utvecklingsarbete.

Landskapet; inklusive natur- och kulturvärden
•

Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) är nu ratificerad av Sverige.
Gör ELC känd hos alla aktörer så att den får genomslag i planeringsprocessen.

•

Se landskapet i sin helhet inklusive samband, strukturer och funktioner. Vägplanering kan, parallellt med att lösa transportfunktioner, ha utgångspunkt i
landskapets aktuella förutsättningar.

•

Natur- och kulturfrågorna behöver komma in tidigare i
trafikplaneringsprocessen.

•

Landskapsfrågorna kan behandlas bättre utifrån ett ”brukar”-perspektiv än
utifrån ett ”bevarande”-perspektiv.

•

Natur- och kulturvärden måste respekteras även i planering och genomförande av drift- och underhåll sedan vägen färdigställts.

•

Processerna för dialog mellan olika aktörer och intressenter behöver
vidareutvecklas.

Skalor
•

Använd relevant geografisk skala i förhållande till planeringsnivån för de
natur- och kulturaspekter som ska bedömas.

•

Tidsskalorna behöver anpassas även till indirekta och kumulativa effekter och
konsekvenser.

Kunskap, erfarenhet och ny information
•

Ange tydliga krav avseende landskap, natur- och kulturfrågor vid upphandlingen av MKB-arbete.

•

Ta tillvara lokalbefolkningens kunskap om deras landskap med dess natur- och
kulturvärden.

•

Skapa incitament för att göra adekvat information tillgänglig för alla aktörer
och intressenter.

•

Informationsutbyte och samverkan mellan forskningssamhället och MKBpraktiken kan identifiera utvecklingsbehov, göra metoder tillgängliga och
skapa incitament att ta fram ny kunskap och göra den tillgänglig.
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•

Skapa vidareutbildning om natur- och kulturmiljö för nyckelaktörer inom
Trafikverket, konsultföretag, länsstyrelser etc.

•

Öka kunskapen om indirekta och kumulativa effekter och konsekvenser hos
projektledare, MKB-konsulter, kommunala och regionala planerare samt granskare vid länsstyrelserna.

•

Kompetens om landskaps-, natur- och kulturfrågor hos granskande myndighet
behöver säkerställas.

Professioner och särintressen
•

Projektledare behöver ha mer kunskap om andra aktörers ambitioner som
påverkar landskapet.

•

Projektgrupperna bör ha en lämplig blandning och fördelning av professioner,
som speglar projektets innehåll.

•

Öka samverkan mellan generalister och specialister samt mellan kompetenser
med olika inriktning i utredningsarbetet.

•

Ökad vikt bör läggas vid avvägningen mellan olika samhällsintressen inklusive
olika miljöaspekter så att särintressen och personberoende strävanden inte får
orättmätigt spelrum genom processen.

Samverkan mellan aktörer och intressenter
•

Öka och effektivisera samverkan mellan olika aktörer i planeringsprocessen.

•

Sök nya vägar för samråd och verkningsfull information från berörd allmänhet.

Hjälpmedel och verktyg
•

Säkerställ att MKB-arbetet inte stannar vid nulägesbeskrivning och effektbeskrivning utan att det även redovisar en välgrundad konsekvensbedömning

•

MKB-processen bör ges en tydligare roll av reell och sakligt grundad bedömning av miljökonsekvenserna så att man kan bryta nuvarande tendens till att
MKB:n ibland ses som ett medel att ”få igenom vägprojektet”.

•

Fokusera MKB-arbetet till de betydande miljöaspekterna för olika alternativa
lösningar.

•

Utveckla checklistor för att säkerställa att betydelsefulla aspekter behandlas
och värderas i vägprojekten.
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Dokumentation och kunskapsöverföring mellan planeringsnivåer
•

Se till att inga frågor glöms bort mellan planeringsskedena, särskilt mellan
MKB och arbetsplan.

•

Säkerställ dokumentation av delbeslut som fattats i planeringen. Dokumentation av hur beslut tagits och hur avvägning har gjorts mellan olika aspekter i
vägplaneringsprocessen och mellan olika intressen ger möjligheter att följa
utvecklingen mellan de olika planeringsnivåerna och skedena.

•

Säkerställ kunskaps- och informationsöverföring då personal byts ut eller ny
konsult anlitas.

•

Skapa mekanism för att beslutade åtgärder vidtas i praktiken, t.ex. miljö
anpassningsåtgärder, och följ upp besluten.

•

Integrera MKB-arbetet genom hela vägplaneringsprocessen för att göra avvägningen mellan olika aspekter tydligare.

•

Öka samverkan mellan infrastrukturplaneringen och den kommunala och
regionala planeringen.

Beslut
•

Ändra fokus från att ”få igenom projektet” till att skapa en helhetslösning mellan infrastrukturbehovet och landskapets förutsättningar.

•

Innehållsrikt underlag behövs på natur- och kulturaspekter på alla planeringsnivåer, som tydligt underlag inför avvägningar och beslut.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring
•

Avgör tidigt i planeringsprocessen om uppföljning av natur- och kulturvärden
ska ske, och vilka miljöaspekter som ska följas upp, hur dessa valts ut och hur
uppföljningen ska ske.

•

Säkerställ tillräckligt omfattande före-data inför miljöuppföljning.

•

Ordna strukturerad och lättförståelig redovisning av uppföljningsresultat.

•

Omsätt resultat från miljöuppföljning i erfarenhetsåterföring.
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Pågående förändringar
Denna studie behandlar hur natur- och kulturaspekter hanteras i vägplaneringsprocesser. Några av de förändrings- och förbättringsförslag som vi efterlyser i rapporten håller på att utvecklas. De som vi bedömt kommer att ha störst betydelse för
att förbättra situationen för natur- och kulturvärdena är regeringens förslag på nytt
planeringssystem för transportinfrastruktur samt utvecklingsarbetet av ny metodik
för att analysera landskapsvärden i långsiktig planering. Respektive utredning presenteras kortfattat nedan.

Framtida planeringssystem för transportinfrastruktur
2009 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag
att effektivisera planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur. Den
s.k. Transportinfrastrukturkommittén lade fram en statlig utredning ”Effektivare
planering av vägar och järnvägar” (SOU 2010:57)37
I uppdraget ingick att analysera planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur och föreslå sådana ändringar i väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg (banlagen) som bland annat innebär att ledtiderna fram
till färdig anläggning förkortas. Utredningsarbetet omfattade även frågor om miljökonsekvensbeskrivning och tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken samt frågor om
samordning med övrig fysisk planering enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL).
I lagrådsremissen ”Planeringssystem för transportinfrastruktur”38 föreslås också
ändringar i de ovanstående lagarna, men i fråga om plan- och bygglagen gäller nu
den reviderade versionen från 2010 (2010:900). Regeringens förslag innebär att planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen fysisk planeringsprocess i stället för dagens process i flera steg samt att en förberedande studie görs
inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen. Regeringen föreslår även förenklade förfaranden på flera områden i planeringssystemet och att
den obligatoriska tillåtlighetsprövningen av vissa vägar och järnvägar enligt 17 kap.
miljöbalken avskaffas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
Med avseende på natur- och kulturvärden föreslås följande ändring i Väglagens §13
från nuvarande lydelse: ”Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge
och utförande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur och
kulturvärden.” till ”Vägen ska få ett sådant läge och utformas så att ändamålet med
vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska
tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.” Samma förändring föreslås också i Järnvägslagens §4.

37
38

SOU 2010
Näringsdepartementet 2012

63
hantering av natur- och kulturvärden
genom hela vägplaneringsprocessen

Regeringens förslag att ersätta dagens planering i olika skeden med en sammanhållen planeringsprocess innebär vissa förändringar när det gäller tillämpningen
av bestämmelserna om samråd och MKB. Det tydliggörs att samrådet utgör en pågående successiv process under hela planeringen samt att det endast kommer att
upprättas en MKB som kompletteras fram till fastställelse av planen. Även regeringens förslag att införa ett undantag från skyldigheten att upprätta MKB för
väg- och järnvägsprojekt som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
har betydelse för tillämpningen genom att antalet projekt där en MKB behöver upprättas minskas.
I lagrådsremissen har troliga konsekvenser för miljön bedömts. Man anger att förberedande studier, med tillämpning av fyrstegsprincipen och planeringen enligt
väglagen och banlagen påbörjas, är viktiga för att pröva olika åtgärder i förhållande
till miljömålen. Där skrivs också att en konsekvent tillämpning av fyrstegsprincipen
i ett tidigt skede bör få positiva effekter för miljön och att strävan efter en sammanhållen planeringsprocess, som är kortare än dagens, inte ger några negativa effekter
för miljön. I större och mer komplexa projekt bedöms också att den sammanhållna
processen ger bättre möjligheter att ta in nya förslag och idéer som kommer fram
under utredningsarbetet, liksom bättre möjligheter att hantera eventuella miljökonsekvenser, bl.a. för att klara miljömålen.

Landskap i långsiktig planering
Projektet Landskap i långsiktig planering presenterades 2011 i en preliminär rapport39. Bakgrunden till projektet är de identifierade problemen med att dagens sektorsinriktade planeringsunderlag inte kan användas för att avgöra vilken inverkan
infrastrukturens långsiktiga planer har på landskapets möjlighet till hållbar utveckling. I rapporten anges att ett nytt angreppssätt behövs för att påvisa landskapets
utveckling och infrastrukturens roll i denna utveckling för att säkerställa miljömål
och attraktiva resenärsupplevelser. Ett sådant angreppssätt kräver dels att befintliga sektorsinriktade metoder samlas i en helhetslösning, dels att nya metoder identifieras och utvecklas.
Pilotprojektet syftar till att vidareutveckla metoder för strategisk miljöbedömning
och sektorsövergripande planeringsunderlag, så att landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Det
har genomförts som en pilotstudie i Västra Götalands län. Metodiken och typen av
underlag avses att utvecklas på ett generellt sätt för att vara applicerbart på andra
geografiska regioner eller län.
Målgrupp för utvecklingsarbetet är alla som arbetar med denna typ av långsiktig
planering: Trafikverkets planerare och specialister, regionens och länsstyrelsernas handläggare av infrastrukturfrågor och de som arbetar med långsiktiga planer
på central nivå. Arbetsgruppen anger också att rapporten kan ses som en inspirationskälla för alla som arbetar med landskapsanalyser i olika sammanhang, och kan
förhoppningsvis stimulera till ytterligare utveckling av metodik för planering med
helhetssyn på landskapet.

39
40

Trafikverket 2011
SLU 2012
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Det övergripande syftet med projektet Bättre landskapsanalys för transportsektorn: utgångspunkt för MKB och gestaltningsprogram40 är att bidra till en generell förbättring säkerställande av kvaliteten hos landskapsanalyser i väg- och järnvägsplaneringen. Projektet ska leda till att landskapsanalyser kan handlas upp och
utföras på ett sätt som motsvarar kraven enligt den europeiska landskapskonventionen (ELC) och som stödjer MKB-processen och upprättandet av gestaltningsprogram. Slutresultaten kommer att redovisas dels i en mall till upphandlingsunderlag för landskapsanalys dels i vägledning till lämpliga, beprövade metoder för
landskapsanalys framförallt med inriktning på förstudieskedet. Vägledningen ska
också innehålla fördjupningar och metodutveckling i frågor som bedömts mindre
väl utvecklade. Det gäller framförallt identitet, ljudlandskap, och metoder för medborgrmedverkan. Vägledningen presenteras i en slutrapport som bl.a. ska fungera
som ett komplement till framtida MKB-handbok.
Syftet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag som källa till bildning och
utbildning i frågor som rör landskap och landskapsanalys med fokus på väg- och
järnvägsplanering. Arbetet utgår från en bred genomgång av forskning om landskap
som fenomen och begrepp, om upplevelse av landskap och om människors möjligheter att påverka landskap och landskapsplanering.
Rapporten redogör för ELC:s förhållande till landskapet som sådant och till olika
aspekter av landskap. Ett särskilt fokus har lagts på att utreda begreppen landskap
och identitet och relatera dem till andra, centrala begrepp som ”plats” och ”karaktär”. Ett avsnitt hanterar allmänhetens medverkan i landskapsanalyser och planering. Vidare diskuteras olika typer av landskapsanalyser och ett antal goda exempel
på landskapsanalyser presenteras och gås igenom.
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Behov av mer kunskap
Undersökningen av hur natur- och kulturvärden hanteras på olika nivåer i planering
av vägprojekt visar senaste decenniets och dagens problematik. Avsikten har varit
att visa hur det kan fungera genom hela processen och mellan de olika delarna och
nivåerna. Varje problem skulle dock kunna studeras djupare för att ge ytterligare
kunskap om vad problemen kan bestå av och hur de är sammanvävda med varandra.
Koppling mellan vägplanering och den kommunala och regionala planeringen anser vi skulle behöva undersökas och utvecklas mer. Arbetsgruppens erfarenheter
både från denna och tidigare studier är att det är liten integration mellan vägplanering och kommunal och regional planering.
Fallstudien i denna undersökning har visat att MKB inte fungerar som det är tänkt.
Det förekommer att enbart det beslutade förslaget miljöbeskrivs och bedöms i stället för att användas som miljöbeskrivning av alternativa lösningar som underlag
för beslut. En undersökning av senaste årens MKB för varje del i vägplaneringsprocesser skulle vara en värdefull grund för en jämförelse med det kommande
förslaget på en enda sammanhållen MKB, som utvecklas genom projektens olika
planeringsskeden.
Vi har i denna rapport framhållit utveckling av landskaps-, natur- och kulturvärden.
En vidareutveckling skulle även kunna ske av ekosystemperspektiv på naturmiljön,
som ett sätt att värdera sambanden i naturen.
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Dokumenterade remisser, kommentarer och yttranden
1993-06-22

Möte med länsstyrelser och berörda kommuner i S- och T-län

1994-02-01

Samrådsmöte i Vintrosa med intresseorganisationer inom Örebro
kommun.

1994-02-01

Informationsmöte i Vintrosa för allmänheten.

1994-05-31

Möte med politiker och tjänstemän från Degerfors kommun.

1994-06-09

Studieresa inom utredningsområdet med tjänstemän från
länsstyrelsen i Örebro län.
1994-10-25 till 1994-11-10 Utställning i Karlskoga och Degerfors
bibliotek, Örebro Kongresscenter samt IOGT-lokalen i Lanna.

1994-10-27

Information i Lanna till allmänheten.

1995-02-01

Informationsmöte för allmänheten vid Loviseholms ridskola,
Vintrosa.

1995-08-29

Information i Lanna till allmänheten och politiker i Lekebergs
kommun.

1998-03-05

Samrådsmöte i Lanna med företrädare för Örebro Golfklubb.

1998-05-26

Informationsmöte i Lanna för berörda och intresserade på delen
Lekhyttan–Vintrosa/Lanna.
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1998-05-26

Informationsmöte i Nybblekyrkan för berörda och intresserade på
delen Vintrosa/Lanna–Adolfsberg.

1998-10-05

Informationsmöte i Lekhyttan med Lekhyttans byalag m.fl.

1998-10-27

Informationsmöte till politiker och tjänstemän i Lekebergs
kommun.

1998-11-02

Samrådsmöte med företrädare för Länstrafiken Örebro och
skolskjutsverksamheten.

1998-12-16

Samrådsmöte med företrädare från polisen och räddningstjänsten i
Örebro kommun.

1999-01-20

Informationsmöte i Lanna till berörda intresseorganisationer.

1999-02-16

Information till tekniska nämnden i Tysslinge kommundelsnämnd
Örebro kommun.

2002-05-06

Informationsmöte för allmänheten

2002-06-10

Markägarsammanträde om arbetsplan i Nybblekyrka

2002-06-11

Markägarsammanträde om arbetsplan i Nybblekyrka

2002-06-12

Markägarsammanträde om arbetsplan i Nybblekyrka

2002-09-17

Markägarsammanträde om lokalvägen mellan Berglunda trafikplats
och väg 690 (Mosåsvägen) i Nybblekyrka

2005-11-01

Allmänt informationsmöte i Lekhyttan

2005-11-09

Ett tidigt samrådsmöte med Länsstyrelsen och Lekebergs kommun

Samråd, dialoger och utställningar E18 Adolfsberg–Lekhyttan
Bilaga
1998-03-06 till
1998-04-28

Kommentarer fördjupad vägutredning. Endast 3 yttranden på
vägbygget generellt.

1999-06-22

Boverket lämnar in en rad synpunkter som de vill att man ska ta
hänsyn till.

1999-11-08 och
1999-11-30

Remissbehandling av vägutredning. Stor respons från allmänheten
november 25–28

2000 augusti

Fördjupade vägutredningen med remissvar. Merparten av
remissinstanserna förordade alternativ Norr Lanna trots att stora
naturvärden kommer att förstöras.

2001-11-29

Yttrande från Länsstyrelsen. Landshövdingen skriver i ett yttrande
att han hoppas på en byggstart av Norra Lanna under 2003.

2001-12-12 till
2002-02-07

Frågor från allmänheten.
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Bilagor
Bilaga 1
Referensgruppens sammansättning
Anders Sjölund
Kontaktperson Trafikverket
Anne Andersson
Trafikverket Region Syd
Johan Bergqvist
Trafikverket
Karin Gullberg
Vellinge kommun
Kerstin Harvfenberg Länsstyrelsen
Catarina Holdar
Tyréns i Stockholm
Ulf Sandström 	MKB-centrum, SLU
Hanna Wennberg
Trivector, projektledare för ”Stafettprojektet”
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Bilaga 2
Referensgruppsmöte 1
Tid: 10/12 2009. Plats: Dalarnas hus i Stockholm
Närvarande:
Anne Andersson
Hans Antonson
Lennart Folkeson
Anders Larsson
Malena Möller
Kristina L Nilsson
Måns Nordin
Anders Sjölund

Vägverket Region Skåne
VTI
VTI
Sveriges Lantbruksuniversitet
Trivector Traffic
Luleå Tekniska Universitet (ordf)
Sveriges Lantbruksuniversitet
Vägverket (projektets kontaktperson på Vägverket centralt)

Förhindrade att delta:
Johan Bergkvist
BV
Catarina Holdar
Tyréns
Ulf G Sandström	MKB-centrum, SLU
Elisabeth Weber
Länsstyrelsen E-län
Dagordning:
•
Välkommen och presentationsrunda
•
Syftet med referensgruppen
•
Presentation av projektet
•
Projektets metodik och genomförande
•
Beskrivning av fallstudier
•
Erfarenheter från referensgruppens deltagare
•
Möten under 2010
Referensgruppsmöte 2
Tid: 2011-01-14. Plats: VTI, Linköping. Workshop.
Närvarande:
Anne Andersson
Hans Antonson
Lennart Folkeson
Karin Gullberg
Anders Larsson
Kristina L Nilsson
Måns Norlin
Anders Sjölund

Trafikverket Region Syd
VTI
VTI
Vellinge kommun
Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp
Luleå Tekniska Universitet (ordf)
Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp
Trafikverket

Dagordning:
•
Välkommen och presentationsrunda, KN
•
Syftet med dagens möte och referensgruppens medverkan, AL
•
Beskrivning av projektets arbete hittills, metodik, genomförande, typ av resultat, HA
•
Presentation av problematiken med natur- och kulturvärden genom hela vägprocessen –
diskussion LF
•
Förslag på förstärkning av natur- och kulturvärdenas hantering genom vägprocessen –
diskussion K + A
•
Fortsatt arbete under första halvan 2011 (Projektet ska redovisas vid halvårsskiftet), K
•
Presentationsformer för slutresultat K
•
Övriga frågor
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Bilaga 3
Intervjuformulär till E18, Lekhyttan–Adolfsberg
Vi ska idag tala om hur N+K-värden hanteras i planeringsprocessen för E18, sträckan
Lekhyttan–Adolfsberg. Vi är medvetna om att det har gått lång tid sedan projektet började
planeras, men vi är inte ute efter exakta kunskaper utan din bild och dina erfarenheter av
projektet. Intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte. Jag/vi vill poängtera att
intervjun är anonym och att det du säger inte kommer att kunna kopplas till dig som person
eller till din tjänst/roll. Intervjun är till för att se om det går att stärka N+K-värdenas roll i
planeringsprocessen (om det behövs). Har du några frågor innan jag sätter på bandspelaren?
Bandspelare sätts på!
Tänk på att de flesta frågor kan ha följdfrågor. Stäm av med punktlistorna.
Allmänt
Fråga INTE efter namn!
1. 	Kan du berätta lite om din bakgrund, tjänst och syn på N+K-värden?
•

Hur länge har du arbetat/varit aktiv på din tjänst/den roll du har?

•

Har du medverkat i/arbetat med transportinfrastrukturprojekt tidigare?

•

Kan du ge några exempel på naturvärden?

•

Kan du ge några exempel på kulturvärden?

•

Vilka kultur- och naturvärden tycker du är viktiga att ta hänsyn till i planeringen?

•

Är det några som är viktigare än andra i ditt tycke?

Frågor om E18-projektet
2.	Kan du berätta vilken roll och funktion du hade i det aktuella E18-projektet och vilka
frågor du arbetade med?
•

I vilka skeden arbetade du?

•

FÖR ICKE EXPERTER: Vem tog initiativet till er medverkan?

3.	Kan du beskriva de olika aktörernas erfarenhet, kunskaper och arbetsmetoder i
projektet och hur det påverkar utfallet?

4.

•

Vilken kompetens fanns med i gruppen?

•

Var det någon kompetens som du tyckte fattades?

•

Vad tror du i så fall en sådan kompetens skulle kunna tillföra?

•

Vad styr vilka N+K-värden som togs med i projektet? Checklistor, MKB-handboken,

•

Hur vet ni att vidtagna miljöåtgärder utmed E18 fungerar?

•

Vad ser du som viktiga orsaker till att N+K-värdena har hanterats på ett bra, resp. dåligt
sätt i processen och dess olika steg?

•

Sett till hur N+K-värden hanteras i projektets planeringsprocess, finns det något skede
som inte behövs? (Det skrivs exempelvis två MKB:er.)

•

Hade det någon betydelse vilken yrkesgrupp som ansvarar för resp. steg i processen?

Planeringsprocessen följer olika steg. Kan du beskriva hur N+K-värden har hanterats i
de olika stegen?
•

Vilka N+K-värden hade högst prioritet inom detta projekt?

•

Hur kom dessa N+K-värden till uttryck under processen?

•

Försvann några viktiga N+K-värden under processens gång?

•

Vilken hänsyn anser du att man tog till N+K-värden?

•

Fanns det ett strategiskt arbete i projektet som rörde N+K-värden, d.v.s. ett steg före den
formella förstudien?

•

Vilket/vilka steg i processen har du uppfattat som det mest känsliga för slutresultatet?
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5.	Kan du beskriva hur samverkan mellan olika aktörer och inom din egen organisation
fungerade?
•

Hade ni formaliserade möten med (välj: Lst, verksamhetsutövaren på VV, konsultbyrån
och allmänheten) eller var det behovsstyrt?

•

Vilken betydelse hade samarbetet med andra parter (ex. kommuner) i projekten för
slutresultatet?

•

På vilket sätt, om alls, diskuterar man gjorda erfarenheter av problem kring
kunskapsöverföring mellan olika planeringssteg och/eller olika myndigheter?
Dokumenteras dessa erfarenheter?

•

Efter att E18 byggdes färdigt, har det förekommit någon debatt alternativt klagomål
avseende hur N+K-värden har hanterats?

•

förfrågningsunderlagen i upphandlingen, drivande projektledare, Lst, kommunen,
allmänheten).

•

Vilka källmaterial utgick man ifrån vid hanteringen av N+K-värden?

•

Krävde man att det skulle tas fram något nytt källmaterial, utöver det som Lst är skyldig
att tillhandahålla? Om ja, vem krävde det och varför?

•

Hur viktig är Vägverkets MKB-handbok i det praktiska arbetet med N+K-värden?

•

MKB-handboken är från 2002 och 2004. Var innehållet fortfarande relevant i projektet?
Om inte, hur uppdaterade man sina kunskaper i den praktiska verksamheten?

•

Vilken roll hade forskningsresultat för N+K-värden i projektet?

•

Hade förfrågningsunderlagen i upphandlingen någon betydelse för utfallet av vilka
N+K-värden som beaktades i projektet?

6.	Kan du beskriva hur regelverket av idag fungerade avseende N+K-värden i detta
projekt? (Miljöbalken, VV:s MKB-föreskrifter, Väglagen, internationella 		
överenskommelser)
•

Följde alla N+K-frågor från MKB:n med i Arbetsplanen. Om inte, varför? Är det bra eller
dåligt att det saknas krav på att miljöaspekterna i en MKB måste följa med i
Arbetsplanen?

•

Har projektledaren vid Vägverket rätt kompetens att avgöra vad som skall lyftas in från
MKB:n i Arbetsplanen? (att gå vidare med: Om ja, vem avgör det?, Om nej, hur gör man
då? Finns det en upprättad kompetensspecifikation?)

•

Århuskonventionen (2005) betonar människors delaktighet. Hur hanterades samverkan
med allmänheten och intresseorganisationer i planeringen? Gjorde ni extra aktiviteter
utöver lagstadgade samråd?

Innan jag stänger av bandspelaren får du möjlighet att ställa frågor till mig, något som du
reflekterat på under intervjun, något du vill komplettera med så att inget hänger i luften.
Bandspelaren stängs av.
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Bilaga 4
Mall för intervju av nyckelpersoner
Vilka vägprojekt känner du till där natur- eller kulturvärden eller båda delar varit särskilt viktiga
för vägens utformning?
Hur har naturvärdena resp. kulturvärdena hanterats i planeringsprocesserna för dessa vägprojekt.
Vad ser du som viktiga orsaker till att natur- eller kulturvärdena har hanterats på ett bra, resp.
dåligt sätt i processen och dess olika steg?
Har det i dessa projekt funnits ett strategiskt miljöarbete i hanteringen av natur- och kulturvärden för vissa sträckor, som gjort att man valt att inte utreda dessa sträckor vidare?
Rent allmänt, vid sidan av Miljöbalkens övergripande formuleringar, vad avgör vilka N+K-värden
som tas med i den del av projektet som du känner till resp. andra delar? (att gå vidare med:
checklistor, MKB-handboken, förfrågningsunderlagen i upphandlingen, drivande projektledare, Lst,
kommunen, allmänheten).
Finns det någon sorts miniminivå av natur- och kulturhänsyn som måste uppfyllas? (att gå
vidare med:
Hur ser din bild av planeringsprocessen ut vad gäller olika skeden och inblandade aktörer? Vem
pratar med vem och vem gör vad?
Vilket/vilka steg i processen har du uppfattat som det mest känsliga för slutresultatet?
Vilken betydelse har samarbetet med andra parter i projekten för slutresultatet?
Slutresultatet avseende natur- och kulturfrågor i ett vägprojekt är helt avhängigt vad som står i
Arbetsplanen. På vilket sätt är det ett bra eller dåligt system?
Har projektledaren vid Vägverket tillräckliga kunskaper att avgöra vad som skall lyftas in från
MKB:n i Arbetsplanen? (att gå vidare med: Om ja, vem avgör det?, Om nej, hur vet du det?
Finns det en upprättad kompetensspecifikation?)
Har det betydelse vilken yrkesgrupp som har ansvar för resp. steg i processen?
På vilket sätt sker uppföljning och dokumentation av erfarenheter av problem relaterade till
kunskapsöverföring mellan olika planeringssteg och/eller olika myndigheter?
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