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Förord 

Denna rapport presenterar resultaten av forskningsprojektet Ekosystemtjänster i 

miljökonsekvensbeskrivningar i infrastrukturprojekt där syftet varit att undersöka hur 

ekosystemtjänster har hanterats och kan komma att föras in i beslutsunderlag för 

infrastrukturplanering framöver. Detta syfte är bland annat i linje med att inom planering av 

infrastruktur kunna uppfylla Regeringens etappmål om att ”Senast år 2018 ska betydelsen av 

biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i 

ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är 

relevant och skäligt”.  

Uppdraget har genomförts under perioden augusti 2017 till juni 2018 och har finansierats av 

Trafikverket. Rapporten är författad av Mikael Malmaeus, Anna Mellin, Erik Lindblom och 

Karin Hansen på IVL Svenska Miljöinstitutet. Arbetet har följts av en styrgrupp med 

representanter från Trafikverket som har träffas via Skype tillsammans med projektgruppen 

två gånger under projektets gång samt lämnat synpunkter på slutrapporten. Styrgruppen har 

bestått av Elin Bylund, Kristina Rundcrantz, Stefan Grudemo, Anders Sjölund, Gunnel 

Bångman, Anne Andersson, Annika Cala, Irene Lingestål, Kajsa Ström och Johan Bergkvist.  

Löpande kommunikation mellan projektledare Karin Hansen (2017) och Mikael Malmaeus 

(2018) på IVL Svenska Miljöinstitutet och kontaktperson Elin Bylund på Trafikverket har 

skett ca 1 gång per månad. Författarna svarar själva för rapportens innehåll. Rapporten har 

granskats av styrgruppen och av en oberoende forskare på IVL enligt IVL:s regler om 

granskning. 
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Sammanfattning 

Det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport har undersökt hur ekosystemtjänster har 

hanterats och kan komma att föras in i beslutsunderlag för infrastrukturplanering framöver. 

Detta syfte är bland annat i linje med regeringens etappmål om att ”Senast år 2018 ska 

betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i 

samhället där så är relevant och skäligt”.  

Fokus för analysen har i första hand varit att kartlägga vad som är möjligt att åstadkomma 

inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbeskrivningar. Vi har 

emellertid haft en något bredare ansats än enbart MKB och studerat även samrådsmaterial 

och samlade effektbedömningar. Utifrån en granskning av ett trettiotal olika 

infrastrukturprojekt i Sverige valdes sju fallstudier ut för att undersöka i mer detalj. För var 

och en av dessa sju projekt genomfördes en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som 

berördes i de olika fallstudierna baserat på MKB och hur dessa idag beskrivs (explicit eller 

implicit). Vidare gjordes en kartläggning av respektive fallstudies MKB-process med fokus på 

samråden och de samlade effektbedömningarna. MKB-dokument, samrådsmaterial och 

yttranden studerades utifrån olika aktörers perspektiv för att få information om vilka värden 

som påverkas eller riskerar att påverkas i de aktuella fallen, vilket i många fall också går att 

koppla till påverkan på ekosystemtjänster. Därefter gjordes en analys av resultaten kring hur 

påverkan på ekosystemtjänster kan hanteras inom MKB för planering av vägar och järnvägar, 

och hur Trafikverket kan bygga vidare på de analyser som redan görs inom befintliga 

processer. 

Projektet har huvudsakligen försökt besvara tre frågor. 

1) Vilka ekosystemtjänster berörs av projekt för infrastruktur idag? 

2) Hur hanteras dessa ekosystemtjänster i befintlig MKB och miljöbeskrivning för 

infrastruktur? 

3) Hur kan ekosystemtjänster hanteras i MKB och miljöbeskrivning för infrastruktur 

framgent? 

Vad gäller svaret på den första frågan så kan vi konstatera att en lång rad ekosystemtjänster 

potentiellt kan påverkas av infrastrukturprojekt, och att detta gäller såväl försörjande, 

reglerande och förebyggande, samt kulturella ekosystemtjänster. Beträffande försörjande 

ekosystemtjänster så påverkas framför allt mat- och timmerproduktion av arealförluster inom 

jord- och skogsbruk. Det finns också en risk för att dricksvattentäkter påverkas av utsläpp, 

särskilt i samband med olyckor. Förebyggande och reglerande tjänster påverkas bland annat i 

form av förlust eller störning av habitat och livsmiljöer, samt ianspråktagande av 

ekosystemtjänster som reglerar utsläpp till luft och vatten. Det är däremot svårt att utifrån 

befintligt material utläsa påverkan på ett antal förebyggande och reglerande 

ekosystemtjänster, såsom fotosyntes, pollinering och biogeokemiska kretslopp. Kulturella 

ekosystemtjänster som ofta påverkas inkluderar rekreationsmöjligheter, estetiska värden och 

kulturarv. Dessa påverkas bland annat genom barriärer i landskapet, bullerstörning och 

markexploateringar. 
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Beträffande den andra frågan så nämns inte påverkan på ekosystemtjänster explicit i 

fallstudierna. Däremot är det utifrån beskrivningarna av miljöpåverkan i många fall möjligt 

att mer eller mindre direkt härleda sådan påverkan. Beskrivningarna av påverkan på jord- och 

skogsbruk talar ofta om hur stora markarealer som tas i anspråk. Däremot beskrivs sällan 

markens bördighet eller bonitet. Redan idag framgår det tydligt av MKB om 

ekosystemtjänsterna mat- och timmerproduktion påverkas, men inte direkt i vilken 

omfattning. Även för tillgången till kulturella ekosystemtjänster är befintliga analyser väl 

användbara för att uppskatta påverkan i form av ökad eller minskad tillgänglighet, 

bullerstörningar och estetisk påverkan. Generellt handlar beskrivningarna av miljöpåverkan 

till stor del om att urskilja ”höga” och ”låga” värden i landskapet, där exempelvis Natura 

2000-områden, riksintressen, rödlistade arter eller kulturmiljövärden tyder på förekomst av 

höga värden. En sådan värdering påverkar uppfattningen om alla typer av ekosystemtjänster, 

och inte minst de som handlar om habitat och livsmiljöer. Det betyder att fokus i någon 

utsträckning ligger på värden som det råder brist på medan mer triviala miljöer ges lägre 

värden. Idag görs värderingen ofta utifrån nationella eller regionala kriterier snarare än 

utifrån det aktuella landskapets förutsättningar och med ett biocentriskt snarare än 

antropocentriskt perspektiv. Det finns också en grupp ekosystemtjänster som inte synliggörs i 

nuvarande beskrivningar. Denna grupp, främst reglerande tjänster, utmärkts av att de utgörs 

av relativt komplexa processer som ofta verkar över stora ytor, såsom fotosyntes, 

näringsvävarnas dynamik och liknande. Beskrivningar av utsläpp till vatten och luft görs ofta 

kvantitativt, men någon koppling till ekosystemtjänster som reglerar sådana utsläpp görs inte, 

vilket inte heller kan förväntas när inget uttalat fokus på beskrivning av ekosystemtjänster 

föreligger. 

För att angripa den tredje frågan, slutligen, så konstaterar vi att det finns goda möjligheter att 

hantera ekosystemtjänster inom ramen för infrastrukturprojekt, men att det kan göras på en 

rad olika sätt och att detta innebär ett vägval. Vi bedömer att påverkan på de viktigaste 

ekosystemtjänsterna implicit redan hanteras på ett relativt tillfredsställande sätt i befintliga 

MKB och miljöbeskrivningar – däribland påverkan på produktiv jord- och skogsbruksmark, 

habitat och livsmiljöer, rekreationsmöjligheter och landskapsbild. En möjlighet är att med 

ganska små medel synliggöra ekosystemtjänsterna genom att benämna dem där de 

förekommer eller endast utvidga analysen i liten utsträckning. Detta skulle antingen kunna 

göras integrerat i befintliga beskrivningar och analyser eller i separata kapitel som mer 

specifikt fokuserar på ekosystemtjänster. Det är å andra sidan möjligt att också välja en mer 

omfattande analys av ekosystemtjänster och införa mer ambitiös metodik och datainsamling. 

I det senare fallet vill vi särskilt lyfta fram möjligheten att koppla analysen av 

ekosystemtjänster till arbetet med landskapsanalys och grön infrastruktur för att sätta in 

ekosystemtjänsterna i ett större geografiskt sammanhang och ge människorna som nyttjar 

landskapet förbättrade möjligheter att komma till tals inför förändringar. Det skulle i sin tur 

förmodligen förutsätta samverkan med fler nivåer och aktörer där bara en del av arbetet 

skulle genomföras i samband med MKB eller miljöbeskrivning för enskilda projekt. 

Exempelvis kan regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och kommunal 

översiktsplanering sannolikt underlätta analyser av ekosystemtjänster i ett 

landskapsperspektiv som kan ligga till grund för analyser också i enskilda projekt. Även de 

samråd som genomförs med allmänhet och särskilt berörda bedöms kunna bidra med 

värdefull information om projektområdets ekosystemtjänster, till exempel rekreation och 

friluftsliv. Eftersom påverkan på boendemiljö verkar vara högst prioriterad bland de som 

lämnar synpunkter i samråden, både i tätort och på landsbygd, är det viktigt att andra 
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ekosystemtjänster tas upp på ett sådant sätt att det inte uppfattas som att boendemiljön 

hamnar i konflikt med andra ekosystemtjänster eller kommer att ges lägre prioritet till följd av 

att andra ekosystemtjänster synliggörs. Workshopmetoden i landskapsanalysen kan vara en 

utgångspunkt för ett sådant upplägg. Vi kan inte utifrån detta projekt avgöra vilka 

ekosystemtjänster som då skulle öka i betydelse, men sannolikt skulle uppfattningen om vilka 

tjänster som saknas i landskapet som helhet kunna tydliggöras. En ytterligare 

rekommendation är att inkludera ekosystemtjänster tidigt i samlad effektbedömning och 

samrådsmaterial för att därmed utnyttja dessa forum för kunskapsinhämtning, med en första 

analys och bedömning redan i åtgärdsvalstudien. Oavsett ambitionsnivå bör 

ekosystemtjänstanalysen integreras i befintliga processer och analyser – inte utformas som en 

fristående process. 

Fördelarna med att inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv behöver vägas mot de eventuella 

nackdelar och extra arbete som hänger samman med analysen. Förutom ökad resursåtgång 

för att ta fram information behövs sannolikt viss kompetens- och metodutveckling och 

anpassning av befintliga metoder och rutiner. När nya verktyg och rutiner införs leder det till 

att nya resultat och slutsatser kommer ut ur analysen, vilket också är en del av syftet. I den 

här studien förs ett antal resonemang om hur integrering av ekosystemtjänster skulle kunna 

göras och vilka resultat detta skulle kunna få. 
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1. Introduktion 

Ekosystemtjänster är ett samlande begrepp för de nyttor som naturen tillhandahåller och som 

på olika sätt bidrar till en god livskvalitet för människor. Begreppet blev populärt i slutet av 

1990-talet genom publikationen av The value of the world’s ecosystem services and natural 

capital  av Costanza m.fl. (1997). Artikeln citerar i sin tur en nästan lika känd bok som kom ut 

tidigare samma år, Nature’s Services: Societal Dependences on Natural Ecosystems (Daily, 

1997). Det finns olika sätt att beskriva ekosystemtjänster och ett sätt att dela in dem visas i 

Figur 1. Försörjande tjänster innefattar produkter som exempelvis livsmedel och råvaror. Med 

kulturella tjänster menas att människan använder naturen och ekosystemen för exempelvis 

rekreation, avkoppling och existentiella upplevelser. Reglerande och förebyggande tjänster 

innebär exempelvis att ekosystemen renar mark och vatten från föroreningar genom att bryta 

ner dessa, och möjliggör tillgången till andra ekosystemtjänster genom exempelvis fotosyntes, 

näringsrecirkulation och pollinering.1 Nyligen föreslog en grupp experter kopplade till FN:s 

vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, att vi kanske 

hellre borde tala om ”naturens bidrag till människor”. 

 

Figur 1. Exempel på ekosystemtjänster enligt klassificeringssystemet CICES (Haines-Young & Potschin, 

2010). 

Hoten mot ekosystemen är många, såväl lokalt som i global skala. I den omfattande rapporten 

Millennium Ecosystem Assessment (2005) visades bland annat på att 60 % av de undersökta 

ekosystemtjänsterna världen över håller på att förloras eller att de utnyttjas på ett ohållbart 

sätt. Människan håller också på att kraftigt förändra biodiversiteten på jorden och 

förändringen består till största delen av att biodiversiteten minskar. 

                                                           
1 På Naturvårdsverkets webbplats finns bra och lättillgänglig information om betydelsen av 
ekosystemtjänster: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/
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Ett av regeringens etappmål inom miljömålssystemet anger att betydelsen av biologisk 

mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i 

ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 

relevant och skäligt senast 2018. Ett förslag inom den statliga utredningen för att synliggöra 

värdet av ekosystemtjänster2 handlar specifikt om att bättre beakta ekosystemtjänster i 

samband med upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Nyligen uppdaterades 

miljöbalkens 6:e kapitel med bestämmelser som tydliggör att biologisk mångfald ska beaktas i 

miljöbedömningar. I den tillhörande propositionen framgår att ekosystem och 

ekosystemtjänster omfattas av begreppet biologisk mångfald. 

Det tidigare forskningsprojektet ESBESIA som genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket 

analyserade möjligheten att integrera ekosystemtjänster i MKB och samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser (Malmaeus m.fl., 2016). I projektet genomfördes bland annat fallstudier 

för gruvor, vindkraft och kommunal översiktsplanering. En slutsats från projektet var att 

ekosystemtjänstbegreppet kan hjälpa till att skapa en bättre helhetssyn och att synliggöra ett 

flertal aspekter som idag inte kommer fram tillräckligt i miljöbedömningar. Detta kan gälla 

såväl värden knutna till vardagslandskapet som större sammanhang i landskapet och andra 

tidsperspektiv. Genom detta kan potentiellt också fler människor komma till tals och känna 

sig delaktiga i beslutsprocesser. Tillämpningen av ekosystemtjänstbegreppet kan därmed även 

bidra till att identifiera viktiga frågor som bör hanteras i beslutsprocesser. 

I regeringens utredning om Ekologisk kompensation (SOU 2017:34) identifieras och föreslås 

åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk 

kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och 

vattenområden. Åtgärderna som föreslås ska syfta till att motverka nettoförluster av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. En (av flera) övergripande slutsats är att tillämpningen av 

ekologisk kompensation kommer att öka, vilket i sin tur motverkar förluster av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. I Bilaga 1 ges en bakgrund till Trafikverkets 

transportpolitiska mål och kopplingen till miljökvalitetsmål och ekosystemtjänster. 

Det har hittills inte studerats hur ekosystemtjänster har hanterats inom 

miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktur i Sverige. Trafikverket har därför uppdragit åt 

IVL att med en liknande ansats som ESBESIA-projektet genomföra fallstudier specifikt för 

infrastrukturprojekt. 

  

                                                           
2 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. SOU 2013:68. 
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2. Trafikverkets processer  

För att kunna analysera hur ekosystemtjänster kan integreras i MKB-processen för 

infrastrukturprojekt behöver vi först få en förståelse hur den kopplar till Trafikverkets process 

för byggande av infrastruktur, den så kallade planläggningsprocessen. I alla projekt som 

innebär att en väg- eller järnvägsplan tas fram ska projektets förutsebara påverkan på 

människors hälsa och på miljön beskrivas. Om länsstyrelsen bedömer att projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

uppfyller kraven i 6 kapitlet i miljöbalken tas fram. För övriga projekt görs en 

miljöbeskrivning. I vår text nedan särskiljer vi mellan MKB-processen (miljöbedömningen) 

och dokumentet (MKB).  

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:954)3 och lag (1995:1649) om byggande av 

järnväg. Ett av syftena är att säkerställa att byggandet av transportinfrastrukturen knyts an till 

övrig samhällsplanering och miljölagstiftningen (Trafikverket, 2018a). Vid planläggning av 

väg- och järnväg ingår två andra processer som har identifierats som viktiga i den här 

kontexten: de samlade effektbedömningarna (SEB) och landskaps- och kulturarvsanalyserna. 

Här beskriver vi först hur de olika processerna hänger ihop, vilket illustreras i Figur 2, och 

därefter respektive process var för sig.  

 

Figur 2.  Illustration över Trafikverkets planläggningsprocess. Observera att illustrationen inte visar 

miljöbedömningen som startar redan i skedet samrådsunderlag. (Källa: Författarna, efter Trafikverket 

2016a och 2018a.) 

Både landskaps- och kulturarvsanalysen och den samlade effektbedömningen inleds tidigare 

än framtagandet av MKB-dokumentet, och i samband med detta genomförs även 

naturvärdesinventering. Dock inleds miljöbedömningen redan vid framtagandet av 

samrådsunderlaget. Samråd med övriga myndigheter, särskilt berörda och allmänhet utgör en 

viktig del av planläggningsprocessen. Det är en viktig kanal för att inhämta information till 

                                                           
3 Väglagen reglerar byggande av allmän väg, samråds- och planläggningsprocessen. 
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Trafikverkets övriga delprocesser, inte minst miljöbedömningen, liksom för att informera om 

och förankra pågående planering.  

2.1. Planläggningsprocessen i stort  

Planläggningsprocessen startar efter att en åtgärdsvalstudie (ÅVS)4 har genomförts, när ett 

beslut fattas om en plan ska upprättas. Om beslutat projekt är av mindre skala på befintlig 

anläggning med marginell påverkan på sin omgivning upprättas ingen plan. Dessa fall 

benämns Typfall 1. I övriga fall ska en väg- eller järnvägsplan upprättas, men delas upp i 

Typfall 2 – 5 på följande sätt: 

 Typfall 2: Bedömts ej ha betydande miljöpåverkan. Inga alternativa lokaliseringar 

beaktas och en miljöbeskrivning tas fram istället för en MKB. 

 Typfall 3: Bedömts ha betydande miljöpåverkan. Inga alternativa lokaliseringar 

beaktas, men en MKB genomförs. 

 Typfall 4: Bedömts ha betydande miljöpåverkan. Alternativa lokaliseringar beaktas, 

och en MKB genomförs. 

 Typfall 5: Bedömts ha betydande miljöpåverkan. Alternativa lokaliseringar beaktas, 

och en MKB genomförs. Samt att en tillåtlighetsprövning görs av regeringen.  

I de fall där ett MKB-dokument ska upprättas samråds MKB under skede samrådshandling. 

Därefter tas en slutgiltig MKB fram som ska godkännas av länsstyrelsen innan planen kan gå 

ut på granskning. Planen samt det godkända MKB-dokumentet kungörs samt skickas för 

granskning till bland annat Länsstyrelsen (granskningshandling). Efter granskningen och 

Länsstyrelsens yttrande över planförslaget tas fastställelsehandlingar fram som skickas till 

Trafikverket Juridik och planprövning. Beslut om att fastställa planen fattas därefter av 

Trafikverket Juridik och planprövning. Vid olika uppfattningar mellan myndigheterna 

överlämnas fråga om att fastställa planen till regeringen (fastställelsehandling). (Trafikverket 

2018a; 2016b) 

En första samlad effektbedömning görs i ett tidigare skede än miljökonsekvens-

beskrivningen, redan i åtgärdsvalstudien upprättas en första version. Den samlade 

effektbedömningen uppdateras efterhand som planprocessen fortskrider och ska ta i 

beaktning övriga relevanta processer såsom till exempel miljöbedömningen. Beslut om när en 

SEB ska upprättas har justerats i uppdateringen av riktlinjerna 20165. De nya riktlinjerna 

innebär i grova drag att för alla namngivna objekt i nationell plan eller länsplan där alternativ 

har valts eller flera alternativ finns föreslagna ska en SEB genomföras. I övriga fall, till 

exempel i åtgärdsvalstudier och ej namngivna objekt, görs en bedömning (Trafikverket, 

2016a). 

Som nämndes tidigare görs ett val av vilket typfall åtgärden hamnar inom och en av 

parametrarna är om den har en betydande miljöpåverkan eller inte. Inför beslut hos 

länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan görs en inledande landskapsanalys som ingår i 

samrådsunderlaget (Trafikverket 2016b). Som ett första steg, redan i åtgärdsvalstudien, bör 

                                                           
4 En ÅVS ska genomföras innan planeringsprocessen startar. I ÅVS försöker Trafikverket i dialog med 
olika aktörer, t.ex. kommuner och regioner, få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder där 
behov finns utifrån fyrstegsprincipen. Läs mer på: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/   
5 Det vill säga efter att vissa av våra fallstudier startade. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
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en landskapskaraktärsanalys inkluderas. För typfall 2-5 görs en inledande landskapsanalys 

som därefter kompletteras med tematiska analyser och karaktärsområdesbeskrivningar under 

den fortsatta planläggningsprocessen. För typfall 1 görs enbart en landskapsbeskrivning. 

I Tabell 3 längre ner ges en översikt av vilka underlag som finns tillgängliga för de fallstudier 

som vi har fördjupats oss i. Fallstudierna beskrivs närmare i avsnitt 4.1 samt i Bilaga 4. 

2.2. Miljökonsekvens- och miljöbeskrivning 

Den svenska grundlagen slår fast att ”det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder 

till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.6 En förutsättning är att de 

beslut som kan medföra konsekvenser för miljön fattas utifrån ordentliga beslutsunderlag. 

Trafikverket gör miljöbedömningar av samtliga väg- och järnvägsprojekt inför beslut. Enligt 

väglagen (1971:948) och lagen om byggande av järnväg (LBJ, 1995:1649) ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas då länsstyrelsen beslutat att projektet kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Även i annat fall ska planen innehålla uppgifter 

om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och på miljön. Dessa uppgifter 

kallar Trafikverket miljöbeskrivning. 

Bestämmelser med krav på miljökonsekvensbedömning vid prövning av vissa offentliga och 

privata projekt som kan medföra betydande miljöpåverkan, respektive miljöbedömningar vid 

utarbetandet av planer och program finns även på EU-nivå.7 

Formella krav på MKB gällande väg- och järnvägsprojekt som planeras finns enligt väglagen 

och lagen om byggande av järnväg. I dessa lagar finns hänvisningar till bestämmelser om 

MKB i miljöbalken. Det innebär att i princip samma MKB-krav gäller för planering av vägar 

och järnvägar som för verksamheter. I vissa fall krävs även särskilda prövningar enligt 

miljöbalkens 9 (miljöfarlig verksamhet), 11 (vattenverksamhet) och 7 kapitel (särskilt 

skyddade områden). Enligt miljöbalkens 6 kap. 1 § är syftet med miljöbedömningen ”att 

integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.” 

Miljöbedömningen ska omfatta ”direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, 

som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på 

kort, medellång eller lång sikt” (6 kap. 2 § miljöbalken). Miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll anges i 6 kap. 35 §. Bland annat ska miljöeffekterna på ”biologisk mångfald i övrigt” 

bedömas (6 kap. 2 § 2 pkt.). Detta innefattar även ekosystem och ekosystemtjänster.8 

Den 1 januari 2018 infördes ett helt nytt 6 kapitel i miljöbalken. Samtidigt genomfördes 

följdändringar i väglagen och lagen om byggande av järnväg och andra sektorlagstiftningar. 

Ett syfte var att införa de senaste ändringarna i MKB-direktivet i svensk lagstiftning. Kapitlet 

har en helt ny struktur och innehåller flera nya begrepp. Bland annat kallas processen med att 

utreda och bedöma de framtida miljöeffekterna numer miljöbedömning och det dokument 

                                                           
6 Svensk författningssamling 1974:152 1 kap. 2 §. 
7 Främst, men inte enbart, MKB-direktivet (Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess ändrade lydelse enligt direktiven 97/11EG, 
2003/35/EG, 2011/92/EU och 2014/52/EU) och SMB-direktivet (Rådets direktiv 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan). Direktiven har införlivats i svensk lag, i 
huvudsak genom miljöbalkens kapitel 6. 
8 Det framgår av proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar (Naturvårdsverket 2018a). 
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som redovisar processen och slutsatserna och utgör en del av beslutsunderlaget kallas 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömningen preciseras genom strategisk 

miljöbedömning för planer och program och specifik miljöbedömning för åtgärder och 

verksamheter. Det är ett förtydligande jämfört med tidigare, då MKB användes som 

förkortning för både processen, som då kallades miljökonsekvensbedömning, och 

dokumentet. 

Trafikverket har publicerat en handbok för miljökonsekvensbeskrivningar för vägar och 

järnvägar (Trafikverket, 2011). Där anges vad som kännetecknar en väl genomförd MKB, och 

sammanfattas i följande fyra punkter: 

Ändamålsenlig innebär att MKB är användbar som kunskapsunderlag. Omfattningen är 

anpassad till projektet och förutsättningarna i miljön. Detta avspeglas i MKB-dokumentet där 

projektets miljökonsekvenser och nyckelfrågor är lätta att utläsa. 

Miljökonsekvensbeskrivningens förslag på miljöanpassningar är användbara och praktiskt 

genomförbara. 

Effektiv innebär att MKB är verkningsfull, det vill säga att den påverkar planeringen och 

projektlösningen. Det betyder också att resurser, i form av tid och pengar, läggs på rätt saker i 

MKB och resulterar i en MKB av god kvalitet. 

Kunskapsbaserad innebär att MKB genomförs systematiskt och professionellt. MKB är 

framtagen enligt god vetenskaplig sed och genomförs med metoder och tekniker som är 

lämpliga. Den är objektiv, balanserad och trovärdig. 

Öppen innebär att samråd är en naturlig del av planerings- och projekteringsprocessen med 

MKB och att den är transparent. Framförda synpunkter tas till vara och bidrar till projektets 

miljöanpassning och till beslutsunderlaget.” (Trafikverket, 2011, s. 12). 

2.3. Samlad effektbedömning 

För att säkerställa att det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning uppnås används bland annat samlade 

effektbedömningar (SEB) som beslutsunderlag. I SEB beskrivs åtgärdernas effekter och 

kostnader på ett strukturerat sätt. Den innehåller tre olika delar som var och en utgör en del 

av det samlade beslutsunderlaget. Delarna är en samhällsekonomisk analys (inklusive en 

kalkyl), en fördelningsanalys och slutligen en transportpolitisk måluppfyllelseanalys. Syftet 

med en SEB är dubbelt, dels att utgöra ett beslutsunderlag, dels att vara ett 

informationsmaterial till beslutsfattare, tjänstemän och medborgare. För att genomföra en 

SEB finns ett antal mallar, vägledningar och verktyg framtagna. För den samhällsekonomiska 

analysen finns underlaget Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn, förkortad ASEK, som ger vägledning kring prognoser, kalkylvärden, 

metoder och effektsamband (Trafikverket, 2016a). 
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Idag rekommenderar ASEK ett antal schablonvärden för externa effekter i SEB. Den senaste 

versionen av ASEK kom år 2018.9 De miljörelaterade utsläppen som det finns schablonvärden 

för i ASEK 6.1 är CO2, VOC, SO2, NOx, partiklar och buller (Trafikverket, 2018c, 2018d, 

2018e). I många fall är det svårt att ta fram schablonvärden som är relevanta på grund av att 

effekterna som ska värderas är väldigt plats- och kontextspecifika, vilket ofta är fallet med 

ekosystemtjänster. Detta gäller bland annat intrångseffekter som kan koppla till flera 

ekosystemtjänster samtidigt. Intrång är en vanligt förekommande påverkan vid 

infrastrukturåtgärder och har varit en miljö- och landskapsaspekt som Trafikverket under 

många år har försökt att få fram ett schablonvärde för. I ASEK 6.1 har man inte nått dit ännu, 

men landat i nedanstående rekommendation kring intrång och barriäreffekter. Det finns 

hittills två studier, Haningeleden i Huddinge kommun och Hamnleden i Halmstad 

(Trafikverket 2014; Trafikverket 2010), där den rekommenderade värderingsmetoden har 

använts.  

”Intrång i fysisk miljö och visuella intrång i landskapsbilden är svårvärderade effekter. 

Intrångseffekter kan tas upp i den samhällsekonomiska analysen genom en verbal beskrivning 

som kompletterar kalkylen i redovisningen av den samhällsekonomiska analysen i Samlad 

effektbedömning (SEB). I det speciella fall där restidsbesparing är den största positiva 

effekten och det fysiska intrånget är den största negativa effekten av en 

infrastrukturinvestering skulle en studie kunna göras, givet att lämplig metod utvecklas, där 

intrång för boende vägs mot restid. Resultatet av en sådan studie kan emellertid inte ingå i 

huvudkalkylen men skulle däremot kunna ingå i en känslighetsanalys.” (Trafikverket, 2018f, 

s. 3). 

2.4. Landskapsanalys, naturvärdesinventering och kulturarvsanalys  

För att se till att hänsyn tas till landskapet i planläggningsprocessen ska behovet av 

landskapsanalyser bedömas och tillgången till underlag säkerställas, vilket beskrivs i 

dokumentet Riktlinje för landskap (Trafikverket, 2016b).  En landskapsanalys ska innehålla 

en analys av landskapets förutsättningar, känslighet, utvecklingstendenser och potential, 

vilket beskrivs i handledningen för landskapsanalys (Trafikverket, 2016c). Målet med 

analysen är att bidra till ett bättre underlag vid lokalisering och utformning av 

infrastrukturåtgärder, med hänsyn till landskapet vilket det finns krav på i väglagen, lag om 

byggande av järnväg samt i miljöbalkens hänsynsregler (Trafikverket, 2016c). 

Landskapsanalysen inkluderar de aspekter som tas upp i den europeiska 

landskapskonventionen10 som Sverige ratificerade 2011. Genom att ratificera 

landskapskonventionen har Sverige (och övriga länder) åtagit sig att skydda, förvalta och 

planera sina landskap i enlighet med konventionens intentioner. Landskapskonventionen 

innebär att Sverige ska tillämpa ett landskapsperspektiv i sin politik för regional utveckling, 

                                                           
9 ASEK står för Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. Trafikverket 
ansvarar för att utveckla de principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska 
tillämpas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser och att publicera dem i ASEK-rapporten. 
ASEK-arbetet är kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av representanter 
för Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Stockholms Läns Landsting/SL samt Trafikanalys (adjungerad). ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt 
råd bestående av vetenskapligt expertis inom ämnesområdena nationalekonomi, miljöekonomi, 
regionalekonomi och transportanalys. 
10 Europeiska landskapskonventionen, 2000. Svensk offentlig version, översättning 29 april 2002. 
European Treaty Series, nr. 176, 2000 Florens, 20 oktober 2000. 
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stadsplanering, kultur- och naturmiljövård, jordbruk, skogsbruk och alla andra områden som 

kan ha inverkan på landskap. Detta innebär bland annat att Sverige ska: 

1. erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 

2. öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i 

privata organisationer och hos offentliga myndigheter 

3. främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt 

4. utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa 

5. utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet 

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett 

gemensamt ansvar, där många olika värden och tillgångar möta såsom kulturella, ekologiska, 

estetiska, sociala och ekonomiska (Naturvårdsverket, 2018d; Riksantikvarieämbetet, 2018). 

Trafikverkets handledning för landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar 

(2016b) beskriver hur processen för en landskapskaraktärsanalys ska genomföras. Analysen 

ska följa en etablerad metod kallad Landscape Character Assessment. Figur 3 nedan visar de 

olika stegen i processen. Stegen som inte syns i figuren, men som är viktiga, är samråden, 

vilka ingår i planläggningsprocessen. En landskapsanalys ska minst innehålla en kartläggning 

och beskrivning av områdets olika landskapstyper, en tolkning och fördjupning av 

beskrivningen, bedömning av områdets känslighet och potential samt formulera mål för 

projektets landskapsanpassning. I handledningen ingår också hur analysens omfattning och 

utförande ska anpassas beroende på vilket typfall som avses, se mer om detta under 2.1. 

Handledningen till landskapsanalyser inkluderar två checklistor för utföraren av analysen att 

utgå ifrån (Trafikverket, 2016c). 

Ett viktigt underlag i miljöbedömningen är en så kallad naturvärdesinventering, vilken syftar 

till att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Med 

naturvärde avses i detta sammanhang enligt gällande SIS-standard11  endast betydelse för 

biologisk mångfald – inom arter, mellan arter och mellan ekosystem. Det innebär att 

geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd bidrar till biologisk mångfald har 

naturvärde, medan områden som inte bidrar till sådan mångfald har lågt naturvärde. 

Definitionen av biologisk mångfald bygger i sin tur på Konventionen om biologisk mångfald. 

                                                           
11 Svensk Standard (SS 199000:2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI). 
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Figur 3.  Landskapsanalysens process, som också inkluderar samråd med myndigheter och allmänhet 

vilka kan ske flera gånger (Källa: Trafikverket, 2016b). 

  

Den beskrivna handledningen till landskapsanalyser från år 2016 kommer att revideras under 

2018 för att anpassas till metoden Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA). Vilken är en 

vidareutveckling av Landscape Character Assessment, som kompletterar karaktärsanalysen 

med analyser av landskapets funktion och relation. En ILKA beskriver hela landskapet och 

inte bara avgränsade, värderade områden. Utifrån en karaktärsområdesindelning bedöms 

landskapets känslighet och potential utifrån funktionalitet och rådande karaktär på ett 

beskrivande sätt. Benämningen Integrerad landskapskaraktärsanalys är vald för att betona 

samarbetet mellan olika kunskapsområden såsom ekologi, kulturarv samt upplevelse och 

användning av landskapet. Analysen resulterar i ett underlag som kan ge vägledning till hur 

åtgärder bör utföras, men utan att klassa känslighet och peka ut värdeområden. Även 

landskapets potential ska analyseras för att ge ett framåtsyftande underlag för hur åtgärder 

kan utföras så att landskapet stärks. ILKA metoden beskrivs mer i Trafikverket (2017a) och 

illustreras i Figur 4. 
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Figur 4.  En modifiering av figur 3 som beskriver den integrerade processen i ILKA:n, där de tematiska 

analyserna ska svara på varför landskapet ser ut och fungerar som det gör. De ger också innehållet till 

den samlande karaktärsbeskrivningen och bedömningen av känslighet och potential. Medverkan, det vill 

säga dialog med brukarna av det berörda landskapet, ska likaså följa och berika analysen. Källa: 

Trafikverket (2017a). 

 

Ett annat viktigt dokument i miljöbedömningen är kulturarvsanalysen, vilken är relevant för 

de kulturella ekosystemtjänsterna. Kulturarvsanalysen ska inarbetas även i landskapsanalysen 

som är beskriven ovan. Syftet med den här analysen är att på ett strukturerat sätt, likt tidigare 

beskrivna analyser, beakta kulturmiljöer som finns i åtgärdsområdet och uppfylla 

miljöbalkens krav. I Trafikverkets uppdragsbeskrivning kring kulturarvsanalysen betonas 

vikten av att behandla kulturlandskapet i sin helhet i ett historiskt perspektiv, och inkludera 

fysiska lämningar, byggda miljöer och visuella samband (Trafikverket, 2017b). I 

uppdragsbeskrivningen finns utvecklat i mer detalj vad som är minimikrav på innehållet. 

Målet är att analysen, i kombination med andra analyser och förutsättningar, ska bidra till att 

lokaliseringen och utformningen av åtgärden blir så hållbar som möjlig på lång sikt. Analysen 

byggs på under de olika faserna i planläggningsprocessen (samrådsunderlag och 

samrådshandling), som beskrivs mer i avsnitt 2.1. 
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2.5. Samrådsprocessen 

Samrådsprocesser är en viktig del av Trafikverkets planläggningsprocess. Krav på 

genomförande av samråd finns både i lagen om byggande av järnväg (2 kap. §§ 2–7) samt i 

väglagen (§§ 14b–15). Gemensamt är att lagen kräver att samrådet genomförs med 

åtminstone länsstyrelsen, berörda kommuner och enskilda som kan antas bli särskilt berörda, 

att det ska inledas så tidigt som möjligt och anpassas efter behovet i det enskilda fallet. 

Samråden ska ge myndigheter och berörda enskilda möjlighet att påverka planen eller 

verksamheten12, genom att dels få information, dels få framföra synpunkter och bidra med 

ytterligare information.13 Samrådet rymmer med andra ord en viktig demokratisk dimension 

som går tillbaka till MKB-direktivet och Århuskonventionen om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor.14 

Verksamhetsutövaren ska tillhandahålla ett samrådsunderlag som beskriver planen eller 

projektet ifråga. Samrådet bör genomföras så att det ges tillfälle att lämna såväl muntliga som 

skriftliga synpunkter och sammanfattas i en så kallad samrådsredogörelse. Under samrådet 

framkommer därmed olika aktörers perspektiv på vilka värden som påverkas eller riskerar att 

påverkas av det planerade infrastrukturprojektet. 

  

                                                           
12 Miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsprövningens omfattning Examensarbete i miljörätt, 15 
högskolepoäng. Författare: Anders Wallin Handledare: Jan Darpö VT 2009 Juridiska fakulteten – 
institutionen Uppsala Universitet. 
13 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar Handbok Metodik. Trafikverket publikation 
2011:090.  
14 JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Karin Hultman. Allmänhetens deltagande i MKB-
processen. Examensarbete 20 poäng. VT 2006 
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3. Syfte och tillvägagångssätt 

Syftet med detta projekt har varit att undersöka hur ekosystemtjänster hanteras i befintliga 

MKB och miljöbeskrivningar för infrastrukturprojekt samt att göra en analys av om 

ekosystemtjänster kan integreras i dessa framgent, och i så fall hur detta bör göras. Vi har 

emellertid haft en något bredare ansats än enbart MKB och studerat såväl samrådsmaterial 

och samlade effektbedömningar. Fokus för analysen har dock i första hand varit att kartlägga 

vad som är möjligt att åstadkomma inom ramen för MKB. Mer specifikt har projektet 

omfattat följande moment: 

• En granskning av olika infrastrukturprojekt i Sverige med målet att välja ut ett hanterbart 

antal för mer ingående analys. Granskningen ledde till att vi valde ut sju fallstudier att 

arbeta mer i detalj med. 

• En kartläggning av vilka ekosystemtjänster som berörs i de olika fallstudierna baserat på 

miljökonsekvensbeskrivningar och hur dessa idag beskrivs (explicit eller implicit). Vi 

utgick ifrån checklistor med relevanta ekosystemtjänster för olika typer av ekosystem och 

härledde direkta och indirekta kopplingar till ekosystemtjänster utifrån beskriven 

miljöpåverkan. Det finns ett antal klassificeringssystem för ekosystemtjänster och vi har 

huvudsakligen utgått ifrån CICES (Haines-Young & Potschin, 2010). I Bilaga 2 framgår 

mer specifikt hur vi delat in ekosystemtjänster i olika landskapstyper. 

• En kartläggning av respektive fallstudies MKB-process med fokus på samråden respektive  

den samlade effektbedömning (SEB) som görs i samband med investeringsprojekt. Vi har 

studerat MKB-dokument, samrådsmaterial och yttranden utifrån olika aktörers perspektiv 

för att få information om vilka värden som påverkas eller riskerar att påverkas i de aktuella 

fallen, vilket i många fall också går att koppla till påverkan på ekosystemtjänster. 

Kartläggningen gjordes både kvalitativt och kvantitativt med tyngdpunkt på analys av de 

ingående texterna. 

• En analys av resultaten och utvecklade slutsatser kring hur påverkan på ekosystemtjänster 

kan hanteras inom MKB för planering av vägar och järnvägar, och hur Trafikverket kan 

bygga vidare på de analyser som redan görs inom befintliga processer. 

Underlag i form av MKB, samrådsmaterial och en rad andra dokument har tillhandahållits av 

Trafikverket. Löpande kommunikation mellan projektledare och Trafikverkets kontaktperson 

har skett ca 1 gång per månad. Arbetet har därtill följts av en styrgrupp med representanter 

från Trafikverket som har träffas via Skype två gånger under projektets gång och lämnat 

synpunkter på slutrapporten. 
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3.1. Val av fallstudier 

Forskningsstudien baserar sig huvudsakligen på ett antal fallstudier av infrastrukturprojekt 

enligt den metodik som tillämpades i ESBESIA-projektet (Malmaeus m.fl., 2016). Vårt mål 

har varit att arbeta med ett lämpligt antal fall för att fånga upp en viss bredd av aspekter i 

form av geografiskt läge (södra och norra Sverige, närhet till större städer), berörda 

ekosystem (skog, jordbruk, sjöar, vattendrag), berörda ekosystemtjänster samt typ av projekt 

(väg, järnväg) men samtidigt möjliggöra en relativt hög detaljnivå i analysen. 

Val av representativa fallstudier baserar sig på en genomgång och granskning av ett flertal 

infrastrukturprojekt och har gjorts i samråd med Trafikverket som har bistått med material i 

form av MKB-dokument, samrådsmaterial och yttranden kopplade till de aktuella projekten. 

Första steget i en grovgallring var en översiktlig genomgång av vilka olika projekt Trafikverket 

skriver miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbeskrivningar för. Inom 

järnvägsprojekt var det projekt kring att bygga nya järnvägar, anlägga sidospår som avlastning 

samt för att bygga nya stationer. I samband med vägprojekt var fokus på att bygga nya vägar 

och cykelvägar, bygga om befintliga vägar, anlägga, byta och underhålla broar, bygga 

cirkulationsplatser, och utföra olika åtgärder som till exempel bullerskyddsåtgärder, 

korsningsåtgärder, bärighetshöjande åtgärder, förstärkningsåtgärder, beläggningsarbete och 

ny belysning. 

Vi bedömde att projekten kring mindre åtgärder och byggande av till exempel mindre broar 

tar relativt lite ny mark i anspråk och därmed har färre och mindre påverkan på ekosystem. 

Första delen av granskningen ledde därför till att vi arbetade vidare med fokus på nya vägar 

och nya cykelvägar, ombyggnation av befintliga vägar till 2+1 vägar15, nya järnvägar och nya 

sidospår som avlastning för järnvägstrafik. 

Lagstiftningen kring planering för infrastruktur ändrades 1 januari 2013. För att följa den nya 

planprocessen skulle projekten som valdes ut ha en MKB eller miljöbeskrivning som var 

utförd efter detta datum, det vill säga enligt den nya processen. Projekten skulle även ha 

kommit så långt att en MKB eller miljöbeskrivning för vägplan eller järnvägsplan hade tagits 

fram. Både projekt med MKB och miljöbeskrivningar skulle ingå samtidigt som projekten 

borde representera olika typfall och storlekar av projekt. 

  

                                                           
15 Mötesfria vägar med omväxlande ett eller två körfält i vardera riktning. 
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Vi valde ut 6 län där vi granskade alla pågående projekt. Länen valdes som representativa för 

södra Sverige (Skåne, Blekinge och Gotlands län), Mellansverige (Dalarna och Gävleborgs län) 

och norra Sverige (Norrbottens län)(Figur 5). Totalt 29 pågående projekt fanns inom länen 

(Bilaga 3) som föll inom våra fokusområden och de uppsatta kriterierna. Det fanns flest 

projekt kring nya gång- och cykelvägar (13 st), nya vägar, ombyggnad av vägar och nya 

sidospår för järnväg (Tabell 1). Flest gång- och cykelvägar projekteras i Skåne län och det 

sammanfaller med att Skåne har flest antal invånare av de län vi undersökte. Inga projekt 

fanns rörande byggnad av ny järnväg. Flertalet projekt hade en budget i spannet 20 till 900 

miljoner kronor, medan två projekt var stora med en budget över 4 miljarder kronor. 

Efter ytterligare granskning av dessa och övervägande av hur de relaterade till de övriga 

förutsättningarna ledde oss fram till att välja ut de slutgiltiga sju fallstudierna. 

 

Figur 5. Sex län i Sverige screenades för representativa infrastrukturprojekt att använda som fallstudier. 

 

Tabell 1. Fördelning av 29 infrastrukturprojekt i de sex granskade länen. 

 

  

Vad Typ av projekt/Möjliga projekt i län Blekinge län Skåne län Gotlands län Dalarnas län Gävleborgs län Norrbottens län Totalt

Väg Ny väg 1 2 1 4

Ombyggnad av väg, motortrafikväg 1 1 2

Ombyggnad av väg, Mötesseparerad väg 1+2 1 1 2 4

Ombyggnad av väg, öka trafiksäkerhet 1 1

Ny gång och cykelväg 1 5 1 2 2 2 13

Järnväg Extra sidospår på järnväg 3 1 4

Ombyggnad av järnväg 1 1

Ny järnväg 0

Totalt 3 10 1 5 5 5 29
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4. Resultat 

4.1. Beskrivning av fallstudier 

De fallstudier som valts ut i detta projekt visas i Tabell 2. Tabell 3 ger en översikt av 

omfattningen av de valda fallstudiernas underlagsmaterial och samrådsprocesser. 

Fallstudierna fördelar sig på två projekt med byggnation av ny väg i Dalarna och i Skåne, två 

projekt med ombyggnad av nuvarande väg till mötesseparerad väg (2+1 väg) i Norrbotten och 

Blekinge, två projekt med anläggning av nya gång- och cykelvägar i Gävleborg och på Gotland 

samt slutligen ett stort projekt som handlar om att bygga extra sidospår på en befintlig 

järnväg i Skåne. En mer detaljerad beskrivning av respektive fallstudie finns i Bilaga 4. 

Tabell 2. De utvalda 7 fallstudierna inom Trafikverkets projekt i de sex länen. 

 

 

Tabell 3. Översikt av omfattningen av de valda fallstudiernas underlagsmaterial och samrådsprocesser. 

Fall 12, 18 och 25 valdes ut för textanalysen av samrådshandlingar. 

Nr Namn Landskaps-
analys 

Kulturarvs-
analys 

MKB ref i 
SEB 

MKB år Process-
period 

Antal aktörer 

2 Väg 27, Backaryd till 
Hallabro  

Ja, i MKB Ja, som 
referens i 
MKB 

Ja 2016   

4 Väg 140, Västergarn-
Klintehamn, gång- och 
cykelväg 

Nej Nej * Ja  2015   

5 E22 Sätaröd-Vä Nej Nej * Nej 2015   
12 Flackarp-Arlöv fyra spår Nej Nej * Ja 2014 1999–2016 Mycket stort. 

Närmare tjugo 
myndigheter 
och flera 
hundra 
enskilda. 

18 Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Ja, i MKB Ja Nej 2017 2015–
pågående.  

Litet. Färre än 
tio 
myndigheter, 
cirka fyrtio 
yttranden från 
enskilda. 

22 Gång- och cykelväg, väg 
637 Sockenvägen, 
Söderala 

Ja, separat Nej Nej Miljöbedömning 
2015 

  

25 E10 Avvakko-
Lappeasuando, mötesfri 
väg 

Nej Nej Nej 2016 2016 Stort. Omkring 
tio yttranden 
från 
myndigheter 
och omkring 
etthundra från 
enskilda. 

* Inget dokument benämnt kulturarvsanalys finns, däremot finns underlag för kulturmiljö. 

 

Fallstudie nr Projekt kring Typfall Ärendet gäller Kommun Län

2 Ombyggnad till mötesseparerad väg 1+2 4 Väg 27, Backaryd till Hallabro Ronneby Blekinge

4 Ny gång och cykelväg 3 Väg 140, Västergarn–Klintehamn Visby Gotland

5 Ny väg 5 Väg E22, norr om Tollarp förbi Sätaröd och Vä Kristianstad Skåne

12 Extra sidospår på befintlig järnväg + tunnel 5 Flackarp-Arlöv, plus 400 m tunnel i Åkarp Burlöv Skåne

18 Ny väg 4 Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen Malung Dalarna

22 Ny gång och cykelväg 2 Väg 50/637, Söderhamn–Florhed–Söderala Söderhamn Gävleborg

25 Ombyggnad till mötesseparerad väg 1+2 4 Väg E10, Avvakko–Lappeasuando Gällivare Norrland



25 
 

4.2. Ekosystemtjänster i MKB  

För de sju fallstudierna har MKB, SEB och processmaterial granskats för att kartlägga i vilken 

utsträckning ekosystemtjänster tas upp och på vilket sätt. Begreppet ”ekosystemtjänster” 

förekommer explicit enbart två gånger och då i samrådsunderlaget, men vi har identifierat 

kopplingar till ekosystemtjänster vilket redovisas i de följande avsnitten. I Bilaga 5 finns en 

detaljerad genomgång av det vi funnit då vi gått igenom materialet baserat på checklistor för 

ekosystemtjänster i olika biotoper. I bilagan redovisas huvudsakligen text tagen direkt ur 

dokumenten med kommentarer från vår sida i kursiv stil. I tabellerna nedan gör vi en egen 

sammanfattande översikt över vilka tjänster som berörs och på vilket sätt det görs och det är 

då vår övergripande tolkning av materialet som redovisas. Tomma rutor betyder att vi 

bedömer att påverkan på dessa ekosystemtjänster inte kan beläggas eller är försumbar. 

Generellt finns de flesta beskrivningar av möjliga ekosystemtjänster i MKB-dokumenten och 

det är således därifrån som vi hämtar de flesta exemplen. Vi beskriver emellertid även mer 

utförligt vad vi funnit då vi gått igenom SEB och övrigt material från samrådsprocesserna i 

avsnitt 4.3 och 4.4. I detta avsnitt delar vi upp analysen i försörjande, 

reglerande/förebyggande och kulturella ekosystemtjänster. 

4.2.1. Försörjande tjänster 

De försörjande ekosystemtjänster som påverkas enligt denna kartläggning visas i tabellen 

nedan.  
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Tabell 4. Sammanfattning av försörjande ekosystemtjänster i respektive fallstudie. Se Bilaga 5 för detaljer. 

 

 

 Fall 2 –  Väg 27, 
Backaryd till Hallabro 

Fall 4 –  Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 –  E22 Sätaröd-
Vä 

Fall 12 –  Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 –  Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 –  Gång- och 
cykelväg, väg 637 
Sockenvägen, 
Söderala 

Fall 25 –  E10 
Avvakko-
Lappeasuando, 
mötesfri väg 

Timmer, 
massaved 

Arealer skogsmark tas i 
anspråk på grund av 
breddning och 
förbifarter 
 

Arealer skogsmark tas i 
anspråk, dock i liten 
utsträckning. Ej minskad 
framkomlighet för 
näringen. 
 

Utbyggnads-
alternativet tar cirka 
84 hektar jord- och 
skogsbruksmark i 
anspråk. Vidare risk 
att restytor uppstår i 
landskapet med 
igenväxning som följd. 

 Skogsmark tas i 
anspråk. 
 

 Ett aktivt skogsbruk 
bedrivs i området. 

Jordbruk, 
spannmål 

Arealer jordbruksmark 
tas i anspråk på grund 
av breddning och 
förbifarter 
 

Arealer av 
jordbruksmark och 
betesmark tas i anspråk, 
dock i liten utsträckning. 
Ej minskad 
framkomlighet för 
näringen. 

 Tillfälliga (byggskedet) 
och permanenta 
intrång i 
jordbruksmark. 
 

  Ett tynande jordbruk 
bedrivs i området. 
 

Övriga livsmedel Vilt förekommer i 
området, kan behöva 
stängslas. Jakt bedrivs 
också. Enligt målanalys 
minskad mortalitet, 
men barriärer i 
landskap. 
 

 Vilt, risk för olyckor 
(minskar). 
 

 Hjortron, blåbär och 
lingon finns i skogen. 
 
Jakt och fiske bedrivs i 
området. Ökad 
mortalitet på grund av 
risk för olyckor. 
 

 Lingon, blåbär, 
kråkbär finns i skogen. 
 
Fiske bedrivs i 
området. 
 
Jakt och viltolyckor 
nämns. Vägen ger 
barriäreffekt men den 
motverkas med hjälp 
av viltpassager. 
 
Ett viktigt område för 
rennäring. Vägens 
barriäreffekt och 
störningar under 
byggtiden. 
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 Fall 2 –  Väg 27, 
Backaryd till Hallabro 

Fall 4 –  Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 –  E22 Sätaröd-
Vä 

Fall 12 –  Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 –  Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 –  Gång- och 
cykelväg, väg 637 
Sockenvägen, 
Söderala 

Fall 25 –  E10 
Avvakko-
Lappeasuando, 
mötesfri väg 

Dricksvatten Dricksvatten i form av 
grundvattentäkter. Kan 
påverkas av vägolyckor. 
(Även nämnt i SEB). 

Brunnar förekommer 
men bedöms ej 
påverkas. 

Sänkning av 
grundvattenyta, kan 
ge minskat flöde 
nedströms vägen. 
Ökad trafiksäkerhet 
ger minskad risk för 
olyckor. 

Grundvattenav-
sänkning som kan 
påverka enstaka 
brunnar. 

Kommunal 
dricksvattentäkt 1,2 
km söder om 
utredningsområdet. 
 

Söderalaåsen 
skyddsvärd 
grundvatten-
förekomst, med två 
kommunala 
vattentäkter mm. Kan 
förorenas av 
dagvatten eller 
olyckor på vägen. Inte 
mycket påverkan från 
gång- och cykelväg. 

Privata brunnar och 
vattentäkter. I 
Puoltikasvaara 
passerar vägen genom 
vattenskydds-
områden 
(en reservvattentäkt) 

Energi     30 – 40 000 m3 torv 
grävs undan och 
används för 
framställning av 
matjord, energipellets 
mm. 
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Det är uppenbart att ett antal försörjande ekosystemtjänster påverkas eller riskerar att 

påverkas av de planerade infrastrukturprojekten. Det handlar för det första om jord- eller 

skogsbruksmark som omvandlas till väg eller järnväg, och som därmed inte längre kommer 

att tillhandahålla de försörjande ekosystemtjänster som är knutna till denna mark (främst 

produktion av timmer, spannmål eller djurhållning). För det andra påverkas i flera fall andra 

födoresurser som bär, vilt och fisk. För det tredje finns risk för att dricksvatten påverkas och 

för det fjärde, slutligen, utnyttjas torv som grävs undan för energiproduktion, vilket innebär 

utnyttjande av en ekosystemtjänst (produktion av bioenergi). 

När det gäller jord- och skogsbruksmark redovisas ofta den areal som behöver tas ur 

produktion till följd av projektet, vilket i princip innebär en kvantitativ beskrivning av hur 

mycket tillgången till dessa ekosystemtjänster minskar i landskapet. Exempelvis beräknas i 

fall 2 arealbortfallet till 11,1 ha för breddning och runt 20 ha för förbifarter. Sammantaget 

bedöms detta i MKB som stora konsekvenser för skogsbruket för en förbifart (13,6-14,8 ha) 

och måttliga för den andra förbifarten och för breddningen. I Fall 5 skrivs som jämförelse att 

markanspråket blir relativt stort (ca 84 ha), men att (delar av) detta sker i ”en nyplanterad 

tall- och granskog utan större värden”. Det sistnämnda syftar av allt att döma på naturvärden 

men även det ekonomiska värdet är relativt lågt innan träden vuxit upp. 

När det gäller övriga livsmedel så konstateras allmänt i några fall att området används för jakt 

och fiske eller att det förekommer lingon, blåbär och andra bär. I dessa fall är det vanligen 

främst vägens barriäreffekt och påverkan på möjligheten att utnyttja ekosystemtjänsterna 

som beskrivs. Vidare beskrivs hur risken för viltolyckor påverkas, vilken kan öka till följd av 

trafik eller minska till följd av säkrare vägar och viltstängsel. Viltpassager för att gynna 

förekomst av vilt föreslås regelmässigt. I fall 25 beskrivs påverkan på rennäringen. I det fallet 

sägs att rennäringens markanspråk inte påverkas eftersom ny mark endast tas i anspråk i 

direkt anslutning till befintlig väg. Däremot nämns ökad barriär och begränsningar i 

renflytten.  

Sänkning av grundvattenytor och risk för olyckor kan medföra minskad tillgång till 

dricksvatten. I Fall 2 konstateras att tre platser som utpekas som grundvattentäkt 

förekommer längs sträckan, samt att ökad trafiksäkerhet ger minskad risk för olyckor som 

kan påverka dessa. 

Sammanfattningsvis är betydelsen och omfattningen av påverkan på de försörjande 

ekosystemtjänsterna relativt lätt att härleda utifrån befintliga MKB. Även om beskrivningar 

inte explicit görs i termer av ekosystemtjänster så är analysen så pass konkret att steget till att 

genomföra en ekosystemtjänstanalys inte framstår som särskilt långt. 

4.2.2. Reglerande och förebyggande tjänster 

De reglerande och förebyggande ekosystemtjänster som påverkas enligt denna kartläggning 

visas i Tabell 5 nedan. 
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Tabell 5. Sammanfattning av reglerande och förebyggande ekosystemtjänster i respektive fallstudie. Se Bilaga 5 för detaljer. 

 

 

 Fall 2 –  Väg 27, 
Backaryd till Hallabro 

Fall 4 –  Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 –  E22 Sätaröd-
Vä 

Fall 12 –  Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 –  Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 –  Gång- och 
cykelväg, väg 637 
Sockenvägen, 
Söderala 

Fall 25 –  E10 Avvakko-
Lappeasuando, mötesfri 
väg 

Habitat och 
livsmiljöer 

Ett antal 
biotopskyddade 
områden i 
jordbrukslandskapet 
förekommer. 
 
Lokaler med rödlistade 
arter förekommer. 
 
Intrång i en 
igenväxande hagmark 
med tveksamt värde. 
 
Vattenförekomster 
med miljökvalitets-
normer. Viktigt inte 
orsaka 
vandringshinder. 
 

Inom planområdet finns 
biotopskyddade alléer, 
jordbruksdiken. 
 
Vägkanter som habitat 
och spridnings-
korridorer för 
hävdgynnade växter och 
insekter lyfts fram. 
 
Naturvärdesklassade 
vattendrag och en sjö 
(Paviken) och 
kuststräcka av 
riksintresse för 
naturvård. 
 
Vägen ligger delvis i 
strandskyddat område. 
 

Stora naturvärden, 
som Natura 2000 och 
miljöer för hotade 
arter. Vramsån med 
omgivande lövskogar. 
Lavar, orkidéer mm. 
Stor påverkan på 
naturmiljön genom 
direkt eller indirekt 
påverkan på cirka 50 
identifierade 
naturvärdesobjekt, 
varav nio områden 
med unika värden 
(klass 1), främst 
naturbetesmarker och 
sandiga marker med 
ovanlig flora och 
fauna. 
 
Fragmentering och 
barriärverkan. 
 
Fina hävdade  
betesmarker med 
ovanlig flora och 
fauna. 
 
Naturvärden i form av 
sandiga betesmarker 
och blomrika 
vägslänter. 
 

Ett mindre 
naturområde i Åkarp 
bedöms intressant ur 
naturvårdsperspektiv. 
 
I jordbrukslandskapet 
pekas en rad 
trädridåer och alléer 
ut. 
 
Några rödlistade arter, 
som ask och alm, kan 
påverkas. 
 
Även några akvatiska 
miljöer och i 
synnerhet Alnarpsån 
är biologiskt 
värdefulla. 
 
Mycket vegetation i 
samhället försvinner 
och ytor där man kan 
återplantera minskar i 
och med 
spårbreddningen. 
 
Banvallens del i en 
grön infrastruktur, och 
eventuell negativ 
påverkan på denna 
genom nedsänkning 
beskrivs. 

Inga naturreservat 
eller riksintressen för 
naturvård 
förekommer. Däremot 
några sumpskogar och 
värdefull myrmark. 
 
Ett antal fågelarter 
nämns, men på grund 
av naturvårdshänsyn 
vid val av sträckning 
undviks betydande 
påverkan på dessa. 
 
 

Den flacka jordbruks-
slätten har högt 
naturvärde (klass 3). 
 
Två skyddsvärda träd 
enligt Trädportalen. 
 
Biotopskyddade 
alléer. 
 
En ytvattenförekomst 
med måttlig ekologisk 
status, korsas av 
vägen. I 
vattensystemet finns 
öring och utter. 
 
En sumpskog i 
utkanten av 
planområdet. 
 

Vägen gränsar mot 
Natura 2000 och 
naturreservat Lina 
Fjällurskog,. Även 8 
naturvärdesobjekt 
identifierade, med 
förekomst av en rad 
rödlistade arter. Endast 
två lummerväxter 
bedöms påverkas. 
 
Sträckan mellan byarna 
Skaulo och 
Puoltikasvaara är 
utpekad som artrik 
vägmiljö.  
 
Faunapassager inklusive 
vägtrummor för att 
minska vägens barriär. 
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 Fall 2 – Väg 27, 
Backaryd till Hallabro 

Fall 4 – Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 – E22 Sätaröd-
Vä 

Fall 12 – Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 – Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 – Gång- och 
cykelväg, Söderhamn-
Söderala 

Fall 25 – E10 Avvakko-
Lappeasuando, mötesfri 
väg 

Vattenreglering  Dikningsföretag kan 
påverkas av nya 
vägtrummor. 
Dimensionering med 
avseende på ändrat 
klimat. 

 Flödesregimen i 
Alnarpsån, nämns i 
samrådsmaterialet – 
hur påverkas land-
skapets flödes-
reglerande förmåga? 
 

Säkerställs att ingen 
påverkan på vatten-
dragens flöden sker. 
Påverkan på 
hydrologin till följd av 
körskador vid 
skogsavverkning 
nämns också, samt 
hur det bör undvikas. 

 Trummor utformas så 
att ingen förändring av 
vattenflöde bedöms 
uppstå. 

Förebyggande 
av erosion 

  Uträtningar av några 
sträckor i 
vattendragen medför 
erosionsrisk. 

    

Luft och 
klimatreglering 

En marginell ökning av 
utsläpp till luft av 
kväveoxider, kolväten, 
koldioxid, svaveldioxid 
och partiklar. 
 

Ökad cykeltrafik antas 
minska luftföroreningar 

Utsläpp till luft av 
NOx, partiklar och CO2 
beräknas jämförbar 
med nollalternativet. 
 
 

Överförande av trafik 
från väg till järnväg 
bedöms minska 
utsläpp till luft 
(försurande, 
övergödande och 
klimatpåverkande 
ämnen). 

Klimatpåverkan från 
skogsavverkning ingår 
i beräkningen, 
tillsammans med 
utsläpp från trafik 
mm. 
 
Ökad trafikmängd kan 
ge upphov till utsläpp 
till luft. 
 

Ökad cykling antas 
minska klimat-
påverkan. 
 
Utsläpp till luft 
tillfälligt under 
byggtiden. 

Det konstateras att 
vägtrafiken är en källa 
till luftförreningar men 
att normerna för 
utomhusluft inte 
bedöms överskridas på 
denna vägsträcka. Ett 
jämnare trafikflöde 
bedöms minska 
utsläppen, men en del 
utsläpp tillkommer i 
samband med 
byggnation. 

Giftiga ämnen i 
mark och vatten 

Ett antal potentiellt  
förorenade områden 
behöver utredas. 

. Minskad risk för 
utsläpp till vatten pga 
höjd trafiksäkerhet. 

 Risk för olyckor och 
utsläpp till vatten, 
särskilt i byggskedet. 

 Grumlande arbeten kan 
ge kortvarig påverkan på 
vattenlevande 
organismer 
 
Sju potentiellt 
förorenande 
verksamheter har 
identifierats i anslutning 
till E10. 

Ej behandlade reglerande och förebyggande tjänster: 
Fotosyntes – Primärproduktion                          Pollinering                                                     Markens bördighet                           
Biogeokemiska kretslopp                                     Naturlig biologisk kontroll                          Näringsvävarnas dynamik 
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Det finns en rad kopplingar till förebyggande och reglerande ekosystemtjänster, och störst 

fokus kan sägas ligga dels på naturens tillhandahållande av habitat och livsmiljöer, dels på 

naturens förmåga att ta hand om utsläpp till luft, vatten och mark. 

Beträffande projektens påverkan på habitat och livsmiljöer så är det tydligt att 

konsekvenserna bedöms i relation till områdets kvaliteter, i synnerhet om skyddade eller 

skyddsvärda områden förekommer (Natura 2000, Naturreservat, naturvärdesobjekt) eller om 

det finns rödlistade arter eller skyddsvärda träd. I Fall 2 skrivs ”Då naturvärdena inom 

utredningsområdet är begränsade bedöms konsekvenserna bli små.” Gällande 

ianspråktagande av skogsmark skrivs i samma MKB att ”Inga objekt berörs som enligt 

Skogsstyrelsen bedöms vara särskilt skyddsvärda.” I fall 12 görs på ett ställe gällande att 

”Ingen påverkan bedöms ske på de mest betydande natur- och kulturmiljövärdena inom 

riksintresset varmed ingen påtaglig skada bedöms uppstå. Utbyggnaden innebär ett litet 

intrång i medelhögt värde och konsekvensen bedöms därmed som liten.” 

Förutom biotoper utanför själva vägmiljön beskrivs i några fall också själva vägmiljön som 

habitat och livsmiljö. I fall 5 skrivs att stora negativa effekter för naturmiljö väntas då 

Sigridslundsvägen kommer att få bredare bankar och värdefulla blomrika vägslänter tas i 

anspråk. Detta understryker något som nämns i Naturvårdsverkets utvärdering av miljömålet 

”Ett rikt odlingslandskap”, nämligen att gräsmarker är hotade i Sveriges jordbrukslandskap, 

men att vägkanter utgör ett komplement. I Fall 12 diskuteras banvallens funktion som grön 

korridor i ett fragmenterat landskap. Här ersätter eller kompletterar uppenbarligen 

järnvägsmiljön ekosystemtjänsten fröspridning. I fall 25 nämns artrika vägmiljöer samt att: 

”Markarbeten längs artrika vägkanter kan få stora negativa konsekvenser för floran genom att 

diken grävs om och flyttas. På sträckor där ytterslänt kan bevaras blir konsekvenserna mindre 

eftersom det ger en möjlighet till en naturlig återsådd till diket.” Detta nämns även i SEB (fall 

25). 

Det är med andra ord tydligt att ekosystemtjänsten att tillhandahålla habitat och livsmiljöer 

för flora och fauna bedöms utifrån särskilda kvaliteter i landskapet. Sådana värden 

identifieras vanligen genom naturvärdesinventeringar och bedöms utifrån betydelse för 

biologisk mångfald inom arter, mellan arter och mellan ekosystem. Påverkan på dessa 

områden kan ske genom att habitat omvandlas till väg eller järnväg, men oftare att vägar dras 

i närheten av värdefulla områden och därmed utgör en störning för floran och faunan. 

Barriäreffekter är en viktig aspekt som nämns i såväl SEB som i MKB. Ofta föreslås 

faunapassager för att minska barriäreffekterna. Det framgår inte av MKB hur effektiva dessa 

är, och hur mycket av barriäreffekten som trots detta återstår. Rimligtvis kvarstår viss 

barriäreffekt även om djur har möjlighet att förflytta sig via passagerna. I fall 25 skrivs bland 

annat att: ”E10 utgör idag en barriär i naturen vilket kommer att förstärkas genom breddning 

och uppsättande av mitträcke och viltstängsel. Djuren behöver kunna röra sig fritt i naturen 

för att t.ex. säkra sina behov av föda under året. På lång sikt behöver de kunna röra sig längre 

sträckor t.ex. för att utbyte ska kunna ske mellan olika populationer, vilket gynnar den 

biologiska mångfalden. Anläggande av faunapassager minskar denna barriär.” 

När det gäller utsläpp till luft, vatten och mark så handlar det om ett ianspråkstagande av 

naturens förmåga att ta hand om dessa ämnen, vilket definieras som reglerande 

ekosystemtjänster. Utsläpp till luft från vägtrafik beskrivs i form av specifika ämnen – 

koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider – och en bedömning görs vanligen om utsläppen ökar 
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eller minskar till följd av de planerade projekten. Utsläpp till vatten och mark handlar främst 

om risker för olyckor där utsläpp skulle kunna ske. 

I ett par fall nämns även påverkan på vattenflöden och risken för erosion, vilket kan kopplas 

till landskapets förmåga att reglera vattenflöden och förebygga erosion. När vägar korsar 

vattendrag säkerställs vanligen att vägtrummor dimensioneras så att vattenflöden inte 

hindras. I fallstudie 12 är risken för översvämning av Alnarpsån en viktig fråga. Trafikverket 

har i det här fallet valt att utforma projektet så att den vattenreglerande förmågan ökar längs 

vissa delsträckor: ”Vatten från bebyggelsen på västra sidan i Åkarp kommer att ledas i 

dagvattenledningar på västra sidan och ansluta till Alnarpsån söder om samhället, efter att ha 

fördröjts i magasin. På så vis minskar belastningen på en del av Alnarpsån som har varit hårt 

drabbad av översvämningar, sträckan norr om Åkarpsdammen. Med mindre vatten i åfåran 

minskar risken för översvämningar. Även nedströms Åkarp kommer situationen att förbättras 

då det vatten från västra Åkarp som tidigare har runnit rätt ut i ån nu fördröjs i magasin. 

Toppflödena till ån kan således minska. Åkarp har ett besvärligt VA-tekniskt läge, och det 

gäller även efter att projektet har avslutats.” Det handlar förvisso primärt om att den 

planerade infrastrukturen inte ska förhindra naturliga vattenflöden, snarare än om att 

projekten påverkar ekosystemens vattenreglerande förmåga. 

I övrigt finns en rad förebyggande och reglerande ekosystemtjänster som vi inte hittat 

information om i det granskade materialet. Det handlar framför allt om grundläggande 

naturliga funktioner som fotosyntes, pollinering och biogeokemiska kretslopp. Sammantaget 

så är de förebyggande och reglerande ekosystemtjänsterna inte lika enkla att knyta till 

påverkan från infrastrukturprojekt på ett konkret sätt. Att tjänsterna påverkas när mark tas i 

anspråk eller när utsläpp sker till miljön kan konstateras, men hur denna påverkan ser ut i 

termer av ekosystemtjänster är inte lika enkelt att avgöra med de analysredskap som normalt 

används i miljökonsekvensbeskrivningar. 

4.2.3. Kulturella tjänster 

De kulturella ekosystemtjänster som påverkas enligt denna kartläggning visas i Tabell 6 

nedan.
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Tabell 6. Sammanfattning av kulturella ekosystemtjänster i respektive fallstudie. Se Bilaga 5 för detaljer. 

 
 
 

 Fall 2 –  Väg 27, 
Backaryd till Hallabro 

Fall 4 –  Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 –  E22 Sätaröd-Vä Fall 12 –  Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 –  Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 –  Gång- och 
cykelväg, väg 637 
Sockenvägen, Söderala 

Fall 25 –  E10 Avvakko-
Lappeasuando, mötesfri 
väg 

Rekreation och 
träning 

Kultur- och cykelled, 
strövstig och 
motionsspår. 
Tillgängligheten kan 
minska av vägens 
barriäreffekt. 
 

MKB beskriver stora 
rekreations- och 
upplevelsevärden, 
strövområden och 
fågeltorn. En ny gång- 
och cykelväg ökar 
tillgängligheten. 
 

Rörligt friluftsliv 
påverkas negativt av 
barriäreffekten. 
 
 

En avgränsning i 
samråd med 
länsstyrelsen att 
rekreation och 
friluftsliv inte 
behöver tas upp av 
MKB. 
 

Området är klassat som 
riksintresse för 
friluftslivet, med 
fjällområden, 
vandringsleder, 
fiskevatten. Upplevelse-
värden kan påverkas av 
vägen. 
 

Gång- och cykelvägen 
blir positiv för det rörliga 
friluftslivet i området. 
 

Jakt och andra natur-
upplevelser är vanligt 
förekommande i 
området. Det finns 
några frilufts-
anläggningar, 
motionsspår mm. 
Området i anslutning till 
Kalixälven omfattas av 
riksintresse för friluftsliv. 
En barriäreffekt uppstår 
av vägen, men också 
ökad tillgänglighet. 

Turism  Cykelturism och annan 
turism med bed and 
breakfast finns på flera 
platser. 
 

  Området viktigt för 
turism. Vägen bidrar i 
huvudsak positivt 
genom ökad 
tillgänglighet. 

  

Mental och 
fysisk hälsa 

Negativa hälsoaspekter 
av buller vägs mot ökad 
trafiksäkerhet. 
 
 

Mycket små effekter av 
buller vid byggnation. 
 
 

Buller ökar något vid ny 
E22 men minskar längs 
befintlig sträckning. 
Minskad risk för 
trafikolyckor. 
 

Bullerskyddsåtgärder 
i tätorten medför 
kraftigt positiva 
effekter. Dessutom 
ger tågutbyggnad 
minskad biltrafik och 
därmed minskat 
trafikbuller. 
 
Något ökad risk för 
olyckor med farligt 
gods pga ökad trafik. 

Buller i byggskedet, och 
från trafiken (samt från 
flygplatsen som dock 
inte ingår i MKB). 
 

Både trafiksäkerhet och 
möjligheten att välja 
cykel som färdmedel 
bedöms ge positiva 
effekter. 
 
Viss bullerstörning i 
byggskedet. 
 

En mycket 
olycksdrabbad väg vilket 
är ett av de viktigaste 
skälen att bygga om 
vägen. 
 
Buller omnämns men 
bullerutredningen var 
inte färdig i det av oss 
granskade MKB-
dokumentet. 
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 Fall 2 – Väg 27, 

Backaryd till Hallabro 
Fall 4 – Väg 140, 
Västergarn-Klintehamn, 
gång- och cykelväg 

Fall 5 – E22 Sätaröd-Vä Fall 12 – Flackarp-
Arlöv fyra spår 

Fall 18 – Väg 1053, 
Flygplatsvägen Sälen 

Fall 22 – Gång- och 
cykelväg, väg 637 
Sockenvägen, Söderala 

Fall 25 – E10 Avvakko-
Lappeasuando, mötesfri 
väg 

Estetiska värden Den vackra 
landskapsbilden i 
jordbrukslandskapet 
beskrivs ingående och 
ett antal sjöar, samt 
hur detta påverkas av 
vägens nya utformning. 
 

Vägen går genom 
växlande landskap. 
Några buskage och 
alléer måste tas ner 
vilket bedöms ge 
måttligt negativa 
konsekvenser. 
 

Ny väg genom 
jungfruligt landskap, stor 
negativ konsekvens för 
landskapsbilden. Villkor 
för tillåtlighet att vägen 
anpassas till kultur-
landskapet. 
 

Unika vyerna över det 
öppna odlingsland-
skapet. Dock små ny 
intrång då förslaget 
enbart breddar 
befintlig sträckning. 
Några trädrader och 
alléer påverkas. 
 
Flertalet effekter på 
stadsbilden ser vi inte 
som effekter på 
ekosystemtjänster. 
Några grönytor 
påverkas dock som 
kan betraktas som 
ekosystemtjänster. 

Landskapsbilden 
beskrivs, och man 
försöker minimera 
dragning i områden där 
vägen syns. I 
myrlandskapet kommer 
vägen att synas tydligt 
och ha stor påverkan på 
landskapsbilden och 
upplevelsen av denna. 

Små effekter på 
landskapsbilden. 
 

Landskapsbilden 
beskrivs som fjällnära 
skog i kuperad terräng. 
Liten påverkan på 
landskapsbilden då 
ombyggnad sker längs 
befintlig sträckning. 

Kulturarv Inga kulturreservat 
men några områden 
med kulturvärden. 
Även fornlämningar 
förekommer. 

Ett fåtal registrerade 
fornlämningar. 
 
Ökad tillgänglighet ger 
snarast positiv effekt på 
kulturvärden. 

Intrång i vissa 
kulturmiljövärden 
(historiska gravar, fossil 
åkermark, stenmurar 
mm). Även negativ 
påverkan på 
kulturmiljön som 
konsekvens av att 
småorter som byggts 
upp kring befintlig 
sträckning förlorar sin 
funktion. 

Fornlämningar 
förekommer längs 
sträckan, några 
kommer behöva tas 
bort. 
 
Södra stambanan 
från 1856 är i sig ett 
kulturmiljövärde som 
blir mindre synlig där 
spåren sänks ner, 
vilket är en negativ 
påverkan. 

Inga reservat eller 
riksintressen för 
kulturmiljö. Däremot tre 
objekt som bedömts 
som kulturhistorisk 
lämning av 
länsstyrelsen. Ringa 
konsekvenser. 

Kulturmiljön 
karaktäriseras av 
bymiljöer med 
hälsingegårdar och 
fornlämningar. De flesta 
fornlämningar påverkas 
inte av cykelvägen. 

Lämningar av forntida 
bosättningar 
förekommer men 
bedöms inte påverkas av 
ombyggnaden. 
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De kulturella ekosystemtjänsterna är relativt enkla att få syn på i MKB, i form av aktiviteter 

som är kopplade till landskapet och estetiska och kulturella värden som finns representerade. 

Rekreationsvärden beskrivs ofta i form av dokumenterade aktiviteter som turism, motion och 

naturupplevelser. Påverkan på dessa tjänster redovisas ofta i termer av barriäreffekter av ny 

infrastruktur men också som ökad tillgänglighet tack vare nya vägar. Naturens bidrag till 

mental och fysisk hälsa beskrivs inte explicit. Däremot tas andra hälsoaspekter som buller och 

trafiksäkerhet upp vilket inte direkt kopplar till ekosystemtjänster utan mer till effekter av 

trafiken. Buller beskrivs ofta kvantitativt i decibel och hur många människor som utsätts för 

störande buller i olika alternativ. Många kulturella ekosystemtjänster tas också upp i SEB 

(buller, landskapsbild, kulturvärden). 

Beskrivning av och påverkan på landskapsbilden beskrivs genomgående i alla MKB och även i 

SEB, vilket är enkelt att koppla till naturens estetiska värden som (i andra sammanhang) 

brukar definieras som en ekosystemtjänst. Till beskrivningen av landskapsbilden hör även 

åtgärder som görs för att undvika negativ påverkan på landskapsbilden, exempelvis 

nedsänkning, anpassning av utformningen och val av sträckning. De estetiska värdena 

bedöms i allmänhet som mer betydelsefulla i öppet landskap där infrastruktur tenderar att 

påverka mer. Således tonas estetiska värden i skog genomgående ner. Ett exempel kommer 

från fall 18: ”Utredningsområdet är till stor del skogbeväxt vilket gör att utblickarna i 

landskapet i allmänhet inte är särskilt långa. Undantaget är den del som passerar myrmarken 

där föreslagen vägkorridor ger utblickar både mot norr och söder ut mellan de skogbeklädda 

holmarna. Landskapet som helhet är storskaligt med fjällryggar, öppna myrar och vidsträckta 

skogsområden.” 

Kulturvärden i form av kulturminnesmärken och fornminnen redovisas också regelmässigt. 

Precis som för naturvärden är det i första hand dokumenterade värden i form av tidigare 

utpekade lämningar och andra kulturmiljövärden som tas upp. I de skånska projekten – fall 5 

och fall 12 – anses vägen respektive järnvägen tillföra befintliga kulturmiljövärden i form av 

vägsamhällen och historiken kring Skånes första järnväg. Ombyggnaderna medför 

förändringar, byar förlorar i betydelse och det blir svårare att förstå historiken kring 

järnvägen när den sänks ner i landskapet och syns mindre. 

Utmärkande för flera av de kulturella ekosystemtjänsterna är att det inte är givet var gränsen 

går mellan ekosystemtjänster och andra värden som råkar finnas i landskapet. Att människor 

utnyttjar landskapet för rekreation och träning kan vara beroende av att där finns 

naturvärden, men behöver inte vara det. Buller kan ses som en minskning av ekosystemens 

upplevelsevärden, men beskrivs i MKB och SEB snarare som en hälsorisk. Landskapsbild och 

kulturarv beror naturligtvis av landskapets och ekosystemens egenskaper, men är samtidigt 

mer eller mindre funktioner av människors aktiviteter i landskapet. Ekosystemens 

upplevelsevärden är påverkade av kulturhistoriska sammanhang. 
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4.3. Ekosystemtjänster i samlad effektbedömning 

En liknande analys av ekosystemtjänster som ovan har även gjorts av fallstudiernas samlade 

effektbedömningar. En samlad effektbedömning finns för alla fallstudier utom en, och det är 

nummer 22 (Gång- och cykelväg, väg 637 Sockenvägen, Söderala). Resultatet visar att de 

innehåller betydligt färre naturbeskrivningar som kan kopplas till ekosystemtjänster, och 

termen ekosystemtjänster finns inte explicit uttryck i någon av bedömningarna. Däremot 

finns det kopplingar till alla tre kategorier av ekosystemtjänster, det vill säga försörjande, 

förebyggande/reglerande och kulturella.  

För försörjande ekosystemtjänster finns kopplingar till vilt och dricksvatten. Vilt tas upp i 

den samhällsekonomiska analysen kopplat till olycksrisk och barriäreffekter av viltstängsel, 

medan dricksvatten tas upp i den transportpolitiska målanalysen där vattenskyddsområden 

berörs av åtgärderna.  

Den vanligaste ekosystemtjänsten som berörs är dock påverkan på habitat och livsmiljöer, 

vilket tas upp både i den samhällsekonomiska analysen och den transportpolitiska 

målanalysen. Detta hör främst ihop med intrångseffekter av att ny mark tas i anspråk när 

infrastrukturen byggs ut. 

Som kategori dominerar emellertid kulturella ekosystemtjänster i de samlade 

effektbedömningarna, där rekreation, kulturarv, estetiska värden samt mental och fysisk 

hälsa fångas upp.  Det är främst i den transportpolitiska måluppfyllelseanalysen som de tas 

upp, såsom i nedanstående exempel. 

”Åtgärden innebär att mark tas i anspråk i områden som är klassat som riksintresse för 

friluftsliv, samt natur och kulturmiljö. [...] Borttagande av vegetation, breddning av 

befintligt vägrum, samt två nya broar påverkar landskapsbilden” (Fallstudie nr 4). Kopplat 

till hänsynsmålet och påverkan på människors hälsa bedöms fallstudie nummer 2 ha ett 

negativt påverkan på grund av hög ljudmiljö: ”Förbifarten kommer att gå genom tidigare 

ostört rekreationsområde.” 

Ovannämnda ekosystemtjänster bedöms alla kvalitativt. Det som bedöms utifrån monetära 

värderingar är främst utsläpp av luftföroreningar och klimat, som vi tidigare har konstaterat 

kan kopplas till ett ökat behov av tjänsten luft- och klimatreglering. Utsläpp till luft värderas 

monetärt med ASEK som beskrivs i avsnitt 2.3. I vissa fall görs även monetära värderingar 

av buller utifrån samma underlag. I våra fallstudier är det dock enbart i ett fall detta görs, i 

övriga bedöms även buller kvalitativt.  

I våra fallstudier har ett MKB-dokument inte alltid funnits tillgänglig som underlag till den 

slutliga samlade effektbedömningen. Det gör att det finns potential för att fånga upp fler 

ekosystemtjänster även i den samlade effektbedömnigen om MKB beaktas vid framtagande 

av den slutliga SEB, och samtidigt också få ett mer konsekvent underlag eftersom MKB-

dokumentet innehåller viktig information till den samlade effektbedömningen.  
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4.4. Ekosystemtjänster i samrådsprocesserna 

För att undersöka hur stort utrymme ekosystemtjänster ges i samrådsprocesserna, samt hur 

väl innehållet i MKB-dokumentet överensstämmer med vad som framförts under 

samrådsprocesserna har vi studerat samrådsdokument från fem fall, se avsnitt fem fall, se 

avsnitt 3.1. I första hand har vi använt samrådsredogörelser16 tillsammans med 

samrådsunderlag/samrådshandlingar17. Kartläggningen har kompletterats med de 

presentationer som visats vid samrådsmöten, enstaka samrådsyttranden och 

länsstyrelsebeslut. Det har inte bedömts vara motiverat att göra en fullständig genomgång 

av samtliga yttranden.  

Kartläggningen har gjorts både kvalitativt och kvantitativt. Tyngdpunkten ligger på en 

analys av texterna för att förstå hur samråden genomförts, vilka aktörer som har deltagit och 

vilka frågeställningar som har stått i fokus. Textanalysen omfattar de tre fallstudierna 12 

(Flackarp-Arlöv fyra spår), 18 (Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen) och 25 (E 10 Avvakko-

Lappeasuando, mötesfri väg). Den kvantitativa kartläggningen har genomförts genom att 

räkna antalet förekomster av knappt 100 olika ordstammar. För att få ett större underlag 

har fall 4 (Väg 140, Västergarn-Klintehamn, gång- och cykelväg) och 5 (E22 Sätaröd-Vä) 

också inkluderats i den kvantitativa analysen. Totalt ingår 22 samrådsdokument 

(redogörelser, underlag och presentationer) och sökningar har gjorts så att olika böjningar 

av de aktuella orden samlats under ett resultat. Orden har valts för att omfatta beskrivningar 

av naturvärden och miljöstörningar som kan antas vara representativa för dels det 

traditionella perspektivet, dels ekosystemtjänstperspektivet. En fullständig förteckning av 

sökorden redovisas i bilaga 6. 

4.4.1. Förekomst av ekosystemtjänstrelaterade sökord i 

samrådshandlingarna 

Frekvensanalysen omfattar 22 dokument, flera med delvis identiskt innehåll, vilket ger viss 

överskattning av unika förekomster. För att enklare kunna jämföra frekvens har den 

specifika förekomsten beräknats som antal förekomster delat med antal dokument ordet 

förekommer i. Figur 6 visar den specifika förekomsten av studerade ordstammar. 

Majoriteten av orden förekommer endast enstaka gånger eller inte alls. Fullständiga resultat 

av frekvensanalysen, inklusive den kompletta listan över sökord, redovisas i Bilaga 6. 

                                                           
16 En samrådsredogörelse är ett obligatoriskt underlag till MKB-rapporten. Här ska 
verksamhetsutövaren, i det här fallet Trafikverket, redogöra för samrådet i sin helhet, hur det har 
genomförts, vilka som har deltagit och vilka de viktigaste framförda synpunkterna är. Ofta redovisas 
också Trafikverkets svar på eller inställning till dessa synpunkter. Det ska också framgå om och i så 
fall hur samrådet har påverkat projektets utformning.  
17 För att särskilja i vilket skede av planläggningsprocessen man befinner sig kallar Trafikverket 
dokumentet som tas fram inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för 
samrådsunderlag. Det beslutet styr bland annat vilka som ska bjudas in till fortsatt samråd. Detta 
skede, liksom dokumentet, kallas då samrådshandling. Se även figur 2. Gemensamt för dokumenten 
är att de sammanfattar projektets bakgrund, omfattning och utformning så långt det är känt.  
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Figur 6. Antal förekomster av ord/ordstammar i granskade dokument. Observera att av utrymmesskäl 

visas endast omkring vart fjärde sökord. Diagrammet illustrerar främst att det är ett fåtal sökord som 

dominerar stort och ett större antal som endast förekommer enstaka gånger eller inte alls. De 

vanligast sökorden listas i Tabell 7. 

 

Ordet ”ekosystemtjänst” förekommer i en mening som finns i två olika presentationer om 

Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen (fallstudie 18): "Övriga projektspecifika mål omfattar bland 

annat att våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, 

vattenhushållning, vattenrening samt utjämning av vattenflöden är vidmakthållna." Ordet 

”ekosystem” förekommer ytterligare två gånger vid bedömning av påverkan på 

miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” (”Områden med miljöer för värdefulla arter 

kan komma att gå förlorade vilket kan innebära lokal påverkan på arters livmiljö och 

ekosystem.”) 

Tabell 7 redovisar de 14 sökord som har tio eller fler specifika förekomster. Utav dessa är det 

inget som direkt motsvarar en ekosystemtjänst. ”Kultur”, ”landskap”, ”fisk” och ”rennäring” 

kan beroende på sammanhang ha en ekosystemtjänstkoppling. Tabell 8 redovisar sökord för 

ekosystemtjänster utifrån använda checklistor (Bilaga 2) tillsammans med specifika 

förekomster. Vad gäller enskilda tjänster är ”fiske”, ”rekreation” och ”friluftsliv” vanligast, 

med nio, åtta respektive sex specifika förekomster. I fallet ”fiske” så domineras det av olika 

sammansättningar, bland andra ”fiskeläge”, ”fiskerimuseum” och ”fiskerännor”. ”Sediment” 

har också åtta specifika förekomster. Det kopplar indirekt till ekosystemtjänsten 

”kvarhållande av sediment”, men används istället i omgivnings- och recipientbeskrivningar 

som tar upp befintliga sediment. Övriga ekosystemtjänster omnämns mer sällan eller inte 

alls. Noterbart är att ”vatten” är det vanligast förekommande sökordet (62 specifika 

förekomster), att jämföra med till exempel ”mark” (32 specifika förekomster) och ”luft” (nio 



39 
 

specifika förekomster). Vatten och vattenmiljöer i olika former kan leverera många olika 

ekosystemtjänster. De vanligaste i den här frekvensanalysen är ”bevattning” (fyra specifika 

förekomster), ”vattenreglering” (tre specifika förekomster) och ”dricksvatten” (två specifika 

förekomster). 

Tabell 7. Sökord med fler än 10 specifika förekomster i granskade dokument. 

Sökord Antal specifika 

förekomster 

Antal dokument med 

förekomster 

Antal förekomster totalt 

Vatten 62 17 1058 

Trafik 61 21 1278 

Miljö 41 22 898 

Väg 38 21 806 

Mark 32 21 676 

Buller 18 20 355 

Kultur 16 16 256 

Landskap 15 15 225 

Transport  12 13 152 

Anläggning 12 17 197 

Fisk 11 13 141 

Säkerhet 10 18 182 

Intrång 10 19 187 

Rennäring 10 4 38 

 

Tabell 8. Förekomst av sökord hämtade från checklistor över ekosystemtjänster (Bilaga 2). 

Sökord Antal specifika 

förekomster 

Antal dokument med 

förekomster 

Antal förekomster totalt 

Fiske 9 9 84 

Friluftsliv 8 11 89 

Sediment 8 5 38 

Rekreation 6 7 45 

Hälsa 4 8 34 

Bevattning 4 5 18 

Bete 3 1 3 

Habitat 3 4 12 

Vattenreglering 3 1 3 

Jakt 3 4 11 

Odlad, odling 3 8 22 

Erosion 2 5 12 

Fisk 2 7 16 

Bad 2 4 8 

Skogsbruk, skogsvård, skogsskötsel, 

skogsnäring 

2 7 14 

Kulturarv 2 4 7 

Dricksvatten 2 3 5 

Svamp  2 2 3 

Estetiskt 1 3 4 

Foder 1 3 4 

Bärplockning 1 1 1 

Ekosystemtjänst  1 2 2 

Flödesreglering 1 1 1 

Gröda, grödor 1 1 1 
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Sökord Antal specifika 

förekomster 

Antal dokument med 

förekomster 

Antal förekomster totalt 

Näringsretention 1 1 1 

Paddling, paddla 1 1 1 

Timmer 1 1 1 

Träning 1 1 1 

Växtmaterial 1 1 1 

 

Det har inte gått att utläsa någon skillnad i förekomst mellan olika typer av 

samrådshandlingar. Med andra ord tar Trafikverket i huvudsak upp samma värden och 

perspektiv i sina underlag och presentationer som framförs i yttranden, enligt 

samrådsredogörelsen. Stickprov har gjorts på yttranden för att undersöka om de uttrycks 

annorlunda än i Trafikverkets samrådsredogörelse. Om så hade varit fallet skulle 

samrådsredogörelserna ha kunnat gömma ekosystemtjänster som tagits upp under 

samråden. Stickproven indikerar inte att så är fallet.  

4.4.2. Vad tas upp och av vem? 

Genomgången av samrådsmaterialet visar en tydlig skiljelinje mellan vilka frågor som tas 

upp av enskilda, respektive av kommuner och länsstyrelser. Generellt sett prioriterar 

allmänheten i mycket hög grad infrastrukturprojektets påverkan på boende- och 

vardagsmiljön. Viktiga frågor som tas upp är buller, framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Länsstyrelser och kommuner bevakar i mycket högre grad landskapets värden och 

ekosystemtjänster, om än i indirekta termer. Detta är också i enlighet med deras roll i 

samråd. Av samrådsredogörelserna att döma har såväl övriga myndigheter som föreningar 

tagit liten plats i samråden. Värt att notera är att rekreation och friluftsliv, som är exempel 

på ekosystemtjänster som kan nyttjas direkt av enskilda individer till skillnad från till 

exempel flödesreglerande förmåga eller pollinering, tas upp i hög grad av länsstyrelser och 

kommuner men i låg grad av enskilda. Detta trots att det är enskilda personer som nyttjar 

dem. 

De frågor som dominerar bland de framförda synpunkterna är påverkan direkt på 

boendemiljö och vardagen i form av framkomlighet och säkerhet – både i tätort och 

landsbygd. En hypotes vid genomgången av samrådshandlingarna var att ekosystemtjänster, 

direkt eller indirekt formulerade, skulle vara mer framträdande under samråd som rör 

projekt i glesbygd (fallstudie 18 och 25) än i tätort (fallstudie 12). Resultaten styrker inte det. 

Påverkan på boende- och vardagsmiljö uttrycks olika i landsbygd och tätort. I fallstudie 12 är 

en av de viktigaste frågeställningarna vid samrådsmötena att mer åtgärder för att minska 

bullret från tågen borde genomföras i framför allt Hjärup och i Arlöv samt att 

bullerskyddsåtgärder även borde genomföras för vägbuller från väg E6/E20 förbi Åkarp. I 

fallstudie 18 framstår frågeställningen vad som kommer att hända med befintlig väg 1053, 

samt synpunkter om att befintlig väg 1053 inte får stängas av innan ny väg 1053 tas i drift 

som den viktigaste under samråd med enskilda och allmänhet. I fallstudie 25, slutligen, 

noteras ett stort antal synpunkter om att planerad hastighetsökning och breddning av vägen 

genom Moskojärvi kommer att leda till ökade bullernivåer och vibrationer. Fallstudierna 

visar inte på någon generell skillnad i perspektiv eller värdering av miljöstörningar mellan 

tätort och landsbygd. Exempel på framförda synpunkter: 
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 ”De frågor och synpunkter om buller som framkom var många och skiftande. Det 

fanns synpunkter på att trafikprognos för 2030 är alltför kort framförhållning, att 

bullerberäkningarna bör kombineras med mätningar och att bullerutbredningen 

bör redovisas på större kartor. Någon var negativ till avvägning och ville att det 

tas hänsyn till låga frekvenser, som når längre, i bullerberäkningarna. Personen 

ifråga var även negativ till beräkning med frifältsvärden som inte tar hänsyn till 

fasadeffekter.” (Fallstudie 25, sammanfattning av synpunkter som framförts av 

enskilda under samrådet om val av lokalisering, redovisade i samrådsredogörelsen 

för vägplanen.) 

 ”Ett stort antal synpunkter har kommit in om [1] att planerad hastighetsökning 

och breddning av vägen genom Moskojärvi kommer att leda till ökade 

bullernivåer och vibrationer (...) Synpunkt har lämnats om problem med dålig sikt 

vid fastighetens utfart, främst vintertid då plogvallarna är höga.” (Fallstudie 25.) 

I materialet har endast två konkreta exempel noterats där enskilda tar upp informella 

värden knutna till specifika objekt i respektive projektområde:  

 ”De fastighetsägare som skrivit yttrandet bor alla ut mot muren som går längs 

Lommavägen. Att kunna bo på landet där man kan följa bondens arbete på åkern, 

andas frisk luft och njuta av vacker utsikt är en av anledningarna att de valde att 

bosätta sig på Stallvägen. Muren sägs vara byggd av tegel från det gamla stallet 

och den är vacker både inifrån trädgården och utifrån gatan. De boende menar att 

den är en av få vackra detaljer i Hjärup och ger karaktär åt området längs 

Lommavägen.” (Fallstudie 12, I den kompletterande samrådsredogörelsen ges ett 

tydligt exempel på hur/att berörda individer upplever ett värde (rekreativ/kulturell 

EST) som saknar formellt värde) 

 ”Det finns en sägen om stor sten som finns norr om Rörbäcksnäs och väster om 

Sittan.” (Fallstudie 18.) 

I båda fallen krävs det att man accepterar sagespersonens värdering av objektet, eftersom de 

saknar formell värdering i form av till exempel byggnads- eller kulturminnesförklaring. Det 

är också utgångspunkten med ett ekosystemtjänstperspektiv18, men inte alltid med ett 

traditionellt miljöbedömningsperspektiv. 

I fallstudie 12 verkar samrådet ha gett flera konkreta resultat, bland annat att järnvägen har 

sänkts ned djupare. Av fastställelsen av järnvägsplanen framgår att Trafikverket har gjort 

särskilda åtagnaden i syfte att ”minimera negativ påverkan på omgivningen” omfattande 

bland annat att minimera yt- och grundvattenpåverkan, barriärreducerande behov (det 

framgår inte om man avser ekologisk barriär, eller barriär för människor), kulturhistoriska 

miljöer och byggnader samt jordbruksmarken. Detta kan läsas som att synpunkter som 

framförts under samrådet har hanterats och i någon mån och form gjort avtryck i 

järnvägsplanen. 

  

                                                           
18 I det andra exemplet är värdet knutet till en sten. I strikt mening är det inte en ekosystemtjänst, 
eftersom stenen inte är en del av ekosystemet. Däremot ryms det i det utvidgade begreppet 
”naturens bidrag till människor”.   
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5. Diskussion 

Trafikverket har konstaterat att det saknas studier av hur ekosystemtjänster hanteras inom 

miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktur i Sverige. Den här studien utgör därför ett 

första steg i arbetet med att systematiskt och faktaunderbyggt föra in ekosystemtjänster i 

beslutsunderlag för infrastrukturplanering och på så vis bidra till uppfyllandet av 

regeringens etappmål om biologisk mångfald.19 

En av studiens utgångspunkter har varit ESBESIAs slutsats att (1) ett 

ekosystemtjänstperspektiv på miljöbedömningar kan leda till att andra värden hamnar i 

fokus än vid en traditionell bedömning och att (2) det ger en annan utgångspunkt både för 

att kommunicera med berörda aktörer och för att förstå deras värderingar av ett projekts 

miljöeffekter. Med andra ord har ett ekosystemtjänstperspektiv en synliggörande potential 

och uppmuntrar till en inkluderande process. Denna potential ligger för det första i att 

åskådliggöra förhållandet mellan aktiviteter och påverkan på både miljö och mänskligt 

välbefinnande. För det andra så finns en potential att synliggöra värden som normalt kanske 

inte uppmärksammas i sammanhanget, såsom vardagslandskapets funktioner och de 

biogeokemiska processer som är förutsättningar för tillgången till ekosystemtjänster. Detta 

bedöms i sin tur kunna leda till annorlunda avvägningar och beslut som uppfattas som mer 

transparenta och accepterade än traditionellt. 

Ett perspektivskifte innebär i de flesta fall en förändring. Analysen av fallstudier har 

identifierat möjliga förändringar som kan åstadkommas med hjälp av ett 

ekosystemtjänstperspektiv. För att det ska vara motiverat att sträva mot dessa förändringar 

måste de också uppfattas som förbättringar. Det är viktigt bland annat med tanke på att de 

kan medföra olika typer av kostnader eller ansträngningar, till exempel ändrade rutiner och 

arbetssätt, behov av ny kompetens med mera. Trafikverket (2011) anger att en bra MKB 

kännetecknas av att den är ändamålsenlig, effektiv, kunskapsbaserad och öppen för 

deltagande. I diskussionen som följer utvärderas slutsatserna som kan dras utifrån 

fallstudierna gentemot dessa kriterier.  

Följande diskussion är indelad i tre steg. För vart och ett av stegen diskuteras växelvis 

dagens praktik, såsom den framträder i fallstudierna, och möjliga framtida alternativ. 

Eftersom materialet i huvudsak omfattar miljökonsekvensbeskrivningar och 

samrådshandlingar är det framför allt ekosystemtjänstperspektivets synliggörande potential 

och förutsättningar för en än mer inkluderande process som har analyserats. Huruvida 

annorlunda genomförda processer hade lett till annorlunda avvägningar och beslut som 

uppfattats som mer transparenta och accepterade än vad som var fallet ligger utanför 

studien, eftersom beslutsfattandet och reaktionerna på besluten inte omfattas av det 

studerade materialet. 

Inledningsvis diskuteras vilka ekosystemtjänster som berörs av de olika 

infrastrukturprojekten. I denna del undersöker vi bland annat vilka ekosystemtjänster som 

                                                           
19 ”Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra 
beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” 
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faktiskt tas upp i miljökonsekvensbeskrivningarna, oavsett om de kallas för tjänster eller 

naturvärden, och vilka ekosystemtjänster som inte tas upp även om de sannolikt levereras.  

I det andra avsnittet diskuteras de processuella förutsättningarna för att inkludera ett 

ekosystemtjänstperspektiv. Miljöbedömningen är ett viktigt moment i 

planläggningsprocessen. Delvis bestäms förutsättningarna och avgränsningarna av underlag 

och beslut som tagits fram inför eller under miljöbedömningen. Därför är det viktigt att 

betrakta hur miljöbedömningen växelverkar med övriga processer som ingår i 

infrastrukturplaneringen. Det har betydelse för var, när och hur i planläggningsprocessen 

ekosystemtjänstperspektivet bör inkluderas. Ett återkommande forum för att inkludera 

berörda aktörer är de samråd som genomförs vid flera tillfällen under framtagandet av en 

väg- eller järnvägsplan. Utifrån fallstudiernas samrådshandlingar diskuteras vilka 

ekosystemtjänstrelaterade frågor som lyfts och av vem.   

Avslutningsvis görs ett försök att knyta ihop de olika trådarna för att besvara frågan hur 

Trafikverket kan inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv i framtida planläggningsprocesser 

inklusive MKB, vilka förbättringar det kan leda till och något om vilka utmaningar eller 

hinder som i så fall måste hanteras. 

5.1. Hur ekosystemtjänster påverkas av infrastrukturprojekt  

Kunskap om påverkan på ekosystemtjänster är en given förutsättning för kunna ta hänsyn 

till dessa vid planering av infrastrukturprojekt, och i linje med vad som kännetecknar en bra 

MKB där kunskapsbaserad är ett av kriterierna. Det är således motiverat att beskriva 

ekosystemtjänster på ett systematiskt och vetenskapligt sätt, vilket borde ligga till grund för 

när och hur ekosystemtjänster hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar, samlade 

effektbedömningar och underlag till dessa. 

I våra fallstudier har vi relativt ingående analyserat på vilka sätt olika ekosystemtjänster 

berörs av infrastrukturprojekt och hur detta beskrivs i befintliga MKB, SEB och 

samrådsmaterial. Som framgår i avsnitt 4.2 och i Bilaga 5 så finns det en stor mängd 

information i materialet som tyder på att många olika sorters ekosystemtjänster potentiellt 

berörs och påverkas av projekten. I några fall är kopplingen mellan den beskrivna 

miljöpåverkan och ekosystemtjänster relativt uppenbar medan det i andra fall krävs något 

mer analytiskt arbete innan sambanden träder fram. Det är också uppenbart att den 

befintliga processen inte primärt är utformad för att beskriva påverkan på 

ekosystemtjänster, och att all potentiell påverkan på ekosystemtjänster därmed inte fångas 

upp fullt ut. 

5.1.1. Vilka ekosystemtjänster tas upp i dagens MKB-analyser? 

I vår genomgång har vi funnit att alla sorters ekosystemtjänster – försörjande, förebyggande 

och reglerande samt kulturella – berörs av infrastrukturprojekt. Det finns enstaka 

försörjande och kulturella ekosystemtjänster som vi inte funnit belägg för att de påverkas, 

men det är en minoritet. Även om inte själva ekosystemtjänsterna nämns vid namn så är det 

i många fall helt uppenbart att det ändå är ekosystemtjänster som berörs. Bland de 

försörjande ekosystemtjänsterna så är det uppenbart att när jord- eller skogsbruksmark 

försvinner så minskar också tillgången på ekosystemtjänsterna mat- och timmerproduktion. 

Och när påverkan på rekreation eller landskapsbild beskrivs i MKB och SEB så handlar det 

till stor del om kulturella ekosystemtjänster. 
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När det gäller förebyggande och reglerande ekosystemtjänster så är bilden en annan. Där är 

det en rad ekosystemtjänster som inte lyfts fram ens indirekt i MKB. Det går givetvis att 

argumentera för att även fotosyntes, pollinering, och biogeokemiska kretslopp kan påverkas 

av infrastruktur, men det synliggörs knappast i de befintliga underlagen. 

En naturlig fråga att ställa är vad det skulle tillföra att belysa även påverkan på dessa 

ekosystemtjänster. Är det möjligt att beskriva påverkan på ett vetenskapligt sätt? Skulle vi i 

så fall synliggöra något väsentligt, eller kan vi argumentera för att den kunskapen snarare 

hör hemma någon annanstans än i enskilda MKB och SEB? Ett möjligt svar är att det är 

motiverat att beskriva påverkan om det råder brist på några av dessa ekosystemtjänster i 

landskapet (vilket kräver en inventering av ekosystemtjänster) och om påverkan från 

projekten kan förväntas vara signifikant. Om vi accepterar det svaret så kan det också 

motivera att även fortsättningsvis fokusera på habitat och livsmiljöer där särskilda värden 

har kunnat identifieras – exempelvis naturreservat eller förekomst av rödlistade arter – och 

att ägna mindre fokus åt vardagslandskapets naturvärden. 

Dagens MKB och SEB fokuserar till stor del på särskilda värden i landskapet som kan 

kopplas till antingen habitat och livsmiljöer, estetiska värden (landskapsbild), kulturella 

värden eller rekreationsvärden. Det är troligt att just dessa ekosystemtjänster hör till dem 

som riskerar att påverkas mest negativt av infrastrukturprojekt – därför att det ofta rör sig 

om unika värden som inte enkelt kan ersättas någon annanstans i landskapet. När det gäller 

påverkan på exempelvis mer trivial skogs- eller jordbruksmark så är det visserligen en 

uppenbar minskning av tillgången till ekosystemtjänster, men troligen anses inte dessa 

värden lika höga vilket förklarar att de ges mindre utrymme i analysen. 

MKB och SEB tar också upp aspekter som inte helt självklart relaterar till ekosystemtjänster 

men som skulle kunna göra det – som utsläpp av miljögifter, buller och kulturella värden. 

Miljögifterna skulle kunna påverka ekosystemens förmåga att tillhandahålla andra 

ekosystemtjänster men det är svårt att påvisa för ett enskilt projekt. Utsläpp tar också 

naturens reglerande ekosystemtjänster i anspråk – och eftersom det finns gränser för hur 

mycket substanser naturen klarar av att ta hand om så spelar det roll för tillgången på 

ekosystemtjänster hur mycket av dessa reglerande tjänster som utnyttjas.  

Att koppla trafikens klimatpåverkan till ekosystemtjänsten klimatreglering är ett belysande 

exempel. Genom utsläpp av koldioxid från fordon sker ett bidrag till växthuseffekten, men 

ekosystemen kan i viss utsträckning begränsa klimatpåverkan genom upptag av koldioxid 

och på andra sätt. I Trafikverkets klimatkalkyl för infrastrukturprojekt redovisas även 

påverkan från skogsavverkningar, vilket exempelvis gjorts i fall 18 (flygplatsvägen Sälen). 

Klimatutsläpp är en av de mest uppenbara miljöeffekterna från trafiken och det är därför 

givet att detta tas upp i miljökonsekvensbeskrivning och samlad effektbedömning. Det är 

emellertid inte givet att det för den sakens skull bör tolkas i termer av ekosystemtjänster. 

Den kunskap som tillförs med ett ekosystemtjänstperspektiv gällande klimatpåverkan från 

enskilda projekt förefaller begränsad jämfört med den information som redan redovisas, 

samtidigt som det förvisso på ett mer allmänt plan synliggör vårt utnyttjande av naturens 

nyttor. 

I fallstudierna framträder en helhetssyn i synnerhet beträffande beskrivningen av 

klimatpåverkan där inte bara utsläppen från de fordon som trafikerar den nya 

infrastrukturen tas med i beräkningen, utan också hur den nya infrastrukturen påverkar i ett 

större sammanhang – det vill säga om den genererar mer eller mindre trafik på andra 
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platser. Cykel- och järnväg antas bidra till minskad vägtrafik, och förbättrad framkomlighet 

förväntas öka trafikmängden (exempelvis i fall 5, E22 förbi Sätaröd och Vä). Vidare 

framhålls att infrastrukturen ibland ökar tillgängligheten till vissa ekosystemtjänster, som 

rekreation, och därmed inte enbart betraktar det befintliga utbudet utan även potentiella 

ekosystemtjänster vilket är i linje med Naturvårdsverkets handledning om biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster i miljöbedömningar (Naturvårdsverket, 2018a). Att på 

detta sätt höja blicken och betrakta konsekvenser i ett större perspektiv öppnar också upp 

för möjligheten att betrakta andra ekosystemtjänster i ett större landskapsperspektiv. Här är 

exempelvis infrastrukturens barriäreffekter, eller i vissa fall spridningsvägar och habitat i 

vägkanter, av särskilt intresse och något som redan tas upp i MKB och SEB. 

En återkommande frågeställning i samrådsmaterialet för fall 12 (utbyggnad av tågspår 

Flackarp - Arlöv ) är projektets påverkan på Alnarpåns flödesregim och i vad mån det ökar 

eller minskar landskapets flödesreglerande förmåga. Detta lyfts av bland annat Höje å 

vattenråd, länsstyrelsen och kommuner. Trafikverket ger inte intryck av att utreda hur stort 

behov som finns av denna ekosystemtjänst, utan begränsar sig till att konstatera att man 

vidtar åtgärder i sådan omfattning att förmågan inte försämras. Att utföra mer omfattande 

analyser i ett sådant landskapsperspektiv skulle innebära en väsentlig höjning av 

ambitionsnivån för ett enskilt projekt, och vi kommer längre fram (avsnitt 5.2.1.2) att 

diskutera möjligheten att i stället beakta sådana perspektiv i samband med mer strategisk 

och storskalig planering av infrastruktur. 

5.1.2. Hur kan dagens MKB-analyser omformuleras till ekosystemtjänster? 

Baserat på vår genomgång av fallstudierna förefaller det sammantaget möjligt att beskriva 

påverkan på en rad ekosystemtjänster i samband med MKB och SEB. I många fall kan detta 

göras med enkla grepp och utan att egentligen behöva mer underlag och analyser än vad 

som redan föreligger i de befintliga underlagen. I andra fall skulle det krävas mer 

omfattande analyser och underlag för att på ett tillfredsställande sätt hantera 

ekosystemtjänster. 

Påverkan på naturens försörjande tjänster – matproduktion, timmerproduktion, 

dricksvatten – beskrivs redan i MKB och det skulle endast kräva en förändrad terminologi 

för att synliggöra att det handlar om ekosystemtjänster. Påverkan på förutsättningarna att 

utnyttja naturen för kulturella ändamål är också uppenbar utifrån den beskrivna påverkan 

på rekreation, landskapsbild och kulturmiljöer. Däremot är det inte uppenbart att all sådan 

påverkan relaterar till ekosystemtjänster. För de kulturella nyttorna gäller det därför att 

skilja på vad som är ekosystemtjänster och vad som är andra nyttor som råkar finnas i 

landskapet som kulturminnen, avskildhet eller andra estetiska värden som inte direkt 

kopplar till ekosystemen.  

För de reglerande tjänsterna, som naturens förmåga att ta hand om olika utsläpp, är de 

befintliga beskrivningarna inte tillräckliga för att synliggöra ekosystemtjänster. I nuläget 

beskrivs endast utsläppen, men någon egentlig analys av naturens förmåga att ta hand om 

dessa finns inte med. Även påverkan på vattenflöden och markavvattning beskrivs ofta i 

MKB. Projektens påverkan på habitat och livsmiljöer synliggörs effektivt genom det vanligen 

stora fokus på dessa värden som finns i beskrivningarna. Både för habitat och reglerande 

tjänster skulle det vara möjligt att i sammanhanget tydliggöra på vilket sätt projekten 

påverkar tillgången till dessa ekosystemtjänster. 
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De förebyggande och reglerande ekosystemtjänsterna är de som generellt förefaller svårast 

att beskriva på ett tillfredsställande sätt i relation till ett enskilt projekt. I allmänhet är det 

sannolikt inte motiverat att redogöra för fotosyntes, pollinering eller ekosystemens 

reglerande förmåga annat än möjligtvis i allmänna termer för att synliggöra dessa 

ekosystemtjänster. Även om dessa ekosystemtjänster påverkas direkt (fotosyntesen upphör 

exempelvis helt på en asfalterad yta) så är effekten inte särskilt stort sett till helheten i 

landskapet. 

5.2. Förutsättningar för att inkludera ekosystemtjänster i 

planläggningsprocessen 

Trafikverkets planläggningsprocess är reglerad i lag. Det är även MKB-processen. Alla 

eventuella förändringar av nuvarande processer för att inkludera ett 

ekosystemtjänstperspektiv bör därför rymmas inom detta juridiska ramverk. 

Fallstudieanalyserna bekräftar och fördjupar ESBESIAs slutsats att 

ekosystemtjänstperspektivet delvis ligger nära det traditionella MKB-perspektivet. ESBESIA 

konstaterade att det finns potentiella synergier mellan miljöbedömningar, 

ekosystemtjänstanalyser och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (som var en del av 

den studiens frågeställning). Våra resultat pekar på att det finns motsvarande synergier 

mellan miljöbedömningar, ekosystemtjänstanalyser och samlade effektbedömningar. 

Mycket av det som görs idag kan med andra ord ligga till grund för ett tydligare 

inkluderande av ekosystemtjänstperspektivet. Det bör därför inte genomföras som en 

fristående analys utan snarare som en integrerad del i befintliga processer och analyser. 

Med den utgångspunkten diskuteras förutsättningarna för att inkludera 

ekosystemtjänstperspektivet i MKB i allmänhet och i samråden i synnerhet.   

5.2.1. Rätt sak i rätt ordning – ett förslag på att beakta olika EST vid olika 

tillfällen i processen 

För att en miljöbedömning ska anses vara effektiv behöver den utformas så att den är 

verkningsfull, det vill säga att den påverkar planeringen och projektlösningen. Det betyder 

också att resurser, i form av tid och pengar, läggs på rätt saker i miljöbedömningsprocessen 

och att detta tydligt redovisas i ett MKB-dokument för att nå god kvalitet. 

5.2.1.1. Vikten av att integrera ekosystemtjänster tidigt i underlagen och 

planläggningsprocessen 

Planläggningsprocessen, som beskrivs i kapitel 2, syftar bland annat till att information 

samlas in i rätt ordning och att minska riskerna för dubbelarbete. Ett sådant arbetssätt 

främjar också en effektiv MKB-process. Många av handledningarna för processerna som vi 

identifierat som starkt relaterade till ekosystemtjänstperspektivet är relativt nya och har 

kanske inte riktigt satt sig i organisationen ännu. Detta gäller till exempel 

Landskapsanalysen, vars handledning kom år 201620 och som är tänkt att följa 

planläggningsprocessen redan från starten, vilket i stort sker i mer nyupphandlade projekt 

men som inte fullt ut använts i de fall som vi studerat. Projektets referensgrupp har 

identifierat brister i bedömningsgrunderna i miljöbedömningar för bland annat kulturmiljö 

och landskap, samt att underlag för grön infrastruktur och ekologiska funktioner oftast 

saknas och är svåra att få in. De senare två aspekterna kommer troligtvis bli bättre på sikt i 

                                                           
20 Handledningen för landskapsanalysen är en ersättning för tidigare ”Infrastruktur i landskapet, Råd 
för landskapsanalys” (TRV 2011:103). 
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och med de regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som Länsstyrelserna ska ta 

fram till år 2018 (Naturvårdsverket, 2018b). Ett av syftena är där att bidra till ökad kunskap 

om landskapsekologiska samband inför beslut om markanvändning, och ska kunna 

användas vid fysisk planering. Som underlag har Naturvårdsverket även publicerat en 

förteckning och databas av källor för en kartläggning av ekosystemtjänster, se 

Naturvårdsverket (2018c). 

För landskaps-, naturmiljö- och kulturmiljöaspekter är Trafikverkets landskapsanalys en 

viktig process som på flera sätt kopplar till ekosystemtjänster, till exempel habitat och 

livsmiljöer, naturlig biologisk kontroll samt flera kulturella ekosystemtjänster såsom 

kulturarv, rekreation, turism och estetiska värden. Det vore på många sätt fördelaktigt att ta 

med ekosystemtjänster redan i underlagen till samråd, och landskapsanalysen är ett 

exempel där även kulturarvsanalysen kommer in. I Trafikverkets handledning för 

landskapsanalys nämns en workshopmetod, där ekosystemtjänstperspektivet väl skulle 

kunna integreras, som innebär att människor samlas och under ledning genomför uppgifter 

som handlar om att redovisa hur de uppfattar, använder och värderar landskapet.  

Ett annat underlag är den samlade effektbedömning som också kommer in tidigare i 

processen än miljöbedömningen. Här finns också möjligheter att integrera 

ekosystemtjänster i de befintliga mallar som Trafikverket har tagit fram, likt de metoder och 

checklistor som följer med handledningen för landskapsanalysen. Om ekosystemtjänster 

kommer med redan i dessa underlag blir det lättare och mer naturligt att de tas med i MKB-

dokumentet. Därmed har sannolikheten ökat för att samråden ger bättre diskussion, men 

även ökad kunskap, om betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Detta ger 

också bättre förutsättningar för att den slutliga MKBn (och SEB), och därmed i 

beslutsunderlaget för fastställande av plan, faktiskt belyser detta perspektiv.  Att föra in 

ekosystemtjänstbegreppet i SEB-arbetet bedöms därför som ett viktigt bidrag till 

regeringens etappmål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ekonomiska 

ställningstaganden.  

5.2.1.2. Det större sammanhanget 

Att se på den totala effekten för fler ekosystemtjänster och i ett landskapsperspektiv kan 

som tidigare konstaterats vara relevant.  

Det är möjligt att dessa större sammanhang inte i första hand bör hanteras i 

miljöbedömningen, utan i mer övergripande riktlinjer och tidigare i planläggningsprocessen 

som vi varit inne på, till exempel redan i åtgärdsvalstudierna. Enskilda projekt bör i så fall 

förhålla sig till dessa riktlinjer och planer och att det redovisas i MKB hur det enskilda 

projektet har påverkats av dessa förutsättningar. Genom att avgränsa och analysera 

landskapet som projektområdet ligger inom ges förutsättningar för att identifiera vilka 

ekosystemtjänster som det specifika landskapet lider brist på och vilka som finns i överflöd. 

En sådan analys kan användas för att komplettera och anpassa de mer generella eller 

nationella kriterier som finns tillgängliga för att värdera olika objekt, processer eller dylikt 

som kan komma att påverkas av det aktuella projektet. Exempel på kriterier som har tagits 

fram utifrån ett nationellt perspektiv är gradering av jordbruksmarkens produktivitet21, 

                                                           
21 Se till exempel Gradering av åkermark: Var finns klass 10 jordarna? 
(https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-finns-klass-10-

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-finns-klass-10-jordarna/
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nyckelbiotoper22, äng- och betesmarker23, den nationella rödlistan24  med mera. I takt med 

att Sveriges länsstyrelser tar fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur bedöms 

den tillgängliga kunskapen om landskapets värden öka ytterligare. 

I fallet med landskapsanalysen bör dessa göras först på regional nivå innan de stegvis 

fokuseras på projektområdet. Landskapskonventionen (ELC) tas in i handledningen för 

landskapsanalysen och har potential att vara en lämplig plattform för att hantera 

ekosystemtjänster i infrastrukturplanering. ELC kombinerar en tillräckligt stor skala för att 

rymma flertalet ekosystemtjänster på ett meningsfullt vis, med en uttalad demokratisk 

intention och utgångspunkten att landskapet är föränderligt och ett resultat av mänsklig 

aktivitet. Dessutom kan ELC eventuellt underlätta att koppla samman 

infrastrukturplanering med åtgärdsprogrammen för grön infrastruktur. Trafikverket ingår i 

den nationella samverkansgruppen för implementeringen av ELC och har ett uttalat intresse 

av att tillvarata dess möjligheter. 

Genom att inkludera ekosystemtjänstperspektivet i landskapsperspektivet (i 

landskapsanalysen) kan eventuellt de förebyggande och reglerande tjänsterna bli enklare att 

identifiera och värdera. Ett exempel är våtmarker, vars multifunktionalitet kan lyftas upp på 

ett tydligare sätt såsom att de bidrar med biologisk mångfald, viktiga livsmiljöer och 

rekreation, samt även t.ex. flödesreglering och vattenrening.  

5.2.1.3. Ska ekosystemtjänster alltid beaktas och i vilken utsträckning i underlagen? 

Som nämnts tidigare arbetar Trafikverket med många olika projekt som delas in i typfall 

utifrån kriterierna om projektet bedömts ha en betydande miljöpåverkan eller inte och ny 

lokalisering.  Det innebär att de olika processerna skiljer sig åt mellan olika projekt, både 

avseende processtruktur och tidsåtgång. Det har naturligtvis betydelse för hur beslut fattas 

generellt såsom antal beslutspunkter, beslutsunderlagens omfattning, antal aktörer med 

mera. Men det belyser också frågan kring hur, vilka och i vilken utsträckning 

ekosystemtjänster ska komma in i de olika typerna av projekt.  

För både SEB och landskapsanalysen bör en första analys och bedömning göras redan i 

åtgärdsvalstudien, dvs. innan planläggningsprocessen startar. Att ställa gemensamma 

minimikrav på vilka ekosystemtjänster som ska belysas, och hur tidigt de ska belysas, kan 

bidra till att lyfta fram ekosystemtjänster in i planläggningsprocessen, oavsett typfall. Det 

kan till exempel vara en checklista över ekosystemtjänster som finns inom området. En 

vidare utveckling av detta, främst för typfall 2-5, kan innefatta även en kartläggning av 

utbud och efterfrågan av dessa. Frågan är om det finns några specifika ekosystemtjänster 

som är specifikt relevanta och viktiga i infrastrukturprojekt och som behöver säkerställas att 

de inte faller bort? Den fallstudieanalys som gjorts i denna studie kan ligga till grund för ett 

sådant urval. Komplexiteten i tid och rum spelar in när utbud och efterfrågan diskuteras. 

                                                           
jordarna/) och Jord- och skogsklassificeringen i Skåne 
(https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/karttjanster-och-geodata.html ).  
22 https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/  
23 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/angsochbetesm
arksinventering.4.207049b811dd8a513dc80003958.html  
24 https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/  

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/10/01/gradering-av-akermark-var-finns-klass-10-jordarna/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/angsochbetesmarksinventering.4.207049b811dd8a513dc80003958.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/angsochbetesmarksinventering.4.207049b811dd8a513dc80003958.html
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/


49 
 

Vilkas värderingar och åsikter ska tas in? Dagens eller framtidens generationer? De 

närboende eller hela Sveriges befolkning? 

5.2.2. Ekosystemtjänstperspektivet kan bidra till en mer inkluderande 

process och ett stärkt samråd  

5.2.2.1. Dagens ändamålsenliga samrådsprocess ger ett gott utgångsläge 

Trafikverket har en uttalad ambition att samråden – och därmed infrastrukturplaneringen 

och MKB – ska vara öppen för deltagande. I Trafikverkets handbok för MKB (2011) uttrycks 

det som att ”samråd är en naturlig del av planerings- och projekteringsprocessen med MKB 

och att den är transparent. Framförda synpunkter tas till vara och bidrar till projektets 

miljöanpassning och till beslutsunderlaget.” Resultaten från fallstudiegenomgångarna pekar 

på att Trafikverkets rådande processer i huvudsak är ändamålsenligt utformad för att 

möjliggöra ett öppet deltagande i samråd. Överensstämmelsen är god mellan vilka 

frågeställningar Trafikverket tar upp och vilka som framförs av såväl myndigheter som 

enskilda och allmänhet. Samrådskretsarna är breda och samrådsredogörelserna redovisar 

stort deltagande på samrådsmöten, liksom flera kompletterande kanaler för allmänheten att 

både få information om projektet och lämna synpunkter. 

Internt finns en uppfattning att det finns ett förbättringsbehov avseende utformning och 

genomförande av samråden med avseende på insamling av information om ett områdes 

värde för rekreation och friluftsliv. Som exempel nämndes svårigheter att tillräckligt tidigt 

avgöra hur allmänheten värderar landskapens användning för rekreation. Ibland är 

rekreationsområden bristfälligt utpekade i till exempel kommunala översiktsplaner i 

förhållande till hur många människor som nyttjar området. Hur utbredd eller representativ 

denna uppfattning är för Trafikverket som helhet är inte känt. 

Möjligheter till rekreation och friluftsliv är tydliga exempel på ekosystemtjänster som 

närboende enkelt kan värdera, eftersom de i de flesta fall är den viktigaste gruppen av 

tjänsternas nyttjare. Trafikverket arbetar sedan lång tid tillbaka med olika typer av 

värderingsmetoder, men huvudsakligen i andra delprocesser än i samråden. Vi har inte 

fördjupat oss i hur dessa metoder skulle kunna användas i samrådsprocessen. Se även 

avsnitt 2.3. Samråd bör också vara en lämplig form för Trafikverket att efterfråga 

information om landskapets betydelse som rekreationsområde, till exempel via den tidigare 

beskrivna workshopmetod som föreslås i Trafikverkets handledning för landskapsanalys (se 

avsnitt 5.2.1.1). Genomgången av samrådsdokument ger en blandad bild med avseende på 

hur vardagslandskapets rekreationsvärden tas om hand. Fallstudie 25 innefattar Kalixälvens 

riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Utöver att konstatera detta innehåller 

samrådsunderlaget för vägplanen ett kort avsnitt om rekreation och friluftsliv som inte 

begränsas till riksintresseområdet: 

”Längs med den aktuella vägsträckan finns många möjligheter till rekreation- och 

friluftsaktiviteter. Det finns ett flertal sjöar och älvar i anslutning till vägsträckan som 

medför goda möjligheter till bad, fiske, och paddling. Det finns också ett rikt fågelliv och 

goda möjligheter till bärplockning och jakt.” 

Även i samrådsmaterialet för fallstudie 4 tas friluftslivet upp ett stort antal gånger. Eftersom 

fallstudien inte har varit del av den kvalitativa analysen går det inte utifrån förekomster att 

avgöra i vad mån det beror på att hela Gotlandskusten är ett riksintresse för friluftslivet och i 

vad mån det beror på det specifika projektets lokalisering på Gotland.  
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Ingen av samrådsredogörelserna för dessa båda fall, eller övriga tre, redovisar att allmänhet 

eller enskilda tagit upp frågan om de aktuella projektens påverkan på rekreation och 

friluftsliv i någon större omfattning. Detta kan ha åtminstone fem orsaker: 

1. De berörda individerna bedömer inte att projektet kommer att påverka 

förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. 

2. De berörda individerna bedömer att projektet visserligen kommer att påverka 

förutsättningarna för rekreation och friluftsliv, men avstår från att framföra detta. 

Det kan bero på att de anser att andra frågor är viktigare, att de gjort bedömningen 

att de har större möjlighet att nå framgång med andra argument eller att de inte 

uppfattat att samrådet är ett forum för att ta upp dessa frågorna. 

3. De berörda individerna kommer av olika skäl inte till tals i samrådet. 

4. De berörda områdena nyttjas inte för rekreation och friluftsliv. 

5. Samrådsredogörelserna har utelämnat synpunkter av det här slaget. 

Av dessa förklaringar bedöms 4och 5 vara osannolika. Fördelningen mellan 1, 2 och 3 går 

inte att avgöra utan till exempel intervjuer med ett urval av de berörda individerna, vilket 

ligger utanför den här studien. Oavsett detta så kan det konstateras att de studerade 

fallstudierna visar på en god överensstämmelse mellan omfattning och inriktning på 

Trafikverkets samrådsunderlag och inkomna synpunkter. Det finns heller inget som hindrar 

Trafikverket från att i framtiden ge frågan om hur närboende nyttjar landskapet för 

rekreation och friluftsliv – eller andra ekosystemtjänster – ett större och mer uttalat 

utrymme än idag. För att uppfylla den egna definitionen av vad som kännetecknar en bra 

MKB krävs i så fall att frågan ställs i ett tillräckligt tidigt skede för att kunna bidra ”till 

projektets miljöanpassning och till beslutsunderlaget”. Eftersom det genomförs flera 

samråd under ett infrastrukturprojekt finns annars risken att synpunkter framförs efter att 

till exempel beslut om lokaliseringsalternativ redan har fattats. I fallstudie 12 ges ett konkret 

exempel på att en förändring av projektets utformning har genomförts under 

planläggningsprocessen: 

”Staffanstorps kommun beslöt att frångå den tidigare planerade överbyggnaden vid 

stationen. I och med beslutet frigjordes medel som används till att sänka järnvägen 

istället. Spåren föreslås sänkas ca 4 m i Hjärup. Med sänkningen blir bullerdämpningen 

bättre(.)” 

Som framgår av citatet har förändringen föregåtts av ett beslut av Staffanstorps kommun. I 

vad mån Trafikverkets beslut att sänka järnvägen har påverkats av de önskemål om detta 

som framförts under samrådet, och i vad mån det styrdes av andra skäl går inte att utläsa. 

Ändringen var hur som helst efterfrågad och beslutet fattades till synes under pågående 

process. Det visar att Trafikverket genomförde samrådet, åtminstone i denna fråga för 

denna fallstudie, i så god tid att planen inte var fastslagen utan öppen för påverkan. 

Sammantaget ger fallstudierna intrycket av att Trafikverket ligger långt framme när det 

gäller utformning och genomförande av samråd jämfört med andra tillståndspliktiga 

verksamheter. 
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5.2.2.2. Transparens, acceptans och konflikt 

ESBESIA drog slutsatsen att ”(i) synnerhet gällande konfliktfyllda förhandlingar, såsom 

Kallak-fallet, är det troligt att [ekosystemtjänst]perspektivet kan bidra till att öka förståelsen 

för helheten, och inte minst tjäna till att underlätta kommunikationen mellan olika 

perspektiv och därmed underlätta för en konstruktiv dialog.” Till skillnad från den här 

studien valde ESBESIA fallstudier bland annat utifrån kriteriet relativt betydande ingrepp, 

där man kan förvänta sig att många ekosystemtjänster berörs och där konflikter möjligen 

kan uppstå mellan olika ekosystemtjänster. De fallstudier som har kartlagts nu ger intryck 

av att ha en lägre konfliktnivå än ESBESIA-fallen. Det gäller även fallstudie 18. Trots att den 

planerade flygplatsen i Sälen är ett kontroversiellt projekt som rört upp stort motstånd från 

bland annat miljöorganisationer och enskilda verkar den konflikten inte ha utvidgats till 

flygplatsvägen. Inte heller fallstudie 12, som innebär en breddning från två till fyra 

järnvägsspår längs åtta kilometer mellan Flackarp och Arlöv i Skåne, verkar ha orsakat 

något organiserat motstånd trots att det i någon mening påverkar många människor. Det 

kan finnas flera förklaringar till de kartlagda fallstudiernas konfliktnivå, varav en kan vara 

att infrastrukturprojekt generellt uppfattas som ett förväntat eller rentav nyttigt inslag i 

landskapet. Varken val av fallstudier eller kartläggning av samrådsprocesserna har 

genomförts med målsättningen att besvara denna fråga. 

Ett ekosystemtjänstperspektiv kan i sig möjligen bidra till att minska konfliktnivån genom 

att synliggöra värden som riskerar att förbises med ett traditionellt MKB-perspektiv. Genom 

att fokusera på de nyttor som naturen tillhandahåller finns exempelvis möjligheter att 

beskriva vardagslandskapets värden även där särskilda naturvärden eller rödlistade arter 

inte förekommer. Detta skapar också en viss legitimitet för synpunkter som exempelvis kan 

framkomma under samrådsprocessen där dessa mer vardagliga värden lyfts fram. Och 

genom att också formulera vardagslandskapets värden ökar möjligheterna till acceptans för 

beslut även om vissa värden i slutändan alltid kommer att ställas mot varandra. Avgörande 

för acceptansen är att så transparent som möjligt visa vilka avvägningar som ligger bakom 

ett givet beslut. 

5.3. Hur kan ekosystemtjänster hanteras framgent i 

infrastrukturplanering inklusive MKB?  

Vi har i detta projekt försökt undersöka och belysa hur ekosystemtjänster berörs av 

infrastrukturprojekt och hur detta lämpligen skulle kunna analyseras och beskrivas i MKB 

och SEB. Vi konstaterar att en lång rad ekosystemtjänster potentiellt påverkas av olika 

projekt och att det finns flera olika möjligheter att hantera detta. I ESBESIA-projektet 

konstaterades att det även kan finnas kostnader med att integrera ekosystemtjänster i MKB. 

Förutom ekonomiska kostnader i samband med att ytterligare analyser skulle ta mer 

resurser i anspråk för att producera utredningar så bör också risken att begreppet 

ekosystemtjänster sannolikt inte synliggör samtliga miljökonsekvenser på ett effektivt sätt 

beaktas. Att omtolka exempelvis klimatpåverkan eller buller i termer av ekosystemtjänster 

riskerar att leda till att det snarare blir svårare att utläsa projektets miljökonsekvenser. En 

utgångspunkt för att bedöma vad som är en rimlig hantering är vad som i Trafikverkets 

handbok för MKB definieras som ändamålsenligt: 

”Ändamålsenlig innebär att MKB är användbar som kunskapsunderlag. Omfattningen är 

anpassad till projektet och förutsättningarna i miljön. Detta avspeglas i MKB-dokumentet 

där projektets miljökonsekvenser och nyckelfrågor är lätta att utläsa. ” 
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Ett sätt att tolka detta är att ekosystemtjänster bör hanteras på ett sådant sätt att det ökar 

förståelsen för projektets miljökonsekvenser.  

5.3.1. Alternativa ambitionsnivåer 

Att integrera ekosystemtjänster i MKB och SEB kan göras på flera sätt, där 

ändamålsenlighet är ett rimligt kriterium för vilket sätt som föredras. En aspekt som 

därmed bör vägas in är vad som är en rimlig ambitionsnivå givet den nytta som ett 

ekosystemtjänstperspektiv anses tillföra. Oavsett ambitionsnivå kan en analys av 

ekosystemtjänster antingen göras integrerat inom ramen för den befintliga MKB-strukturen, 

eller så skulle en särskild analys kunna göras som presenteras som en särskild del av en 

MKB. Det vore önskvärt att ekosystemtjänster kommer in tidigt i samlad effektbedömning 

och samrådsmaterial för att på så sätt komma in mer naturligt i slutlig MKB (och SEB). 

Att i någon form synliggöra påverkan på ekosystemtjänster ligger i linje med den svenska 

regeringens etappmål om att lyfta fram och integrera värdet av ekosystemtjänster i 

beslutsprocesser. Det finns ett antal ekosystemtjänster som vi i denna rapport bedömt som 

relativt enkla att lyfta fram – exempelvis påverkan på jord- och skogsbruk, habitat och 

livsmiljöer samt ett antal kulturella ekosystemtjänster. Även med en låg ambitionsnivå 

skulle dessa kunna presenteras i termer av ekosystemtjänster. Därmed skulle sannolikt 

ganska stor nytta i form av att synliggöra ekosystemtjänster erhållas med en relativt liten 

ansträngning. 

En högre ambitionsnivå skulle innebära att lyfta fram ekosystemtjänster som är mindre 

tydligt beskrivna inom det befintliga ramverket, och att omformulera analysen för att bättre 

ta hänsyn dessa. Sannolikt är detta enklast för några av de kulturella och ett fåtal av de 

reglerande ekosystemtjänsterna, och svårare för ett flertal förebyggande och reglerande 

tjänster. Både metoder och datainsamling skulle behöva utvecklas för att analysera påverkan 

på de ekosystemtjänster som i fallstudierna inte alls berörs. Detta behöver i så fall motiveras 

av ändamålsenligheten. 

Som framkommit tidigare i denna rapport så är det troligt att det skulle tillföra analysen 

väsentlig information att betrakta ekosystemtjänster i ett större geografiskt perspektiv, 

vilket dock sannolikt kräver samverkan med aktörer utanför det enskilda projektet. 

Om ekosystemtjänstanalys inkluderas i Planläggnings- och miljöbedömningsprocessen 

kommer delvis nya krav att ställas på datainsamlingen. Med en utvidgning av det 

geografiska perspektivet ökar influensområdet och därmed datamängden. Analysen och 

värderingen av tillgång och brist på olika ekosystemtjänster i landskapet, respektive olika 

landskapselements betydelse för den regionala gröna infrastrukturen åligger inte i första 

hand Trafikverket utan samhället som helhet. Det underlag som är relevant borde därmed 

tas fram inom ramen för regional planering och arbetet med grön infrastruktur i samverkan 

mellan länsstyrelsernas samordnare och infrastrukturhandläggare samt planerare, 

arkitekter och miljöspecialister på Trafikverket. Det underlag som tas fram i dessa 

sammanhang kan eller bör utgöra ett underlag för en analys av infrastrukturens påverkan på 

ekosystemtjänster i ett landskapsperspektiv. En del av analysen behöver antagligen göras på 

en mer övergripande nivå än det enskilda projektet, exempelvis i nationella planer för 

infrastruktur, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och kommunal 

översiktsplanering, men enskilda projekt bör förhålla sig till det större perspektivet. En del 
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av vad som sagts ovan gällande integrering av ekosystemtjänster i MKB och SEB kan 

förvisso också vara relevant för den storskaliga planeringen. 

5.3.2. Blir det bättre? Nyttor och risker med att tillföra ett 

ekosystemtjänstperspektiv 

Fördelarna med att inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv behöver vägas mot de 

eventuella nackdelar och extra arbete som hänger samman med analysen. Förutom ökad 

resursåtgång för att ta fram information behövs – beroende av ambitionsnivå – viss 

kompetens- och metodutveckling och anpassning av befintliga metoder och rutiner. 

Ekosystemtjänstbegreppet har i andra sammanhang ansetts ha en synliggörande potential, 

men har också kritiserats för att vara svårtolkat och möjligen stå i vägen för en mer intuitiv 

förståelse av vårt beroende av naturen. Begreppet är också snävt i den meningen att det bara 

omfattar de delar av naturen som har en biologisk komponent. Detta har också föranlett att 

den internationella kunskapsplattformen IPBES – som kallats ”den biologiska mångfaldens 

motsvarighet till IPCC inom klimatet” – föreslagit att fokus skiftas från ekosystemtjänster 

till ”naturens bidrag till människor” (Díaz m.fl., 2018). 

När nya verktyg och rutiner införs leder det med viss förutsägbarhet också till att nya 

resultat och slutsatser kommer ut ur analysen. Detta är självfallet också en del av syftet. 

Samtidigt är det inte självklart att resultatet är entydigt bättre jämfört med tidigare. Som 

framhölls i ESBESIA-projektet så innebär ett ekosystemtjänstperspektiv att beslut i viss 

utsträckning fattas på nya grunder och med andra prioriteringar. Det är inte självklart att 

ekosystemen i och med detta generellt sett kommer att skyddas eller förvaltas bättre. 

Snarare ökar fokus på just de delar av naturen vars bidrag till människor förefaller viktigt. 

Omvänt kan ett mer mångsidigt fokus på ekosystemen leda till att de mest värdefulla 

aspekterna skyms – ett möjligt exempel är våtmarker som traditionellt beskrivits ur ett 

biodiversitetsperspektiv men som ur ett ekosystemtjänstperspektiv också bidrar med 

flödesreglering, koldioxidlagring och rekreation. Det finns också en risk att enbart de 

ekosystemtjänster som enkelt kan beskrivas lyfts fram och värderas medan övriga utelämnas 

och därmed i praktiken nedvärderas i beslutssituationer. En sådan risk föreligger förvisso 

även med ett traditionellt betraktelsesätt. 

I sammanhanget kan det vara värt att påminna om att ekosystemtjänstperspektivet är ett 

antropocentriskt perspektiv. Idén utgår från att naturen kan värderas utifrån den nytta vi 

människor har av den. Det uppfattas som provocerande av vissa, som menar att det står i 

strid med naturens och den biologiska mångfaldens egenvärden. En alltför långtgående eller 

ensidig integrering av ekosystemtjänstperspektivet i infrastrukturplaneringen och MKB 

riskerar därför att stöta bort vissa individer eller grupper istället för att inkludera dem. Å 

andra sidan öppnar perspektivet upp för att de människor som berörs av ett projekt får 

större inflytande över hur påverkan ska prioriteras och bedömas om värdet av en 

ekosystemtjänst bestäms av de som nyttjar den. Vissa ekosystemtjänster kan anses vara 

värderade genom samhällets befintliga planeringsinstrument, till exempel riksintressen, 

men i många fall är de inte det. Sannolikt beror detta delvis på vilka typer av tjänster det rör 

sig om. Klimatreglering är av betydelse för samtliga människor och därmed samhället i 

stort. Den kulturella tjänsten som tillhandahålls av en ”stor sten som finns norr om 

Rörbäcksnäs och väster om Sittan” kan däremot enbart värderas av de som känner till och 

berörs av att det finns en sägen om just den stenen. Värden kan också vara indirekta. 

Vetskapen om att det är möjligt att bada i en viss sjö kan ha ett värde även om man väljer att 
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inte göra det. Alltså är det inte nödvändigt så att nyttjandegraden av en viss tjänst, till 

exempel antal badande, är ett tillfredsställande mått på tjänstens värde. Om Trafikverket 

avser att i framtiden fatta beslut baserade på ett projekts ekosystemtjänsteffekter måste 

värderingen därför bli så tillförlitlig som möjligt. Är samråden utformade så att de som 

faktiskt kan antas nyttja en tjänst – och därmed värdera den – inkluderas? Är det ens känt 

vilka de människorna är? Eller tjänsterna som projektområde levererar? För processer och 

projekt med långa tidshorisonter kan nyttjandegraden förändras över tid. Är de människor 

som kommer till tals under samrådet samma som berörs när projektet väl genomförs? 

Fallstudie 12 tog närmare tjugo år från första samråd till projektstart. Hade det inledande 

samrådets småbarnsföräldrar samma värderingar som byggstartens tonåringar?  

Även vid genomförandet av en MKB utan ekosystemtjänster måste verksamhetsutövaren 

hantera situationen att göra konsekvensbedömningar och presentera beslutsunderlag på 

ofullständiga kunskapsunderlag. Ett skifte till ett ekosystemtjänstperspektiv behöver alltså 

inte innebära ett skifte från en situation med låg osäkerhet till en situation med hög 

osäkerhet. I båda fallen kommer det krävas en kombination av befintliga kommunala, 

regionala och nationella planeringsunderlag, projektspecifika utredningar och inventeringar 

samt i slutänden expertbedömningar. Däremot kan det krävas delvis annan expertis för att 

bedöma effekten av ett intrång i en bärskog jämfört med förlusten av växtplatsen för en 

rödlistad kärlväxt. Trots att det är samma intrång som ska bedömas. Hur Trafikverket bör 

samla in underlag för att värdera ett visst projekts påverkan på ekosystemtjänsterna i ett 

visst område kommer att behöva avgöras från fall till fall, på samma vis som man idag fattar 

beslut om art- och naturvärdesinventeringar, arkeologiska utredningar eller enkätstudier i 

det enskilda fallet. Genom att Trafikverket behöver känna till hur berörda människor 

värderar projektområdets ekosystemtjänster ökar kraven på att samråden utformas på ett 

inkluderande vis. I gengäld är det sannolikt att deltagande och engagemang i samråden 

ökar, att transparens och acceptans ökar och ekosystemtjänstperspektivets synliggörande 

potential realiseras i motsvarande grad.  
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6. Slutsatser 

Detta projekt har huvudsakligen försökt besvara tre frågor. 

1. Vilka ekosystemtjänster berörs av projekt för infrastruktur idag? 

2. Hur hanteras dessa ekosystemtjänster i befintlig MKB och miljöbeskrivning för 

infrastruktur? 

3. Hur kan ekosystemtjänster hanteras i MKB och miljöbeskrivning för infrastruktur 

framgent? 

Vad gäller svaret på den första frågan så kan vi konstatera att en lång rad ekosystemtjänster 

potentiellt kan påverkas av infrastrukturprojekt, och att detta gäller såväl försörjande, 

reglerande och förebyggande, samt kulturella ekosystemtjänster. Beträffande försörjande 

ekosystemtjänster så påverkas framför allt mat- och timmerproduktion av arealförluster 

inom jord- och skogsbruk. Det finns också en risk för att dricksvattentäkter påverkas av 

utsläpp särskilt i samband med olyckor. Förebyggande och reglerande tjänster påverkas 

bland annat i form av förlust eller störning av habitat och livsmiljöer, samt ianspråktagande 

av ekosystemtjänster som reglerar utsläpp till luft och vatten. Det är utifrån befintligt 

material svårt att utläsa påverkan på ett antal förebyggande och reglerande 

ekosystemtjänster, såsom fotosyntes, pollinering och biogeokemiska kretslopp. Kulturella 

ekosystemtjänster som ofta påverkas inkluderar rekreationsmöjligheter, estetiska värden 

och kulturarv. Dessa påverkas bland annat genom barriärer i landskapet, bullerstörning och 

markexploateringar. 

Beträffande den andra frågan så nämns inte påverkan på ekosystemtjänster explicit i 

fallstudierna. Däremot är det utifrån beskrivningarna av miljöpåverkan i många fall möjligt 

att mer eller mindre direkt härleda sådan påverkan. Beskrivningarna av påverkan på jord- 

och skogsbruk talar ofta om hur stora markarealer som tas i anspråk. Däremot beskrivs 

sällan markens bördighet eller bonitet. Redan idag framgår det tydligt av MKB om 

ekosystemtjänsterna mat- och timmerproduktion påverkas, men inte direkt i vilken 

omfattning. Även för tillgången till kulturella ekosystemtjänster är befintliga analyser väl 

användbara för att uppskatta påverkan i form av ökad eller minskad tillgänglighet, 

bullerstörningar och estetisk påverkan. Generellt handlar beskrivningarna av miljöpåverkan 

till stor del om att urskilja ”höga” och ”låga” värden i landskapet, där Natura 2000-områden, 

riksintressen, rödlistade arter eller kulturmiljövärden tyder på förekomst av höga värden. 

En sådan värdering påverkar uppfattningen om alla typer av ekosystemtjänster, och inte 

minst de som handlar om habitat och livsmiljöer. Det betyder att fokus i någon utsträckning 

ligger på värden som det råder brist av medan mer triviala miljöer ges lägre värden. Idag 

görs värderingen ofta utifrån nationella eller regionala kriterier snarare än utifrån det 

aktuella landskapets förutsättningar och med ett biocentriskt snarare än antropocentriskt 

perspektiv. Det finns också en grupp ekosystemtjänster som inte synliggörs i nuvarande 

beskrivningar. Denna grupp främst reglerande tjänster utmärkts av att de utgörs av relativt 

komplexa processer som ofta verkar över stora ytor, såsom fotosyntes, näringsvävarnas 

dynamik och liknande. Beskrivningar av utsläpp till vatten och luft görs ofta kvantitativt, 

men någon koppling till ekosystemtjänster som reglerar sådana utsläpp görs inte, vilket inte 

heller kan förväntas när inget uttalat fokus på beskrivning av ekosystemtjänster föreligger. 
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För att angripa den tredje frågan, slutligen, så konstaterar vi att det finns goda möjligheter 

att hantera ekosystemtjänster inom ramen för infrastrukturprojekt, men att det kan göras 

på en rad olika sätt och att detta innebär ett vägval. Vi bedömer att påverkan på de viktigaste 

ekosystemtjänsterna implicit redan hanteras på ett relativt tillfredsställande sätt i befintliga 

MKB och miljöbeskrivningar – däribland påverkan på produktiv jord- och skogsbruksmark, 

habitat och livsmiljöer, rekreationsmöjligheter och landskapsbild. En möjlighet är att med 

ganska små medel synliggöra ekosystemtjänsterna genom att benämna dem där de 

förekommer eller endast utvidga analysen i liten utsträckning. Detta skulle antingen kunna 

göras integrerat i befintliga beskrivningar och analyser eller i separata kapitel som mer 

specifikt fokuserar på ekosystemtjänster. Det är å andra sidan möjligt att också välja en mer 

omfattande analys av ekosystemtjänster och införa mer ambitiös metodik och 

datainsamling. I det senare fallet vill vi särskilt lyfta fram möjligheten att koppla analysen av 

ekosystemtjänster till arbetet med landskapsanalys och grön infrastruktur för att sätta in 

ekosystemtjänsterna i ett större geografiskt sammanhang och ge människorna som nyttjar 

landskapet förbättrade möjligheter att komma till tals inför förändringar. Det skulle i sin tur 

förmodligen förutsätta samverkan med fler nivåer och aktörer där bara en del av arbetet 

skulle genomföras i samband med MKB eller miljöbeskrivning för enskilda projekt. 

Exempelvis kan regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och kommunal 

översiktsplanering sannolikt underlätta analyser av ekosystemtjänster i ett 

landskapsperspektiv som kan ligga till grund för analyser också i enskilda projekt. Även de 

samråd som genomförs med allmänhet och särskilt berörda bedöms kunna bidra med 

värdefull information om projektområdets ekosystemtjänster, till exempel rekreation och 

friluftsliv. Eftersom påverkan på boendemiljö verkar vara högst prioriterad bland de som 

lämnar synpunkter i samråden, både i tätort och på landsbygd, är det viktigt att andra 

ekosystemtjänster tas upp på ett sådant sätt att det inte uppfattas som att boendemiljön 

hamnar i konflikt med andra ekosystemtjänster eller kommer att ges lägre prioritet till följd 

av att andra ekosystemtjänster synliggörs.  

Workshopmetoden i landskapsanalysen kan vara en utgångspunkt för ett sådant upplägg. Vi 

kan inte utifrån detta projekt avgöra vilka ekosystemtjänster som då skulle öka i betydelse, 

men sannolikt skulle uppfattningen om vilka tjänster som saknas i landskapet som helhet 

kunna tydliggöras. En ytterligare rekommendation är att inkludera ekosystemtjänster tidigt 

i samlad effektbedömning och samrådsmaterial för att därmed utnyttja dessa forum för 

kunskapsinhämtning, med en första analys och bedömning redan i åtgärdsvalstudien. 

Oavsett ambitionsnivå bör ekosystemtjänstanalysen integreras i befintliga processer och 

analyser – inte utformas som en fristående process. 

För att uppnå regeringens etappmål om att synliggöra och beakta ekosystemtjänster i beslut 

är det nödvändigt att också beakta ekosystemtjänster i planering och MKB för 

infrastrukturprojekt. Det finns ett antal fördelar med detta. För det första kan tillämpningen 

av ekosystemtjänstperspektivet hjälpa till att skapa en bättre helhetssyn och att synliggöra 

ett flertal aspekter som idag inte kommer fram tillräckligt i miljöbedömningar. Detta kan 

gälla såväl värden knutna till vardagslandskapet som större sammanhang i landskapet och 

andra tidsperspektiv. För det andra kan det också bidra till att fler människor kommer till 

tals och känner sig delaktiga i beslutsprocesser. Ekosystemtjänster kan med andra ord bidra 

till att identifiera viktiga frågor som bör hanteras i beslutsprocesser.  

Fördelarna med att inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv behöver vägas mot de 

eventuella nackdelar och extra arbete som hänger samman med analysen. Förutom ökad 

resursåtgång för att ta fram information behövs sannolikt viss kompetens- och 
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metodutveckling och anpassning av befintliga metoder och rutiner. Det kan också behöva 

klargöras vilka utredningar Trafikverket ska ansvara för respektive andra aktörer 

(kommuner, länsstyrelser). Under en tid kan det saknas önskade underlag, till exempel 

regionala åtgärdsplaner för grön infrastruktur. 

När nya verktyg och rutiner införs leder det också till att nya resultat och slutsatser kommer 

ut ur analysen, vilket också är en del av syftet. Konsekvenserna av detta behöver inte desto 

mindre beaktas och påverka utformningen av de metoder och processer som syftar till att 

integrera ekosystemtjänster i framtida planering av infrastrukturprojekt. I den här studien 

har vi fört ett antal resonemang om hur integrering av ekosystemtjänster skulle kunna göras 

och vilka resultat detta skulle kunna få. 
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Bilaga 1 – Transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Detta mål har preciserats i de två jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Trafikverket ska hantera alla 

mål som berör transportsystemet integrerat. För att det övergripande transportpolitiska 

målet ska kunna nås måste funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för 

hänsynsmålet (Trafikverket, 2017c). 

 
Figur A1: Funktionsmålet måste utvecklas inom hänsynsmålets ramar för att uppnå det övergripande 

transportpolitiska målet. (Figur från Tillstånd- och brister i transportsystemet, underlagsrapport till 

Trafikverket 2017c). 

Strävan efter ett långsiktigt hållbart transportsystem inkluderar dimensioner av såväl 

ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Aspekter som är relevanta för 

transportsystemet inom ramen för ekologisk hållbarhet är till exempel förlust av ekosystem 

och biologisk mångfald. 

Trafikverket har i uppdrag att anpassa anläggningen och skötsel av transportinfrastrukturen 

till landskapet så att verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål nås. Trafikverket 

har brutit ned mål och krav i en riktlinje för verksamheten (Trafikverket, 2016b). Denna 

anger de nivåer som krävs för att uppnå en landskapsanpassad infrastruktur. Kraven 

innebär att infrastrukturens viktigaste påverkan på natur och kulturvärden, ekologisk 

funktionalitet och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster bibehålls eller stärks så 

att infrastrukturens påverkan kan anses vara inom hållbarhetens gränser. Trafikverket har 

också definierat tidsatta mål för transportsystemets roll i ett hållbart samhälle. Målen avser 

hela transportsystemet, vilket innebär att Trafikverket inte råder över alla delar. 

Trafikverkets föreslagna målnivå för biologisk mångfald år 2030 är att andelen 

landskapsanpassad infrastruktur ska öka med minst 50 procent till 2030 jämfört med år 

2015 (Trafikverket, 2017c).
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Bilaga 2 – Lista över ekosystemtjänster i fyra ekosystem 

Uppdelning Ekosystemtjänster  

Kategori Underkategori Skog Jordbruk Sjöar och vattendrag Våtmarker 

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Livsmedel Bär Odlade grödor  Bär 

Svamp Boskap Fisk Fisk 

Vilt Vilt  Vilt 

Betesdjur och foder Betesdjur och foder Föda för fåglar Föda för fåglar 

Dricksvatten Dricksvatten Dricksvatten Dricksvatten 

Material Timmer och massaved  Växtfiber Vatten till bevattning och industri  

Dekorativa material Växtmaterial   

Genetiska resurser Genetiska resurser Genetiska resurser Genetiska resurser 

Energi Biobränsle Biobränsle   

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Reglering av flöde Vattenreglering Vattenreglering Vattenreglering Vattenreglering 

 Förebyggande av erosion Förebyggande av erosion Kvarhållande av sediment Kvarhållande av sediment 

 Habitat och livsmiljöer Habitat och livsmiljöer Habitat och livsmiljöer Habitat och livsmiljöer 

 Luft- och klimatreglering Luft- och klimatreglering Luft- och klimatreglering Luft- och klimatreglering 

 Förebyggande av stormskador    

Upprätthållande av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Fotosyntes - Primärproduktion Fotosyntes - Primärproduktion Fotosyntes - Primärproduktion Fotosyntes - Primärproduktion 

Biogeokemiska kretslopp Biogeokemiska kretslopp Biogeokemiska kretslopp Biogeokemiska kretslopp 

Naturlig biologisk kontroll Naturlig biologisk kontroll Naturlig biologisk kontroll Naturlig biologisk kontroll 

Pollinering Pollinering Övergödning Övergödning 

Markens bördighet Markens bördighet Giftiga ämnen Giftiga ämnen 

Fröspridning Fröspridning Vattenrening Vattenrening 

  Näringsvävarnas dynamik  

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Fysisk och intellektuellt samspel 
med naturen 

Rekreation och träning Rekreation och träning Rekreation och träning Rekreation och träning 

Turism Turism Turism Turism 

Mental och fysisk hälsa Mental och fysisk hälsa Mental och fysisk hälsa Mental och fysisk hälsa 

Estetiska värden Estetiska värden Estetiska värden Estetiska värden 

Vetenskap och utbildning Vetenskap och utbildning Vetenskap och utbildning Vetenskap och utbildning 

Kulturarv Kulturarv Kulturarv Kulturarv 
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Bilaga 3 – Förteckning över infrastrukturprojekt inom utvalda län 

  

Nr Län Projekt Typ av projekt Att göra MKB datum Miljöbeskrivning 

datum

Storlek på projekt Länk

1 Blekinge län Väg Ombyggnad av väg E22 ombyggnad ml Lösen och Jämjö, bygga 

om till motortrafikled

2017-02-28 650 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-

lan/E22-genom-Blekinge/E22-mellan-Losen-och-Jamjo-byggs-i-ny-

strackning-/2 Blekinge län Väg Ombyggnad av väg Väg 27, Backaryd till Hallabro till 

mötesseparerad väg med mitträcke

2016-05-16 229 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-

lan/vag-27-backaryd-till-hallabro/

3 Blekinge län Väg Ny gång och cykelväg Ny gång- och cykelväg mellan Karlshamn 

och Hällaryd, väg 620

2015-01-27 6,8 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-

lan/Vag-620-Gang--och-cykelvag-Karlshamn-Hallaryd/

4 Gotlands län Väg Ny gång och cykelväg Väg 140, Västergarn–Klintehamn 2015-03-31 28 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-

lan/vag-140-vastergarnklintehamn-gang--och-cykelvag/

5 Skånes län Väg Ny väg E22 Ny väg förbi Sätaröd och Vä, 15 km ny 

motorväg norr om Tollarp, Kristianstad 

kommun så att den går norr om tätorten 

Tollarp. 

2015-10-19 780 miljoner SEK http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/E22-

genom-skane/Omradesinformationdeletapperdelprojekt5/ 

6 Skånes län Väg Ny gång och cykelväg Väg 101, gång- och cykelväg mellan Arrie 

och Käglinge

2017-05-08 7,6 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-

101-gang--och-cykelvag-mellan-arrie-och-kaglinge/

7 Skånes län Väg Ny gång och cykelväg Väg 108, Lund - Kävlinge delen Lackalänga - 

Rinnebäck, gång- och cykelväg

2017-09-15 34 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-

108-lund---kavlinge-delen-lackalanga---rinneback-gang--och-cykelvag/

8 Skånes län Väg Ombyggnad av väg Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri 2+2 

väg

2016-11-08 85 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-

108-staffanstorplund-motesfri-vag/

9 Skånes län Väg Ny gång och cykelväg Väg 13, Ystad – Ängelholm, delen 

Hedeskoga – Sövestad, gång- och cykelväg

2016-05-24 16 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/Vag-

13/

10 Skånes län Väg Ny gång och cykelväg Väg 13, Stockamöllan–Hasslebro, gång- och 

cykelväg

2014-06-30 14 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-13-

stockamollanhasslebro-gang--och-cykelvag/

11 Skånes län Väg Ny gång och cykelväg Väg 9, gång- och cykelväg mellan 

Kivik–Ravlunda

2017-02-09 21 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-

9kivikravlunda-gang--och-cykelvag/

12 Skånes län Järnväg Extra spår Två spår blir fyra på sträckan Flackarp-

Arlöv, ca 8 km  + en 400 meter lång tunnel i 

Åkarp. Malmö stad, Burlövs kommun, 

Staffanstorps kommun, Lomma kommun

2014-09-08 ca 4 miljarder SEK http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/lund-

arlov/flackarp-arlov/

13 Skånes län Järnväg Extra spår + stationer Lommabanan ska byggas ut för ökad 

framkomlighet och persontrafik på sträckan 

mellan Kävlinge och Arlöv, mötesspår

2016-08-19 270 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-

lan/Lommabanan/

14 Skånes län Järnväg Dubbelspår För att öka kapaciteten och minska restiden 

på Västkustbanan Ängelholm–Helsingborg, 

Romares väg ska Trafikverket bygga ut till 

dubbelspår

2016-09-30 2,4 miljarder SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-

lan/Angelholm-Helsingborg/
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Nr Län Projekt Typ av projekt Att göra MKB datum Miljöbeskrivning 

datum

Storlek på projekt Länk

15 Dalarnas län Väg Ny väg E16, Dala Järna–Vansbro, ny sträckning 2+1 

väg med omkörningsmöjligheter

2015-06-01 188 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-

lan/e16-dalajarna-vansbro-ny-strackning/

16 Dalarnas län Väg Ny gång och cykelväg Längs väg 635, mellan Koppslahyttan fram 

till Halvarsgårdarna, planerar Trafikverket 

att anlägga en gång- och cykelväg.

2016-06-23 9 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-

lan/Vag-635-i-Halvarsgardarna-Grevbo-och-Tolsbo-samt-vag-656-i-

Sellnas-trafiksakerhetshojande-atgarder-/

17 Dalarnas län Väg Öka trafiksäkerheten och 

framkomligheten på sträckan

Väg 66 Malung - Sälen, delen Östra Tandö - 

Bu. 

2014-10-17 145 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-

lan/vag-66-ostra-tandobu-trafiksakerhetshojande-atgarder/

18 Dalarnas län Väg Ny väg Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen, Malungs 

Kommun

2017-02-24 108-154 miljoner 

SEK

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-lan/vag-

1053-flygplatsvagen-salen/ 

19 Dalarnas län Väg Ombyggnad av väg + Ny gång 

och cykelväg

Väg 1000, Fryksåsvägen–Lillågatan, 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder

2014-12-19 17,8 miljarder SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Dalarna/projekt-i-dalarnas-

lan/vag-1000-fryksasvagenlillagatan-trafiksakerhetshojande-atgarder/

20 Gävleborgs län Väg Ombyggnad av väg Väg 56, Gävleborgs länsgräns–Hedesunda, 

2+1 väg med mitträcke

2016-02-26 ingen budget än https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-

lan/vag56-gavleborgslansgrans-hedesunda-trafiksakerhetsatgarder/

21 Gävleborgs län Väg Ny gång och cykelväg Väg 579, Ockelbo – Wij trädgårdar 2016-12-09 5 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-

lan/vag-579-ockelbo-wij-tradgardar-gang--och-cykelvag/

22 Gävleborgs län Väg Ny gång och cykelväg Väg 50/637, Cykelstråk 

Söderhamn–Florhed–Söderala

2015-03-18 7 miljarder SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-

lan/cykelstrak-soderhamnsoderalaflorhed/

23 Gävleborgs län Järnväg Ombyggnad av järnväg Vi rustar järnvägen mellan Söderhamn-

Kilafors för ökad kapacitet. Sträckan är 

uppdelad i etapper, Kilafors-Marmaverken 

och Marmaverken-Söderhamn

2015-10-15 900 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-

lan/soderhamnkilafors/

24 Gävleborgs län Järnväg Extra tågspår + mötesstation Villersmuren mötesstation 2014-10-10 708 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-

lan/Villersmuren-motesstation-Sandvikens-kommun/

25 Norrbottens län Väg Ombyggnad av väg E10, Avvakko–Lappeasuando, Gällivare 

kommun, mötesfri väg 2+1 på cirka 18,5 km 

(14 m bred). Vägen byggs ut i befintlig 

sträckning. Även ny gång- och cykelväg. 

2016-11-24 340-455 miljoner 

SEK

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-

lan/e10_avvakko_lappesuando/ 

26 Norrbottens län Väg Ombyggnad av väg - nytt läge E10 läggs i nytt läge längs en ca 4 km lång 

sträcka förbi byn Muorjevaara

2015-11-25 80 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-

lan/E10-Muorjevaarabackarna/

27 Norrbottens län Väg Ny gång och cykelväg E45, Kåbdalis, gång- och cykelväg 2017-03-03 24 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-

lan/E45_Kabdalis/

28 Norrbottens län Väg Ny väg Kirunaprojektet - E10 i ny omläggning 2013-04-11 33 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-

lan/kirunaprojektet2/E10/

29 Norrbottens län Väg Ny gång och cykelväg Väg 94, gång- och cykelväg Älvsbyn-

Korsträsk, Älvsbyns kommun

2017-03-24 25 miljoner SEK https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-

lan/vag94_korstrask_alvsbyn_gc_vag/Dokument-for-Vag-94-

KorstraskAlvsbyn-gang--och-cykelvag/
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Bilaga 4 – Korta beskrivningar av fallstudier 

Fallstudie 2 - Väg 27 Ronneby - Växjö, delen Backaryd till Hallabro 

Information hämtad från Vägutredning Väg 27 Ronneby - Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla, Blekinge 

län. Utgivningsdatum: 2010-06-02. 

 

Väg 27 ingår i South East Baltic Transport Link, ett vägstråk mellan Karlskrona och Göteborg som är 

av internationell betydelse. Väg 27 fungerar även som en viktig regional och lokal länk för trafik mellan 

Växjö och Ronneby. Problem som finns idag längs sträckan Möllenäs-Djuramåla är bristande 

framkomlighet och trafiksäkerhet samt störningar av boendemiljön orsakad av trafiken, särskilt i de 

mindre samhällena Backaryd och Hallabro. Dagens sträckning passerar dessutom i närheten/genom 

tre skyddsområden för vattentäkt. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 27 samt 

förbättra miljö- och trafiksäkerhetsförhållandena i de tätorter som idag genomkorsas av riksvägen 

föreslås breddning av befintlig väg till en mötesfri väg med mitträcke, samt nya förbifarter intill 

tätorterna Backaryd och Hallabro. 
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Hämtad från Vägutredning Väg 27 Ronneby - Växjö, delen Möllenäs - Djuramåla, Blekinge län. 

Backaryd är en mindre ort ca 2 mil norr om Ronneby som ligger inbäddat i vacker skogsnatur med 

många sjöar och fina strövstigar. Omlandet runt Hallabro består till största del av skogsmark med 

inslag av odlingsmark. Den södra delen av utredningsområdet, mellan Möllenäs och Västra Ryd, 

karakteriseras av ett öppet jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse. Från västra Ryd till norr om 

Hallabro övergår landskapet sakta men säkert till ett kraftigt kuperat skogsområde, som domineras av 

ett barrskogsområde. Skogsområdet genomkorsas av åar i sprickdalar och har en hel del sjöar. 
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Utbyggnaden bedöms medföra intrång i ett antal bevarandevärda områden, dock inte något område 

som är skyddat enligt lagstiftningen (Miljöbalken), natura 2000-område, naturreservat eller 

riksintresseområde för naturmiljö. De negativa konsekvenserna för naturmiljön bedöms främst bestå 

av rent arealbortfall av jungfrulig mark. Vidare kan intrång ske i enstaka fornlämningar vid breddning 

av befintlig väg. För bedömning av de kulturhistoriska värdena, bedöms sambandet i landskapet vara 

av stor betydelse, inte enstaka element. I det aktuella fallet bedöms sambandet ej påverkas på ett 

sådant sätt att de negativa konsekvenserna blir stora. Sammantaget bedöms de negativa 

konsekvenserna för kulturmiljö bli små. 

Vidare kommer rekreation och friluftsliv påverkas då tillgängligheten för allmänheten till befintliga 

rekreationsområden kommer att minska jämfört med idag. Förutom ökad barriäreffekt kommer 

områdena att påverkas av buller från de nya vägsträckningarna. Konsekvenserna bedöms som 

måttliga, men kan mildras genom att gångportar anläggs. 

Fallstudie 4 - Väg 140, Gång- och cykelväg Västergarn-Klintehamn 

Information hämtad från Samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning Väg 140, Gång- och cykelväg 

Västergarn – Klintehamn. Dokumentdatum: 2015-03-31 

Väg 140 är en viktig länk mellan Visby och södra Gotland. Vägen har stor betydelse för arbetspendling 

och näringsliv och sommartid är turisttrafiken stor. Mellan Visby och Västergarn finns en utbyggd 

gång- och cykelväg som slutar i norra delen av Västergarn. På sträckan Västergarn - Klintehamn 

saknas separering och trafiksäkerheten är låg för de oskyddade trafikanterna. För att öka säkerheten 

och tryggheten för oskyddade trafikanter samt öka antalet resor med cykel längs sträckan Västergarn-

Klintehamn byggs nu en ny gång-och cykelväg längs sträckan (ca 7 km). I den norra delen är vägen 

placerad på västra sidan om väg 140 för att kunna ansluta till befintlig gång- och cykelväg mot Visby. 

Genom Västergarn föreslås enkelriktade gång- och cykelfält på vardera sidan. Söder om Västergarn 

planeras gång- och cykelvägen på landsidan. Nedan redovisas en sammanfattning av bedömda 

miljökonsekvenser. 
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Hämtad från Samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning Väg 140, Gång- och cykelväg Västergarn – 

Klintehamn. 

Vägsträckan ligger i ett landskap med höga naturvärden. Två områden av riksintresse för naturvård 

ligger inom planområdet, Paviken vid passagen av Västergarnsån och Kovik-Vivesholm-Varvsholm 

längs med kusten. Vägen ligger inom strandskyddsområdet för Gotlandskusten vilket även är 

naturreservat. Planområdet gränsar också till Pavikens naturreservat och Natura 2000-område. 

rödlistade och fridlysta arter finns inom hela planområdet, liksom ett antal biotopskyddade alléer och 

jordbruksdiken. I vägens direkta närhet berörs naturvärden i form av artrika vägkanter och korsande 

vattendrag. Hela sträckan, liksom övriga Gotland, hyser mycket stora kulturmiljövärden som saknar 

motstycke i Sverige. Fornlämningsbilden i närområdet visar på riklig aktivitet under järnålder och 

medeltid där Västergarn utmärker sig särskilt med vallanläggning, kastal och boplatser. Längs vägen 

är dock fornlämningstätheten sparsam. 

Den planerade gång- och cykelvägen bedöms påverka naturmiljön negativt i viss utsträckning. 

Konsekvenserna bedöms dock blir små över tid. Landskapsbilden är den aspekt som påverkas mest 

negativt. Detta beror på relativt stora ingrepp i den befintliga vägens närmiljö. Positiva aspekter är att 

tillgängligheten till rekreation och friluftsliv ökar. Projektets miljömål baserat på ökad säkerhet och 

trygghet för oskyddade trafikanter uppnås, liksom att åtgärderna är förenliga med hållbart nyttjande 

med avseende på natur- och kulturmiljö, närboende, friluftsliv och turism. 
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Fallstudie 5 - E22 förbi Sätaröd och Vä 

Information hämtad från Miljökonsekvensbeskrivning, tillhörande vägplan E22 Malmö - Kristianstad, 

delen Sätaröd – Vä. Utgivningsdatum: 2015-10-19 

Väg E22 mellan Trelleborg och Norrköping ingår i Sveriges nationella stamvägnät. Eftersom vägen har 

stor betydelse för landets ekonomi och utveckling är det viktigt att vägen är trafiksäker och 

framkomlig. Delar av väg E22 genom Skåne är 12 – 13 meter bred, vilket inte är tillräckligt eftersom 

det är mycket trafik på vägen och en stor andel av trafiken består av lastbilar, jordbruksfordon och 

bussar. Flera allvarliga olyckor har inträffat längs sträckan och det ligger många hus alldeles intill 

vägen. Trafikverket vill därför göra vägen mer framkomlig och trafiksäker genom att bygga ut E22 

genom Skåne till motorväg. Två alternativ har utretts; ett nollalternativ, som baseras på vad som 

händer om det inte byggs någon väg, samt ett utbyggnadsalternativ som innebär att väg E22 byggs ut 

till fyrfältig motorväg med planskilda korsningar och mitträcke mellan Sätaröd - Vä. Vägen byggs ut 

inom den vägkorridor som regeringen gett tillåtlighet för. År 2040 har använts som horisontår för att 

bedöma vilka konsekvenser de båda alternativen ger. 

 
Hämtad från Miljökonsekvensbeskrivning, tillhörande vägplan E22 Malmö - Kristianstad, delen Sätaröd – Vä. 

Korridoren löper huvudsakligen genom ett kulturlandskap med såväl landskaps- och 

kulturmiljövärden som naturvärden kopplade bland annat till vattenmiljöerna och 

brukningslandskapet. Miljön kommer att påverkas oavsett var inom korridoren den nya vägen 

lokaliseras. Områdets komplexitet innebär att avvägningar mellan olika intresseområden har varit 

nödvändiga. Natura 2000-området Vramsån och grundvattnet vid Linderödsåsens nordsluttning har 

fått högsta prioritet i alternativgenereringen. Stor möda har lagts för att finna en vägprofil nerför åsen 

som är optimalt anpassad med hänsyn till vägens påverkan på landskapsbilden, områdets 

hydrogeologi och riksintresset Linderödsåsens nordostsluttning. En kombinationsprofil, med skärning 

genom åskrönet och bank vid åsfoten har bedömts ge minst påverkan på intressena. Regeringens 
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tillåtlighet är villkorad med att vägen från en estetisk och kulturhistorisk grund ska anpassas till 

kulturlandskapet. I enlighet med kravet har profilen på slätten hållits så låg som möjligt. 

Landskapsbilden påverkas kraftigt negativt genom stora intrång i jordbruks-, ängs- och betesmarker, i 

slutna skogspartier, enskilda vegetationsvolymer och ridåer. Vägen gör även intrång i stengärdsgårdar, 

vattendrag och i topografin och dess skala kontrasterar starkt mot det omgivande landskapet. Viktiga 

strukturer bryts och landskapets karaktär påverkas negativt. Konsekvenserna blir stora till mycket 

stora. Pågående markanvändning påverkas negativt av vägens intrång när cirka 84 hektar åker- och 

skogsmark tas i anspråk. 85 fastigheter berörs av vägåtgärden, varav 14 skärs av så att små obrukbara 

restytor uppstår. 

Utbyggnadsalternativet innebär att det blir höjd trafiksäkerhet och bättre dagvattenhantering vilket 

medför reducerad risk för negativ påverkan på ytvattnet. Vramsåns mycket höga värde kommer att 

påverkas genom intrång i åns översvämningsområde och skuggning under bron. Brostöden leder till 

en marginell påverkan av flödesförhållandena som inte bedöms få några märkbara konsekvenser. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för ytvatten i driftsskedet som liten negativ trots vissa positiva 

konsekvenser. 

Fallstudie 12 - Utbyggnad Flackarp – Arlöv fyra spår 

Information hämtad från JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår. Miljökonsekvensbeskrivning. 

Dokumentdatum: 2014-05-28 

Södra stambanan är en mycket viktig länk i Sveriges järnvägssystem, både för den nationella och den 

regionala persontrafiken och för den internationella godstrafiken. En ökning av Södra stambanans 

kapacitet är nödvändig för att förbättra trafikstandarden och för att möjliggöra en ökning av 

tågtrafiken och tågresandet i regionen. Mot bakgrund av detta föreslår Trafikverket en utbyggnad av 

dubbelspåret på Södra stambanan, mellan Flackarp och Arlöv, till fyra spår. Utbyggnaden omfattar en 

8 km lång sträcka genom orterna Hjärup, Åkarp och Arlöv. På delsträckorna Hjärup och Åkarp 

kommer en nedsänkning av järnvägen utföras och dessutom anläggs en 400 meter lång tunnel i Åkarp. 

Utbyggnaden innebär att järnvägsområdet breddas för att ge plats till ytterligare två spår. Breddningen 

på delsträckorna Hjärup och Arlöv sker främst på den västra sidan av järnvägen medan på sträckan 

genom Åkarp kommer breddning ske på båda sidorna. Ett flertal korsande vägar kommer också att 

byggas om. Byggskedet kommer totalt att pågå under ca sex år och påverkar såväl järnvägstrafiken 

som samhällena kring byggprojektet. Projektet planeras att delas in i olika utbyggnadssteg för 

respektive ort. För att upprätthålla tågtrafiken under byggtiden kommer tillfälliga spår att anläggas 

genom Hjärup och Åkarpsamt sträckan däremellan. För att kunna genomföra byggnationen kommer 

mark tillfälligt att tas i anspråk för de tillfälliga spåren, etableringsytor, byggvägar och andra ytor. 
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Hämtad från JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår. Miljökonsekvensbeskrivning 

Landskapet mellan Flackarp och Arlöv kan kategoriseras som del av det typiska skånska 

slättlandskapet, med tydliga gränser mellan slättlandskap och tätorter samt med stora visuella 

kvaliteter i form av långa utblickar och fria vidder. Emellertid är landskapet i flera delar starkt 

påverkat av bebyggelse och infrastruktur. Järnvägen öppnades redan 1856 och har spelat en stor roll 

för orternas utformning och utbyggnad. Många kulturmiljövärden är kopplade till just järnvägen och 

utveckling av orterna kring denna. Det finns dock också fornlämningar som visar på aktiviteter i 

landskapet mycket långt bak i tiden. Ute i det öppna jordbrukslandskapet är värdena kopplade till 

trädridåer, alléer, små vattendrag mm medan i tätorterna finns natur- och parkområden med 

utpekade värden. Ett stort antal boende i fastigheter längs järnvägssträckan är påverkade av buller 

från järnvägen. Järnvägen utgör också en stor fysisk barriär som begränsar möjligheten att röra sig 

mellan de olika sidorna av spårområdet. 

Nollalternativet motsvarar i det stora hela dagens förhållanden men bedöms medföra stora negativa 

konsekvenser då ingen överflyttning av trafik från väg till järnväg möjliggörs. Föreslagen utbyggnad till 

fyra spår kommer innebära både positiva och negativa konsekvenser för människors hälsa, miljön och 

hushållning med naturresurser. Generellt kan sägas att både de största negativa och största positiva 

konsekvenserna uppstår inom delsträckan genom Åkarp. Utbyggnadsförslaget, med nedsänkning av 

spåren, anläggning av tunnel och övriga åtgärder, kommer medföra att boendemiljön, främst med 

avseende på buller, förbättras avsevärt för ett stort antal boende. Vidare bedöms överföringen av gods- 

och persontransporter från väg till järnväg som möjliggörs medföra stora miljövinster, trots att 

påverkan på klimatet under byggtiden är negativ. De största negativa konsekvenserna som ändå 
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bedöms uppkomma avser påverkan på delvis höga natur- och kulturmiljövärden och stadsbilden i 

Åkarp till följd av breddning och nersänkning av spårområdet. 

Fallstudie 18 - Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen 

Information hämtad från Miljökonsekvensbeskrivning, Vägplan Väg 1053 Flygplatsvägen Sälen, 

Malung - Sälens kommun, Dalarnas län. Dokumentdatum: 2017-02-24 

Scandinavian Mountains Airport AB har tilldelats nationella medel i Nationell Transportplan för att 

bygga ut och anpassa landningsbanan från en 1 200 meter till en 2 500 meter lång landningsbana och 

därmed kommer banan förlängas och korsa den befintliga länsväg 1053 nordost om nuvarande bana 

vid Mobergskölen utanför Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Flygplatsen ligger i 

södra delen av det svenska fjällområdet i nära anslutning till den norska gränsen. På grund av 

utbyggnaden har arbete gjorts för att ta fram en vägplan för ny lokalisering av väg 1053. I anslutning 

till flygplatsen planeras även ett shoppingcenter. Omlokalisering av väg 1053 behövs eftersom den 

befintliga väg 1053 stängas för genomfart. Projektets effektmål är att möjliggöra utbyggnad av 

flygplatsen, regional och lokal utveckling, ökad trafiksäkerhet, ökad fjällturism, och restidsvinst mellan 

Rörbäcksnäs och Sälenfjällen och Sälen by. Dessutom är ett mål att våtmarkernas viktiga 

ekosystemtjänster (biologisk produktion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning 

av vattenflöden) är vidmakthållna. 

 
Hämtad från Miljökonsekvensbeskrivning, Vägplan Väg 1053 Flygplatsvägen Sälen, Malung - Sälens kommun, 

Dalarnas län 

Området för projektet ligger inom en marginell del av ett riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. 

Riksintresset utgörs av ett omfattande område som omfattar Transtrandsfjällen och det fjällnära 

området i Rörbäcksnäs som den sydligaste gränsen och värden består i olika aktiviteter som vandring, 

skidåkning, skoteråkning, jakt och fiske. Området angränsar även till ett område av riksintresse för 

friluftsliv som består av Transtrandsfjällen vilket är landets sydligaste fjällmassiv och en av landets 

intensivast besökta vintersportorter. Områdets värden består av möjligheterna till olika aktiviteter 

som vandring, skidåkning, skoteråkning och fiske. 
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Utredningsområdet för projektet sträcker sig mellan väg 1047 i väster, söder om den befintliga 

flygplatsen, och återknyter till den nuvarande sträckningen av väg 1053 vid Mobergstangen i öster. 

Den nya vägen planeras för två körfält med en total vägbredd på 8,0 m och referenshastighet på 80 

km/h. Befintlig sträckning har en varierande vägbredd på ca 7-7,5 m och en tillåten hastighet på 70 

km/h. Fastställelsebeslut förväntas att fattas under vintern år 2018. Byggnation förväntas att påbörjas 

under år 2018 och byggtiden bedöms bli cirka 1,5 år. 

Den nya vägen kommer att gå över obebyggd mark igenom ett orört skogs- och fjällandskap och 

passera två större vattendrag (Sittan och Stora Tandån) som kräver broar och omfattar dessutom en 

cirkulationsplats strax sydväst om den planerade flygplatsen. Inga befintliga byggnadsverk berörs - 

Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 200 meter från planområdet. Genomförd 

naturvärdesinventering visar på att det finns känsliga våtmarker med visst till högt naturvärde. Den 

nya dragningen av vägen går genom ett större myrmarksområde, och planförslaget innebär att stora 

mängder torv kommer att behöva schaktas ur för att anlägga nya vägen 1053. Området är även ett 

attraktivt område för rekreation och friluftsliv. 

Fallstudie 22 - Väg 637, Gång- och cykelväg Sockenvägen Söderala 

Information hämtad från Gång- och cykelbana, väg 637 Sockenvägen, Söderala, Söderhamns kommun, 

Gävleborgs län. Vägplan, granskningshandling. Utgivningsdatum: 2015-03-18 

 
Hämtad från Gång- och cykelbana, väg 637 Sockenvägen, Söderala, Söderhamns kommun, Gävleborgs län. 

Vägplan, granskningshandling 

Väg 637, Sockenvägen, är genomfartsväg genom centrala Söderala (Söderhamns kommun, ca 1000 

invånare) och har en viktig funktion för att nå de målpunkter som ligger längs vägen. Här finns bland 

annat småhusbebyggelse, skola, servicehus, bygdegård och ett flertal mindre näringsverksamheter. 

Vägen är cirka 3 kilometer lång och vägens bredd varierar mellan 6 och 8 meter. Vägen trafikeras av i 

genomsnitt 890 fordon per dygn varav cirka 8 procent utgörs av tunga fordon. Den högsta tillåtna 

hastigheten är 50 km/tim. Utmed en stor del av sträckan saknas gång- och cykelbana och vägrenarna 

är smala. Bland annat för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utmed vägen och för att 
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minska bilanvändningen för kortare resor i området genom att dessa i högre grad utförs med cykel 

eller som gående planeras en knappt tre kilometer lång gång- och cykelbana utmed väg 637. 

Söderala består av flera små byar som ligger nära varandra och är en anrik jordbruksbygd med ett 

flackt och öppet landskap som till största del består av ängar, åkrar och hagar. Planområdet präglas av 

Ljusnanåsen, odlingslandskapet och bebyggelsen. Längs vägen ligger hus och trädgårdar varvat med 

en del verksamheter. I området finns äldre bebyggelse varvat med nyare villor. Hela planområdet 

ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Söderala centralbygd. Utmärkande för naturmiljön är 

odlingslandskapet i anslutning till Ljusnanåsen och de många lövträden i form av solitärer, rader eller 

alléer längs vägen. Planområdets östra del ingår i naturvårdsprogram, Söderalaslätten, som omfattar 

den flacka och låglänta jordbruksslätten mellan Söderala och Ålsjön. Ur naturvårdssynpunkt anses det 

angeläget att upprätthålla jordbruksdriften på dessa marker. 

Anläggandet av den nya gång- och cykelbanan medverkar inte till storskaliga förändringar i 

landskapsbild och kulturmiljö. I största möjliga mån kommer vägens utseende i vägkanter och 

omgivning att kvarstå som det ser ut idag. Den planerade gång- och cykelbanan har lagts på den sida 

av vägen där intrången på bland annat natur-, kultur- och tomtmark blir minst. Träd kommer att 

behöva tas bort, då träd hamnar inom mark för ny gång- och cykelbana och då schakt inom trädens 

rotzoner inte går att undvika. Under byggtiden kommer bullrande och störande arbeten att utföras 

nära boende och trafikanter som vistas längs vägen. Byggtiden beräknas till cirka 6-12 månader, 

beroende på när byggnationen kan starta under året. 

Projektet bedöms bidra till uppfyllelse av de transportpolitiska målen om tillgänglighet samt säkerhet, 

miljö och hälsa. 

Fallstudie 25 - E10,  Avvakko – Lappeasuando, mötesfri väg 

Information hämtad från MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E10, Avvakko – Lappeasuando. 

Dokumentdatum: 2015-11-24 

E10, som sträcker sig från Luleå till Å i Norge, är en viktig öst-västlig transportled inom 

Barentsområdet som kopplar samman inland och kust. Den här aktuella vägsträckan från väg 833, 

infarten till Avvakko, och fram till Kalixälven vid Lappeasuando, ligger i Gällivare kommun i 

Norrbottens län. Vägsträckan är smal med dålig plan- och profilstandard. Kombinationen med en smal 

väg och dålig sikt skapar problem med både trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanterna längs 

vägen. De långa och branta backarna innebär att tunga fordon har svårt att hålla hastigheten och kan 

vid halt väglag bli stående på vägbanan. För att öka trafiksäkerheten och säkerställa framkomligheten 

har Trafikverket beslutat att den aktuella vägsträckan ska byggas om till mötesfri landsväg med 

mitträcke och viltstängsel. Vidare kommer korsningar att byggas om, direktutfarter och anslutningar 

stängas eller flyttas, ersättningsvägar byggas, broar åtgärdas samt en ny gång- och cykelbro byggas. 
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Hämtad från MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E10, Avvakko – Lappeasuando 

Området i anslutning till vägen utgörs till största del av barrskogar med inslag av björk. Barrskogarna 

domineras av tall och är med få undantag påverkade av ett aktivt skogsbruk. Mellan Puoltikasvaara 

och Lappeasuando är stora skogsområden kalavverkade eller består av yngre tallskog. Området runt 

E10 längs sträckan mellan Avvakko och Lappeasuando är även rikt på sjöar och vattendrag. Hela 

vattensystemet i området är sammankopplat i ett stort sjö- och bäcksystem som gemensamt mynnar ut 

i Kalixälven och ingår i Natura 2000-området Torne och Kalixälvsystem. 

Idag utgör E10 en barriär i naturen vilket kommer att förstärkas genom breddning och uppsättande av 

mitträcke och viltstängsel. Viltstängsel och mitträcken kommer även att utgöra hinder för renarnas 

förflyttning. Samtidigt kommer stängslingen att öka trafiksäkerheten och minska antalet påkörningar 

av ren längs sträckan. Vidare kommer tillgängligheten till naturen vid sidan av vägen begränsas till de 

grindar och andra öppningar som kommer att finnas i stängslet. Arbete med att ta fram en 

passageutredning för att säkerställa passagemöjligheter längs sträckan pågår. 
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Grumlande arbeten utförs vid grundläggning av broar, trummor, rivning av befintliga trummor, 

återställning av slänter, utläggande av erosionsskydd, etc. De föreslagna åtgärderna kommer inte att 

påverka kulturmiljöns karaktär eftersom vägen till största del kommer att gå i samma sträckning. En 

bullerutredning med förslag till bullerskyddsåtgärder tas fram innan vägplanen färdigställs. 
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Bilaga 5 - Vilka Ekosystemtjänster berörs i MKB:n? Vilka ekosystemtjänster lyfts fram 
av olika aktörer? 

Tabellerna nedan innehåller huvudsakligen text direkt hämtad från MKB. För läsbarhetens skull har texten i vissa fall redigerats i mindre utsträckning. Våra 

egna tolkningar redovisas i kursiv text. Tomma rutor innebär att vi inte hittat stöd i dokumenten för att dessa ekosystemtjänster berörs av projekten. 

Fallstudie 2 - Väg 27 Ronneby - Växjö, delen Backaryd till Hallabro 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Bär    

Svamp    

Vilt  (Trp målanalys) BM, Växt- & Djurliv: Mortalitet, 
Positivt bidrag: Viltstängsel och faunapassager 
planeras.  
BM, Växt- & Djurliv: Inget bidrag: Förbifarten och 
viltstängsel medför en förstärkt barriär men 
samtidigt planeras flera viltpassager för att 
kompensera för detta. (Anm.: men samtidigt är 
det ny vägsträckning och högre hastigheter) 

 

Betesdjur och foder    

Dricksvatten    

Timmer och massaved  Området som är föremål för vägutredningen domineras av 
skogsbruk. Detta vittnar de omfattande och i många fall 
enhetliga granskogarna, planteringarna och föryngringsytorna 
om. 
 
Konsekvenserna för skogsbruket består både i arealbortfall vid 
breddning och förbifarter samt i försämrad tillgänglighet. 
Arealförlusten till följd av breddningar mm uppgår till ca 11,1 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

ha. För förbifart Backaryd åtgår ca 13,6-14,8 ha. Förbifart 
Hallabro medför mindre arealförluster på ca 6,0-7,2 ha. 
Konsekvenserna för skogsbruket bedöms som stora för 
förbifart Backaryd respektive måttliga för breddning och 
förbifart Hallabro. 

Dekorativa material    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av 
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Inga objekt enligt berörs som enligt Skogsstyrelsen bedöms 
vara särskilt skyddsvärda (bilaga 2 förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken). 

En del av detta är även kulturella 
ekosystemtjänster: 
Landskap – intrång, ekosystemeffekter och BM: 
Negativt. Förbifartsdelen tar ny mark i anspråk. 
Framför allt det kuperade skogslandskapet öster 
om Backaryd påverkas negativt. 
 
Bedömts kvalitativt, som negativt. 
 
Landskap – barriäreffekt: Förbifarten och 
viltstängsel medför en förstärkt barriär men 
samtidigt planeras flera viltpassager för att 
kompensera för detta.  
 
Bedömt som försumbart. 
 
(Trp målanalys) Landskap: Betydelse för 
upprätthållande och utveckling av landskapets 
karaktär och kvaliteter – avseende delaspekterna 
skala, struktur och visuell karaktär, Negativt 
bidrag: Ny vägsträckning och breddning medför 
ökat intrång i landskapet. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

(Trp målanalys) - BM, Växt- & Djurliv: Störning. 
Negativt bidrag: Förbifarten medför ökad 
bullerstörning i tidigare ostört område. 
- BM, Växt- & Djurliv: 
Förekomst av livsmiljöer. Negativt bidrag: 
Förbifartsdelen tar ny mark i anspråk. Framför allt 
det kuperade skogslandskapet öster om Backaryd 
påverkas negativt.  

Luft- och 
klimatreglering 

 Effekter som värderats monetärt: klimatpåverkan 
(CO2). Luftföroreningar: NOx, HC, SO2 och PM. 

 

Förebyggande av  
stormskador 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning  Människors hälsa: Betydelse för förekomst av 
områden med hög ljudmiljökvalitet. Negativt 
bidrag: Förbifarten kommer att gå genom tidigare 
ostört rekreationsområde. 

 

Turism    

Mental och fysisk hälsa  Buller är värderat monetärt. Människors hälsa: 
Exponerade för bullernivåer högre än riktvärden 
för buller: Positivt bidrag: Minskad trafik genom 
Backaryd. 
Människors hälsa: Antalet exponerade för 
bullnivåer högre än 10 dBA över riktvärdena. 
Inget bidrag: Oklart om någon har sådana nivåer. 

 

Estetiska värden Förbifarterna förbi Backaryd och Hallabro går till största del 
genom tät skogsmark vilket döljer visuell påverkan på 
landskapsbilden och därmed de negativa konsekvenserna. 

Landskap – intrång, skala, struktur & visuell 
karaktär: Negativt. Förbifarten medför ett nytt 
intrång i landskapet. Där vägen byggs om i 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

befintlig sträckning förstärks intrånget till följd av 
breddning, mitträcke och viltstängsel. 
 
Bedömts kvalitativt, som negativt. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv  (Trp målanalys) Kulturarv: Strukturomvandling. 
Negativt bidrag: Bullerskärmar genom Skörje och 
ny väg genom V Hult stör gamla samband. 
Kulturarv: Utradering.  Negativt bidrag: Ett antal 
fornlämningar som kan påverkas finns i området. 
 
Bedömts kvalitativt, som negativt. 

 

JORDBRUK     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Odlade grödor Inom området förekommer omfattande ytor med 
jordbruksmark, speciellt vid byarna Skörje och Västra Hult. 
 
Arealförlusten till följd av breddning mm uppgår till ca 3,4 ha. 
För 
förbifarterna tillkommer ytterligare 2,4-2,8 ha för förbifart 
Backaryd och 0,3-0,9 ha för förbifart Hallabro. (Dvs ca 6,5 ha 
totalt.) 

  

Boskap    

Vilt Viltet rör sig ofta i gränslandet mellan födorika åkermarker och 
hagområdets mer bevuxna och skyddsgivande skogsmarker. 
Detta gäller för såväl småvilt, exempelvis hare, räv och 
grävling, som klövdjur, exempelvis vildsvin, rådjur, hjort och 
älg. Vildsvinsstammen är ökande. Inom området förekommer 
jakt på hjortdjur och vildsvin. 
 
Viltstängsel kan behöva sättas upp för att erhålla en god 
trafiksäkerhet på sträckan. 

  

Betesdjur och foder    

Dricksvatten    

Växtfiber    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av  
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Biotopskyddade områden i jordbrukslandskapet enligt bilaga 1 
i förordningen, såsom stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, 
diken, alléer förekommer. 
 
Föreslagna alternativ berör tre områden som är medtagna i 
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.  
 
Dessa utgörs av: 
Objektet Ettebro S som utgörs av en till stor del öppen hage 
som inom vissa delar övergår i lövhagmark med främst björk, 
al och gran. 
Området Kartaby V som består av en ekdominerad 
skogsbetonad hagmark med inslag av öppna partier. 
Objektet Klämmen som är en ekdominerad hage med ett visst 
inslag av b la björk och asp. 
I anslutning till utredningsområdet finns sex områden från 
ängs- och betesinventeringen som kan komma att beröras av 
de olika studerade alternativen. 
 
Lokaler med rödlistade arter förekommer i utredningsområdet 
främst i södra delen. Lokaler redovisas på karta på sidan 72. 
Det förekommer inga akut hotade växtarter (CR-klassade) i 
området. Däremot finns lokaler med starkt hotade arter (EN, 2 
arter), sårbara arter (VU-klassade, 3 växter, 2 djur) samt lokaler 
med ett antal arter som bedömts som missgynnade (16 växter 
och 9 arter insekter och fåglar omnämns). 
 
Förbifarten vid Backaryd medför intrång i område som är 
medtaget i ängs- och hagmarksinventeringen, Klämmen 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

(81.069). Området utgörs av en hagmark som är ca 1,3 ha stor. 
Då vägområdet kommer att bli relativt brett (ca 40 meter) och 
då hagmarken är ganska liten i sin storlek är det risk för att 
hagmarkens värde går förlorade och försvinner. Dock är hela 
hagmarken idag igenväxt och ingen hävd förekommer. Man 
kan därför fråga sig vilket värde hagmarken egentligen har 
idag. 
 
De nya förbifarterna kommer att ta jungfrulig mark i anspråk 
för sin sträckning. Då naturvärdena inom utredningsområdet 
är begränsade bedöms konsekvenserna bli små. 

Luft- och 
klimatreglering 

Till följd av något ökad väglängd genom förbifarterna och 
högre hastigheter ökar utsläppen marginellt (<5 %) av 
kväveoxider, kolväten, koldioxid, svaveldioxid och partiklar. 

  

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet Längs med befintlig sträckning av väg 27 ligger flertalet 
områden som identifierats av Länsstyrelsen som potentiellt 
förorenade. För att fastställa eventuell påverkan av en 
breddning av väg 27 på dessa områden behöver fortsatt 
utredning i arbetsplanen ske. Utredningen får fastställa 
eventuella saneringsbehov och skadeförebyggande åtgärder. 
Planerade förbifarter bedöms inte påverka något potentiellt 
område. 

  

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning En kultur- och cykelled, ett område i anslutning till en 
fotbollsplan, strövstig och motionsspår och ett aktivt 
föreningsliv omnämns. 
 
Förbifarterna vid Backaryd och Hallabro bedöms medföra 
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Tillgängligheten till befintliga rekreationsområden för 
allmänheten kommer att minska jämfört med idag. Förutom 
ökad barriäreffekt kommer områdenas attraktivitet som 
rekreationsområden att minska, då en stor del jungfrulig mark 
tas i anspråk för vägområde. 

Turism    

Mental och fysisk hälsa Rekreationsområdena kommer även att påverkas av buller från 
de nya vägsträckningarna. Konsekvenserna bedöms som 
måttliga, men de positiva effekterna i form av ökad 
trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö, av att anlägga 
förbifarter förbi samhällena Backaryd och Hallabro bedöms 
överväga. 
 
Bullret ökar utanför tätorterna till följd av högre hastighet. 
Förbifarterna förbi de båda tätorterna medför å andra sidan 
att antalet bullerstörda minskar. Vid full utbyggnad minskar 
antalet bullerstörda från 270 till 260 personer. 
 
Trots ökad trafik och höjd hastighet på väg 27 beräknas antalet 
döda och svårt skadade i trafikolyckor år 2020 minska med ca 
25 % jämfört med år 2006. Sammantaget medför föreslagna 
åtgärder stora positiva konsekvenser för trafiksäkerheten 

  

Estetiska värden Området Silpinge - V Ryd har ”vacker landskapsbild”. 
 
Mellan Möllenäs och Västra Ryd, karakteriseras området längs 
med vägen av ett öppet jordbrukslandskap. Vackra utblickar 
erbjuds både åt öst och väst på denna delsträcka. 
 
I Västra Hult finns två mindre gårdar och vackra ålderdomligt 
präglade betesmarker inramade av lövskog. I området 
dominerar ängar och hagar. Vackra utblickar och vyer finns 
längs med hela sträckan fram till Hallabro. I anslutning till 
delsträckan är sambandet och områdets karaktär mycket 
värdefullt och en ny väg bör undvikas så långt som möjligt i 
detta landskap. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

En konsekvens av vägens nya 2+1- utformning är att bilden av 
en traditionell landsväg som väg 27 förmedlar idag försvinner. 
Istället blir vägens roll i landskapet mer markerad, framförallt 
där den passerar genom öppnare områden som 
jordbrukslandskap och hagmarker, eller intill bebyggelse. 
Räcken, en högre hastighet och ökad bredd ger intryck av 
modern ”motorväg”, och vägens barriärverkan blir tydligare. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Inga kulturreservat eller riksintresseområden för kulturmiljö 
berörs. Inga områden som är medtagna i 
Kulturminnesprogrammet för Blekinge län berörs. Det aktuella 
området mellan Möllenäs och Djuramåla är mycket 
fornlämningsrikt. Här finns ett stort antal fasta fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska objekt. Även ett antal 
bevakningsobjekt har identifierats. Totalt pekas 28 objekt ut – 
milstolpar, stensättningar, bebyggelse, bytomter/gårdstomter 
mm. 
 
Tre områden har klass II (öppet kulturlandskap i anslutning till 
kyrkby; mosaikartat kulturlandskap; lövskogsinramat 
odlingslandskap) och ett område har klass I från 
kulturmiljösynpunkt (byar med spridd bebyggelse samt 
ålderdomligt kulturlandskap). 
 
Konsekvenserna för kulturmiljön består av en liten, men inte 
uppfattbar, ökning av trafikbuller varför upplevelsevärdet inte 
förändras. 
 
En förbifart vid Hallabro kommer att beröra fornlämningar. Då 
dessa ligger i anslutning till väg 27 kan dessa redan vara 
påverkade av vägen och dess vägområde. Inget av studerade 
alternativ bedöms påverka sambandet på ett sådant sätt att de 
negativa konsekvenserna blir stora. 

  

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten Skyddsområde för vattentäkt förekommer längs med den 
aktuella sträckan på tre platser. Samtliga är grundvattentäkter. 
 
Den mer trafiksäkra vägen ger statistiskt sett en minskad risk 
för olyckor med farligt gods, vilket i sin tur innebär att risken 
för utsläpp i anslutning till skyddsområdena för grundvatten 
minskar. 

(SEK) Hälsa (exkl usive trafiksäkerhet): Positivt. 
Trafik flyttas ut från Backaryds 
vattenskyddsområde. Den del som fortfarande 
går genom skyddsområdet får förstärkt skydd 
mot utsläpp. 
 
Bedömts kvalitativt, som positivt. 
 
(Transportpolitiska målen)Vatten, kvalitet på 
vatten ur ett dricksvattenförsörjningsperspektiv. 
Positivt bidrag: Trafik flyttas ut från Backaryds 
vattenskyddsområde. Den del som fortfarande 
går genom skyddsområdet får förstärkt skydd 
mot utsläpp. 

 

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Längs vägen sträckning finns fyra vattendrag som är utpekade 
som vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten. Dessa är från norr till söder: Lillån, 
Vierydsån, Fröjdadalsbäcken och Sörbybäcken. 
 
Vid breddning av befintlig väg vid korsande vattendrag är det 
viktigt att utforma passagen så att inga vandringshinder 
uppstår, utan att såväl fiskar som andra vattenlevande 
organismer fritt kan passera under vägen. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Ronnebys översiktsplan anger ett område öster om Backaryd, 
som ett kommunalt intresse gällande friluftsliv. Det är sjöarna 
Stora Angsjön och Vitavatten med angränsande område. 

  

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden Öster och väster om Backaryd finns ett antal större sjöar som 
utgör vackra landskapselement i omgivningen. Sjöarna är dock 
många gånger osynliga för trafikanter, då dessa omges av tät 
bevuxen skog. 

  

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

VÅTMARKER     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Bär    

 Fisk    

 Vilt    

 Betesdjur och foder, 
Föda för fåglar 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

 Dricksvatten    

 Genetiska resurser    

 Bioenergi    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Förebyggande av  
erosion 

   

 Habitat och livsmiljöer En av Länsstyrelsens inventerade våtmarker berörs. Området 
ligger i anslutning till Hasselstad, södra delarna av 
utredningsområdet, och genomkorsas av väg 27. 

  

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening 
(Vattenkvalitet) 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    
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Fallstudie 4 - Väg 140, Gång- och cykelväg Västergarn-Klintehamn 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Bär    

Svamp    

Vilt    

Betesdjur och foder    

Dricksvatten    

Timmer och massaved  Arealer av j skogsmark tas i anspråk för vägbyggnationen vilket 
innebär en viss negativ påverkan då produktiva marker 
försvinner. Möjligheten att fortsatt bedriva denna näring 
bedöms dock inte påverkas i någon större utsträckning. 
 
Tillgängligheten till skogsmark ska inte försämras, 
framkomligheten för att nå brukade marker ska säkras. 
Ianspråktagande av mark ska minimeras i så stor utsträckning 
som möjligt. Förutsättningarna att bedriva skogsbruk i 
området ska vara fortsatt goda. 

  

Dekorativa material    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av 
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer    

Luft- och 
klimatreglering 

   

Förebyggande av 
stormskador 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

Turism    

Mental och fysisk hälsa    

Estetiska värden Vägen går genom växlande öppna betade och havsnära 
strandmarker och i söder bitvis genom skogigare mark. 

  

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv    

JORDBRUK     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Odlade grödor Arealer av jordbruksmark, betesmark och skogsmark tas i 
anspråk för vägbyggnationen vilket innebär en viss negativ 
påverkan då produktiva marker försvinner. Ytterst lite 
jordbruksmark tas i anspråk och möjligheten att fortsatt 
bedriva dessa näringar bedöms inte påverkas i någon större 
utsträckning. 
 
Tillgängligheten till och arronderingen av jordbruksmark, 
betesmark och skogsmark ska inte försämras, 
framkomligheten för att nå brukade marker ska säkras. 
Ianspråktagande av mark ska minimeras i så stor utsträckning 
som möjligt. Förutsättningarna att bedriva jord- och skogsbruk 
i området ska vara fortsatt goda. 

  

Boskap    

Vilt    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

Betesdjur och foder    

Dricksvatten Längs sträckan finns ett flertal brunnar (SGUs brunnsregister). 
Jorddjupet är begränsat i området så alla 27 identifierade 
brunnar är bergborrade. Inga vattentäkter med tillhörande 
skyddsområde finns i närheten av väg 140. 
 
Bedömningen är att inga brunnar kommer att påverkas av 
planerad gång-och cykelväg. 

  

Växtfiber    

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering Fem dikningsföretag berörs av gång- och cykelvägen och till 
dessa kan även ledningar, främst åkerdräneringar, vara 
anslutna. 
 
Vissa befintliga trummor kommer i konflikt med gång- och 
cykelvägen och behöver flyttas eller rivas, dessa ersätts då 
med nya avvattningslösningar. 
 
Vid dimensionering av nya avvattningssystem enligt 
Trafikverkets rekommendationer räknas en klimatfaktor in. 
Nya diken, trummor och ledningar kommer därför att vara 
anpassade till en ökad nederbördsmängd som ligger inom 
vägens förväntade tekniska livslängd. 

  

Förebyggande av  
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Ett antal biotopskyddade alléer och jordbruksdiken finns inom 
planområdet. 
 
I vägens närområde påträffades vid naturvärdesinventeringen 
ett flertal orkidéer vilka är fridlysta. Dessa var grönvit nattviol, 
nattviol, johannesnycklar, tvåblad och ängsnycklar. Gotländsk 
nunneört finns inrapporterad längs väg 140, den är både 
fridlyst och rödlistad. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

I nära anslutning till planområdet finns ett flertal rödlistade 
arter inrapporterade. 
 
Biotopskyddade områden är livsmiljöer som kan ha stor 
betydelse för vissa växt- och djurarter. Hit hör bl.a. alléer, 
odlingsrösen, öppna diken, stenmurar och åkerholmar i 
jordbruksmark. 
 
Längs väg 140 förekommer ett antal korsande diken i 
jordbruksmark vilka omfattas av det generella biotopskyddet. 
Vidare finns 13 stycken alléer i anslutning till vägkanterna på 
båda sidor. Utöver de i allmänhet höga naturvärden som 
alléträd omfattas av så har inga träd påträffats som bedöms 
hysa exceptionellt höga naturvärden. 
 
Vägkanter är viktiga habitat och spridningskorridorer för 
hävdgynnade växter och insekter. Floran längs vägen står i 
förbindelse med artsammansättningen i omgivande marker 
och gör att man träffar på arter därifrån. Ett hårt betestryck i 
hagmarkerna gör att intilliggande vägkanter ofta är mer 
rikblommande. De längsta sträckorna med de artrikaste 
vägkanterna återfinns på den västra sidan av väg 140. På den 
östra sidan finns långa sträckor av blommande vägkanter, men 
oftast med ett lägre naturvärde. 
 
Naturvärden som påverkas vid ianspråktagande av 
strandskyddsområdet är bitvis vägkanter med värdefull flora 
(klass 2 och 4) där även skyddade arter förekommer, och en 
biotopskyddad allé respektive ett jordbruksdike. 
 
Flera alléer kommer att behöva tas ner och ett flertal 
ytterligare alléträd kommer att vara utsatta i byggskedet då 
t.ex. schaktning, fyllning och grävning kommer att ske i 
närheten. 

Luft- och 
klimatreglering 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar inte miljöaspekterna 
luftkvalitet och vibrationer med motivet att de inte bedöms 
påverkas av projektet. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

 
Byggnation av en gång- och cykelväg gynnar en överflyttning 
från biltrafik till gång- och cykeltrafik vilket är gynnsamt i ett 
större perspektiv då utsläpp av klimatgaser kan minska. 
 
Ökad cykeltrafik innebär lägre utsläpp av luftföroreningar. 

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn finns stora 
rekreations- och upplevelsevärden. Havet och de höga natur- 
och kulturvärdena i närområdet bidrar till detta. 

  

Turism Cykelturismen på Gotland är stor och runt hela ön finns en 
kustnära cykelled. Mellan Visby och norra Västergarn finns en 
separat gång- och cykelväg utbyggd och denna vägplan 
omfattar utbyggnad av gång- och cykelväg på den resterande 
delen av sträckan fram till norra Klintehamn. Längs väg 140 
finns det bebyggelse som är både året runt bostäder och 
fritidshus. Det förekommer uthyrning, bed & breakfast och 
caféverksamhet på flera platser. 

  

Mental och fysisk hälsa Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar inte miljöaspekterna 
luftkvalitet och vibrationer med motivet att de inte bedöms 
påverkas av projektet. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär att vägen flyttas sidledes 
några meter på två delsträckor för att ge plats åt gång- och 
cykelvägen. Beräkningarna visar på små, ej märkbara, 
skillnader i bullernivåer jämfört med nollalternativet. En 
bullerberäkning för byggskedet kommer att utföras i 
kommande skede. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

Estetiska värden Vägen går genom växlande öppna betade och havsnära 
strandmarker och i söder bitvis genom skogigare mark. 
 
Vägplanens förslag medför att vegetation i form av buskage, 
häckar, träd och alléträd måste tas ner, vilket påverkar på 
landskapsbilden. Sammanfattande bedömning: Måttligt 
negativ konsekvens. 

  

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Inom planområdet finns ett fåtal registrerade lämningar 
(fångstanläggning, vägmärken, fiskeläge, stenläggning och 
bytomt), i anslutning till detsamma finns ytterligare lämningar. 
De senare kommer sannolikt inte att beröras av arbetet men är 
viktiga för att förstå områdets historia. 
 
Alléer utgör ett viktigt kulturhistorisk inslag i landskapet. 
 
Efter att ha sammanvägt de kulturhistoriska värdena och 
relaterat dem till den påverkan som den planerade gång- och 
cykelvägen skulle innebära blir slutsatsen att påverkan och 
konsekvens blir försumbar. En positiv effekt är att 
tillgängligheten förbättras för allmänheten genom en säker 
gång- och cykelväg. 

  

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

    

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten    

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Paviken är en grund insjö med ett rikt fågelliv och ett flertal 
sällsynta växt- och fågelarter. Hela området inklusive 
Västergarnsån är av riksintresse för naturvård. Planområdet 
berör riksintresset vid Västergarnsån. 
 
De fem större vattendragen biotopkarterades sommaren 2014. 
De två största, Västergarnsån och Varbosån, bedöms ligga i 
naturvärdesklass 3 de övriga i klass 4. Väg 140 passerar 
Västergarnsån och Varbosån på plattrambroar och på övriga 
platser ligger betong- och plåttrummor med dimension 500-
800 mm. 
 
Bron över Västergarnsån byggs så att vattenflödet ej påverkas. 
Påverkan på det rika fågellivet och på sällsynta arter vid 
Västergarnsån och Paviken bedöms bli ringa. 

  

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Vid Paviken i den norra delen finns strövområden och 
fågeltorn, området är även av intresse för fritidsfiskare 

  

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

HAVSMILJÖ     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten    

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Gotland och Gotlandskusten är i sin helhet av riksintresse på 
grund av höga natur- och kulturvärden. Det nya vägområdet 
ligger inom strandskyddsområdet längs delar av sträckan på 
den östra sidan 
av väg 140. Inom ianspråktaget strandskyddsområde finns 
naturvärden i form av artrika vägkanter, skyddade arter och 
biotopskyddade objekt. 
 
Kuststräckan på den västra sidan av väg 140 är av riksintresse 
för naturvård. Här finns höga ornitologiska, botaniska och även 
geologiska värden. Gång- och cykelvägen är placerad på den 
östra sidan om väg 140 och området berörs endast på ett fåtal 
ställen. 
 
Naturvärden som påverkas vid ianspråktagande av 
strandskyddsområdet är bitvis vägkanter med värdefull flora 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

(klass 2 och 4) där även skyddade arter förekommer, och en 
biotopskyddad allé respektive ett jordbruksdike. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning En ny gång- och cykelväg ökar tillgängligheten till stränderna 
och bidrar därmed att till att uppnå delar av syftet med 
strandskyddet vilket är att trygga förutsättningar för 
allemansrättslig tillgång till stränderna. 
 
Längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn finns stora 
rekreations- och upplevelsevärden. Havet och de höga natur- 
och kulturvärdena i närområdet bidrar till detta. 

  

 Turism Cykelturismen på Gotland är stor och runt hela ön finns en 
kustnära cykelled. Mellan Visby och norra Västergarn finns en 
separat gång- och cykelväg utbyggd och denna vägplan 
omfattar utbyggnad av gång- och cykelväg på den resterande 
delen av sträckan fram till norra Klintehamn. Längs väg 140 
finns det bebyggelse som är både året runt bostäder och 
fritidshus. Det förekommer uthyrning, bed & breakfast och 
caféverksamhet på flera platser. 

  

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden Vägen går genom växlande öppna betade och havsnära 
strandmarker och i söder bitvis genom skogigare mark. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Ingen SEB finns Yttranden som tar upp ES 

 Vetenskap och 
utbildning 

Längs havet finns gamla fiskelägen i Valbyte och Kovik, i Kovik 
finns också ett fiskerimuseum och ett kapell. 

  

 Kulturarv    

 

 

Fallstudie 5 - E22 förbi Sätaröd och Vä 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Bär    

Svamp    

Vilt Ev. minskade viltolyckor med ny vägsträckning (i och för sig en 
ytterligare väg, som dock är ”bättre”) 

BM, Växt- & Djurliv: Mortalitet, negativt bidrag 
pga ökad risk för påkörning. 
Bedömts kvalitativt. 

 

Betesdjur och foder    

Dricksvatten Vattenskyddsåtgärder med tätade diken nedför 
Linderödsåsens sluttning föreslås för att skydda grundvatten. 
 
Vägskärningen nerför Linderödsåsens nordsluttning innebär en 
grundvattensänkning i jordlagret med ett influensområde som 
högst kan nå upp till 130 meter från vägskärningens dränering. 
Grävda brunnar och källor nedströms vägen, som inte kommer 
att påverkas direkt av vägskärningens influensområde, kan 
påverkas indirekt genom att grundvattenströmningens riktning 
ändras och flöde minskar något i dess tillrinningsområde. De 
negativa konsekvenserna bedöms som medelstora. 

Ända som bedömts i SEB kring vatten är: Inget 
bidrag kvalitet på vatten ur ekologisk synpunkt: 
Inget bidrag: Både positivt och negativt. Minskad 
risk för olyckor men ny bro över Vramsån. 
 
Kvalitativt bedömt, inget bidrag. 

 

Timmer och massaved  Markanspråket (delsträcka 5) blir relativt stort, men sker i en 
nyplanterad tall- och granskog utan större värden. 
Timmervärdet bedöms alltså inte vara stort alltså. 
 
Utbyggnadsalternativet tar cirka 84 hektar jord- och 
skogsbruksmark i anspråk och berör 85 fastigheter. 14 av dem 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

skärs av så att små obrukbara restytor uppstår, med risk för 
spontan igenväxning eller skogsplantering. Tar skogsbruksmark 
i anspråk, men möjliggör eventuellt skogsplantering, således.. 

Dekorativa material    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av 
erosion 

Uträtningar av några sträckor i vattendragen medför 
erosionsrisk, som dock åtgärdas. 

  

Habitat och livsmiljöer Ny väg i jungfruligt landskap med stora naturvärden. 
Vägförslaget innebär att intrång och påverkan sker på 
naturmiljövärden inom delsträckan. Intrången bedöms 
medföra medelstora negativa konsekvenser. 
 
Över Mossabäcken anläggs en ny bro som anpassas som 
småviltpassage. Blir detta en onaturlig passage över bäcken? 
 
Vramsån är utpekad som Natura 2000-område och riksintresse 
för naturvården. Natura 2000-området består av två utpekade 
naturtyper: Vattendrag med flytbladsvegetation (3260) och 
Svämlövskog (91E0). De omgivande lövskogarna är viktiga för 
de värden som finns i vattendraget, bland annat därför att de 
ger skugga och näring till vattnet. Skogen är dessutom en 
värdefull livsmiljö för sällsynta och skyddade arter, så som 
mindre hackspett, lunglav, skogssvingel och flera olika 
orkidéer. 
 
Avverkning av träd och vegetation bör begränsas så långt som 
möjligt. En skyddszon bör upprätthållas mot miljöer för hotade 
arter som örlav. Arbetsområdet bör göras så litet som möjligt. 
Brohöjden, brospann, buller- och bländningsskydd anpassas så 
att vilt, andra däggdjur och övriga arter ska ha goda 
förutsättningar att passera. 

SEK: 
Intrånget av den nya vägen, i bland annat 
värdefull naturmark, är betydande och kan 
eventuellt väga upp de positiva beräknade 
effekterna. Bedömningen är dock mycket 
osäker.” 
 
Trp.-politiska målanalysen: 
BM inkl växt- & djurliv. Mark med riksintresse för 
naturvård tas i anspråk av den nya 
vägsträckningen. 
 
Bedömt kvalitativt, som negativt. 
 
BM, Växt- & Djurliv: Mortalitet, negativt bidrag 
pga ökad risk för påkörning. 
BM, Växt- & Djurliv: Barriär, negativt bidrag på 
grund av ny barriär för flora och fauna. 
BM, Växt- & Djurliv: Störning, negativt bidrag på 
grund av ökade bullernivåer längs vägen. 
BM, Växt- & Djurliv: Betydelsen för förekomst av 
livsmiljöer, negativt bidrag på grund av  att vissa 
viktiga livsmiljöer kan påverkas. 
BM, Växt- & Djurliv: Naturliga & inhemska BM, 
negativ bidrag på grund av att åtgärden bedöms 
påverka Natura 2000-områden. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Luft- och 
klimatreglering 

 Negativt bidrag: Högre hastighet ger ökad 
bränsleförbrukning. 
Negativt bidrag: Ökad vägyta att underhålla. 
 
Bedöms kvalitativt, som negativt. 
 
Positivt bidrag: Färre personer som exponeras för 
bullernivåer över 55 dB(A). Samtidigt Negativt 
bidrag i områden som i dagsläget har små 
bullerstörningar pga ny vägsträckning. 
 
Bedömt kvalitativt, som positivt. 
 
Negativt och positivt för luftutsläpp: Negativt på 
grund av att högre hastigheter genererar högre 
utsläpp, medan positivt med minskade utsläpp i 
tätorterna Linderöd och Tollarp. 
 
Bedöms kvalitativt, som negativt och positivt. 

 

Förebyggande av  
stormskador 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

Minskar   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Det rörliga friluftslivet påverkas negativt av vägens 
barriäreffekt och liksom pågående markanvändning. 
Konsekvenserna bedöms som små. 
 

Ökad barriäreffekt i landskapet med 
konsekvenser för bland annat rekreation och 
friluftsliv. 
Bedömt kvalitativt, som negativt. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Möjligheten till rekreation försämras i Linderödsåsens 
nordsluttning på grund av vägens direkta intrång i området. 
Konsekvenserna bedöms som små negativa. 

BM, Växt- & Djurliv: Naturliga & inhemska BM, 
negativ bidrag på grund av att åtgärden bedöms 
påverka Natura 2000-områden. 

Turism    

Mental och fysisk hälsa Ljudnivån inom vägkorridoren kommer att öka något (ca 3 
dBA) där ny E22 löper parallellt med befintlig E22. Delsträckans 
östligaste del, där ny E22 går i en helt ny sträckning, kommer få 
kraftigt ökade ljudnivåer. 
 
För bebyggelsen inom 500 meter från befintlig E22 bedöms 
ljudminskningen vara så pass stor att de omkringboende 
kommer att uppleva förändringen som positiv. Dock kvarstår 
fortfarande problemet med trafikbuller från den befintliga 
vägen. 

BM, Växt- & Djurliv: Naturliga & inhemska BM, 
negativ bidrag pga att åtgärden bedöms påverka 
Natura 2000-områden. 
 
Positivt bidrag: Färre personer som exponeras för 
bullernivåer över 55 dB(A).  
Samtidigt Negativt bidrag i områden som i 
dagsläget har små bullerstörningar på grund av ny 
vägsträckning. 
 
Bedömt kvalitativt, som positivt. 

 

Estetiska värden Ny väg i jungfruligt landskap.  
 
Nedför Linderödsåsens nordsluttning kommer den nya vägen 
att påverka upplevelsen av sluttningens sammanhållna 
karaktär av skogslandskap. Vidare kommer den höga 
vägbanken där den nya vägen kommer ut i det öppna 
landskapet innebära en stor negativ konsekvens för 
landskapsbilden. 

SEK: 
Intrånget av den nya vägen, i bland annat 
värdefull naturmark, är betydande och kan 
eventuellt väga upp de positiva beräknade 
effekterna. Bedömningen är dock mycket 
osäker.” 

 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Vägförslaget innebär att intrång och påverkan sker på 
kulturmiljövärden inom delsträckan. Intrången bedöms 
medföra medelstora negativa konsekvenser. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär att den befintliga sträckningen 
av E22 förlorar sin regionala funktion samt att de småorter 
som fötts och växt upp utmed vägen påverkas strukturellt i en 
negativ riktning av omdragningen. Detta innebär långsiktigt 
negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Ny väg går genom område med 
kulturmiljövärden. 
Bedömt kvalitativt, som negativt. 

 

JORDBRUK     
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Odlade grödor Möjligheterna för att bedriva ett rationellt jordbruk i området 
är relativt begränsade eftersom storlekarna på 
jordbruksfastigheterna är ganska små och markerna avgränsas 
av ett stort antal stenmurar. 
 
Landskapet fragmenteras och fastigheter klyvs, vilket innebär 
en ökad risk för att hävden av marken upphör och försvårar för 
jordbruket. 
 
Utbyggnadsalternativet tar cirka 84 hektar jord- och 
skogsbruksmark i anspråk och berör 85 fastigheter. 14 av dem 
skärs av så att små obrukbara restytor uppstår, med risk för 
spontan igenväxning eller skogsplantering. 
 
Tillfälliga markintrång kommer att förekomma i byggskedet på 
jordbruks- och betesmarker, med tillfälligt produktionsbortfall 
som följd. 

Jordbruksmark tas i anspråk och splittras upp. 
Beaktas dock till stor del i marklösenkostnader. 
 
Bedöms kvalitativt, som försumbart. 

 

Boskap    

Vilt Färre viltolyckor med nya vägen? (Se sid 74)   

Betesdjur och foder Många av de naturvärden som finns i området är kopplade till 
betesmarker. 

  

Dricksvatten Driftskedet innebär att det blir höjd trafiksäkerhet och en 
kortare vägsträcka vilket medför reducerad risk för negativ 
påverkan på grundvattnet. Eftersom Kristianstadsslätten är 
utpekad som särskilt skyddsvärd vattenförekomst ska 
Kristianstadsslättens grundvattenmagasin i det sedimentära 
berget skyddas mot föroreningar. 

  

Växtfiber    

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av  
erosion 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Habitat och livsmiljöer Ny väg i jungfruligt landskap med stora naturvärden. 
 
Betesmarkerna (delsträcka 2-3) har i många fall hävdats under 
lång tid, vilket har gett upphov till en ovanlig flora och fauna. 
Arter som är kopplade till denna typ av landskap är exempelvis 
kärlväxter som smörboll, jungfrulin, ängsvädd och orkidéer, 
samt fjärilsarter som silversmygare och sotnätfjäril. 
 
Utbyggnadsförslaget ger ett markintrång, bland annat i 
jordbruksmark, fina betesmarker. Flera växt- och djurarter 
arter är direkt beroende av hävd och dessa påverkas negativt 
om marken växer igen. 
 
Planskilda korsningar, koportar och nya parallellvägar gör att 
det går att komma till nästan alla marker i området vilket 
minskar risken för att de ska växa igen. För att ytterligare 
förbättra möjligheterna till fortsatt brukning av alla marker 
söks dispens från biotopskyddet utanför vägområdet för att 
göra öppningar i stenmurar där det behövs för att göra all 
mark tillgänglig. 
 
Inom delsträcka 5 finns naturvärden i form av sandiga 
betesmarker öster om Sigridslundsvägen och blomrika 
vägslänter. 
 
Stora negativa effekter för naturmiljö väntas då 
Sigridslundsvägen kommer att få bredare bankar och 
värdefulla blomrika vägslänter tas i anspråk. Detta 
understryker något som nämns i Miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”, nämligen att gräsmarker är hotade i 
Sveriges jordbrukslandskap, men att vägkanter utgör ett 
komplement. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär stor påverkan på naturmiljön 
genom direkt eller indirekt påverkan på cirka 50 identifierade 
naturvärdesobjekt, varav nio områden med unika värden (klass 
1), främst naturbetesmarker och sandiga marker med ovanlig 

Jordbruksmark tas i anspråk och splittras upp. 
Beaktas dock till stor del i marklösenkostnader. 
 
Bedöms kvalitativt, som försumbart. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

flora och fauna. I några fall sker arealintrång i områdenas 
värdekärnor med sannolik förlust av skyddsvärda arter. Andra 
effekter är fragmentering, barriärverkan (bland annat för vilt 
och fladdermöss) samt förlust av ett stort antal småbiotoper. 

Luft- och 
klimatreglering 

Halterna av NOX vid ny respektive befintlig väg bedöms år 
2025 uppgå till 7 respektive 6 μg/m3. Generationsmålet är 20 
μg/m3. Halterna av PM10 har uppskattats till 11 μg/m3 vid 
såväl ny som befintlig väg samma år. Generationsmålet är 15 
μg/m3. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär en vägförkortning med ca 2,7 
km. Vid öppningsåret ca 2020 flyttas ca 7 800 fordon per dygn 
över till den nya vägen, vilket med dagens genomsnittsutsläpp 
innebär en koldioxidminskning på knappt 18 000 ton. Det 
motsvarar 0,6 % av den skånska trafikens totala utsläpp. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär ingen större trafikökning i 
förhållande till nollalternativet. Förbättrad framkomlighet kan 
dock i allmänhet förväntas generera mer trafik och 
utbyggnadsalternativet leder därmed till att trafiken troligtvis 
ökar något. Utbyggnadsalternativet innebär även att resvägen 
för de som åker på E22 kommer att förkortas, vilket kan bidra 
till en något minskad klimatpåverkan jämfört med 
nollalternativet. Vägprojektet tros sammantaget medföra att 
klimatpåverkan blir jämförbar med nollalternativet. 
Motsvarande förhållanden gäller för de föroreningar, främst 
svaveldioxider och kvävedioxider, som orsakar försurning och 
övergödning. 
 
Vägen är utformad enligt nu gällande krav och standard vilket 
ger goda förutsättningar för framtida trafikering med 
kollektivtrafik längs sträckan. Trafikplatsernas utformning är 
speciellt anpassade för att ge goda förutsättningar för en 
effektiv trafikering med kollektivtrafik längs befintligt vägnät 
och i anslutning till den nya vägen. 

Negativt bidrag: Högre hastighet ger ökad 
bränsleförbrukning. 
Negativt bidrag: Ökad vägyta att underhålla. 
 
Bedöms kvalitativt, som negativt. 
 
Negativt och positivt för luftutsläpp: Negativt pga 
att högre hastigheter genererar högre utsläpp, 
medan positivt med minskade utsläpp i tätorterna 
Linderöd och Tollarp. 
 
Bedöms kvalitativt, som negativt och positivt. 

 

Fotosyntes - 
Primärproduktion 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning Ökar? Vägar förbinder gräsmarker med varandra.   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Friluftslivet påverkas negativt av vägens närvaro   

Turism    

Mental och fysisk hälsa Ny väg innebär förändrade ljudmiljöer. Det blir naturligtvis mer 
buller där nya vägen går, men minskat buller på den tidigare 
sträckningen (se under Skog för exempel på skrivningar). 
Antalet personer som utsätts för buller över gällande 
riktvärden kommer att minska jämfört med idag. 
 
Sällsynt med cyklar i nollalternativet – blir det bättre med nya 
vägen? Den nya vägen i sig är ju motorväg och inte möjlig att 
cykla på. Men den avlastar den gamla vägen och trafiken där 
kommer att minska från 15 000 till 5 000 fordon per dygn. Kan 
den därmed bli mer cykelvänlig? 
 
Boendemiljön i tätorterna utmed befintlig E22 förbättras 
genom att vägen i högre grad kommer att kunna nyttjas för 
gång, cykel och motion. Det är gynnsamt för rekreationen. Det 
kommer att bli lättare att korsa vägen spontant. 
 
Utbyggnadsalternativet innebär i förhållande till nuläget 
minskade risker för trafikolyckor och en oförändrad 
risksituation för omgivningspåverkan. 

  

Estetiska värden Ny väg i jungfruligt landskap. 
 
Regeringens tillåtlighet är villkorad med att vägen från en 
estetisk och kulturhistorisk grund ska anpassas till 
kulturlandskapet. I enlighet med kravet har profilen på slätten 
hållits så låg som möjligt. 

Landskapet. Negativt bidrag: Ny barriär i 

landskapet. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

 
Nya enskilda vägar, driftsvägar med mera följer befintliga 
strukturer i landskapet. På så sätt passar vägen bättre in i 
landskapsbilden och läsningen av kulturlandskapet 
underlättas. 
 
Skalan på vägen kommer att kontrastera starkt mot det 
småskaliga landskapet, vilket ger negativa effekter för 
landskapsbilden. Vidare kommer Rävshultsvägen att gå över 
E22 och bron blir en visuell barriär i landskapet. Ett skogsparti 
döljer delvis vägen för de som bor i Skättilljunga. Den negativa 
påverkan på landskapsbilden bedöms som mycket stor. 
 
Vägen kommer att synas på långt avstånd i det öppna 
jordbrukslandskapet vilket medför stora negativa effekter. 
Konsekvensen bedöms som stor (delsträcka 4). 
 
Utbyggnadsalternativet gör stora intrång i det vackra 
landskapet, exempelvis i jordbruks-, ängs- och betesmark samt 
i slutna skogspartier, enskilda vegetationsvolymer och ridåer. 
 
Vägen innebär en risk för att restytor kan komma att uppstå i 
jordbrukslandskapet med igenväxning som följd. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Ny väg i jungfruligt landskap med kulturmiljövärden. 
 
Centralt i korridoren finns ett område med olika typer av 
lämningar så som förhistoriska gravar av stensättningstyp, 
fossil åkermark, en stensträng, en hålväg samt ett potentiellt 
förhistoriskt boplatsläge. 
 
En ansenlig mängd stenmurar kommer att behöva tas bort. 
Konsekvensen för kulturmiljön är stor negativ. Flera 
förhistoriska fynd- och gravplatser finns inom korridoren, 
särskilt i de norra och de södra delarna (delsträcka 4). 
 

Kulturarv: Betydelse för strukturomvandling, 
negativt bidrag på grund av att åtgärden kommer 
påverka det gamla odlingslandskapets struktur. 
Kulturarv: Utradering, negativt bidrag pga 
fornlämningar i nya vägens sträckning kan 
förstöras. 
 
Kvalitativt bedömt: negativt. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

Intrång sker i området ”Ullarp och Sätaröd”, med idag tydliga 
och avläsbara spår efter äldre färdvägar, industrimiljö och 
äldre tiders odling samt intrång i området ”Skättilljunga”, ett 
extremt småskaligt odlingslandskap med stort tidsdjup. 
Konsekvenserna bedöms som stora negativa. Påverkan sker 
även på fornlämningar och agrarhistoriska element längs hela 
sträckan så som jordbruks-, skogs-, ängs- och betesmark och 
stenmurar så att det kulturhistoriska landskapet blir svårare att 
avläsa. Dessa konsekvenser bedöms som medelstora. En 
generell igenväxning och förskogning av markerna förväntas 
även ske i detta alternativ. 

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

    

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk För Vramsåns särskilt höga värden, som finns knutna till själva 
vattenmiljön, främst stormusslor och fisk, bedöms påverkan 
lokalt bli obetydlig eller mycket liten. 

  

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten Ny väg passerar viktiga grundvattenförekomster. Tillstånd har 
sökts för grundvattenbortledning vid Linderödsåsen sluttning. 
 
Driftskedet innebär att det blir höjd trafiksäkerhet och en 
kortare vägsträcka vilket medför reducerad risk för negativ 
påverkan på grundvattnet. 

  

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Kvarhållande av 
sediment 

Tjörningabäcken kommer en meanderbåge att tas bort så att 
vägen korsar bäcken i ungefär rät vinkel. Bäckens slänter förses 
med material som kan motstå erosion. 

  

 Habitat och livsmiljöer Vägen korsar tio vattendrag, däribland den känsliga och 
värdefulla Vramsån, vilka passeras via broar eller vägtrummor. 
Vramsån är utpekad som Natura 2000-område och riksintresse 
för naturvården. Natura 2000-området består av två utpekade 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

naturtyper: Vattendrag med flytbladsvegetation (3260) och 
Svämlövskog (91E0). 
 
Flera skyddsvärda fiskarter finns i ån, bland annat öring, 
grönling och sandkrypare. Åns bottenfauna är mycket artrik 
och ån kan vara Europas finaste vattendrag för stormusslor (sju 
arter har hittats). 
 
För att minimera påverkan på naturmiljön i och kring Vramsån 
har en lång och smäcker bro med fyra meter fri höjd under 
valts. De tre brostöden har placerats utan intrång i vattnet vid 
medelvattenstånd. Bron har gjorts tillräckligt lång och hög för 
att medge viltpassage som bedöms fungera för alla 
förekommande arter på båda sidor av ån. Med lämpliga 
arbetsmetoder bedöms bron kunna byggas utan betydande 
skada på naturvärdena. Bäckar som mynnar i Vramsån korsas i 
huvudsak med bro istället för trumma för att minimera 
påverkan. Arbeten i vatten utförs under en period där risken 
för påverkan på öring och musslor är så liten som möjligt. Allt 
arbete i och i anslutning till vattendragen genomförs med 
omfattande säkerhets- och skyddsåtgärder. 
 
Broar utrustas med utterpassage och stänkskydd. 
 
Ryabäcken får ny sträckning på cirka 250 meter. Bottnar för 
laxfisk kommer att försvinna och bottenfaunan påverkas. Den 
nya bäcken kommer dock att utformas så att förutsättningarna 
för de strömlevande arterna ska bli bättre efter omgrävningen. 
På sikt bedöms därför naturvärdena i bäcken bli bättre än idag. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB Kommentarer SEB Yttranden som tar upp ES 

 Övergödning    

 Giftiga ämnen Utbyggnadsalternativet innebär att det blir höjd trafiksäkerhet 
och en kortare vägsträcka vilket medför reducerad risk för 
negativ påverkan på ytvattnet i driftskedet. 
 
Byggande av broar och omgrävning av vattendrag medför risk 
för utsläpp av skadliga ämnen och grumling. För att undvika 
grumling ska skyddsåtgärder vidtas och risker ska reduceras 
med hjälp av förebyggande arbete. 

Inget bidrag kvalitet på vatten ur ekologisk 
synpunkt: Inget bidrag: Både positivt och 
negativt. Minskad risk för olyckor med ny bro 
över Vramsån. 
 
Kvalitativt bedömt, inget bidrag. 

 

 Vattenrening Se dricksvatten 
En ny våtmark anläggs också för att ytterligare rena och 
fördröja vägdagvatten innan det når Vramsån. 
 
Vägdagvatten fördröjs och renas. Vägslänterna sås med 
ängsflora där det är lämpligt. 

  

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden Ny väg i jungfruligt landskap.   

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

 

Fallstudie 12 - Utbyggnad Flackarp – Arlöv fyra spår 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Bär    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Svamp    

Vilt    

Betesdjur och foder    

Dricksvatten    

Timmer och massaved     

Dekorativa material    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av 
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Området Lervägen-Murvägen i Åkarp har av kommunen 
bedömts som intressant ur naturvårdsperspektiv. Det mindre 
naturområdet, bestående av ett lövskogsparti och två mindre 
öppna ytor, bedöms ha ekologisk betydelse bl a genom dess 
närhet till andra naturvårdsobjekt i Åkarp. Här finns ett relativt 
varierat träd- och buskskikt och området är attraktivt för en 
del fåglar och insekter. Även här återfinns ask och alm som är 
rödlistade. Värdet bedöms vara lågt. 

  

Luft- och 
klimatreglering 

   

Förebyggande av 
stormskador 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

Turism    

Mental och fysisk hälsa    

Estetiska värden    

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv    

JORDBRUK     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Odlade grödor I byggskedet kommer intrång till följd av tillfälliga spår, upplag 
av schaktmassor och etableringsytor med tillhörande 
byggvägar ske delvis på jordbruksmark i anslutning till 
spårområdet. 
 
Det tillfälliga intrånget på jordbruksmarken under byggskedet 
uppgår till ca 440 000 m2, de största områdena utgörs av 
tillfälliga spår och tillfälliga upplag och byggvägar. Efter 
byggskedet återställts dessa, men effekten blir att 
packningsskador på jordbruksmarken uppkommer. 
 
Utbyggnaden av järnvägen innebär att jordbruksmark längs 
med järnvägen tas i anspråk permanent. Breddningen av 
spårområdet, inklusive servicevägar, innebär att ca 50 000 m2 
jordbruksmark tas i anspråk på den västra sidan av spåren vid 
Hjärup och mellan Hjärup och Åkarp. På den östra sidan är 
intrånget ca 25 000 m2. 
 
För att bedöma kumulativa effekter från många olika projekt 
av denna typ av konsekvenser är denna redovisning av arealer 
värdefull. 

 Det kommer utgå ersättning för eventuellt 
förlorade skördar 

Boskap    

Vilt    

Betesdjur och foder    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Dricksvatten   Grundvattenavsänkning längs järnvägen 
hotar att torrlägga enstaka grunda privata 
brunnar 

Växtfiber    

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering   En återkommande frågeställning är 
projektets påverkan på Alnarpåns 
flödesregim och i vad mån det ökar eller 
minskar landskapets flödesreglerande 
förmåga. 

Förebyggande av  
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Flera trädridåer, alléer och bevarade jordhägnader och 
pilevallar karaktäriserar landskapet. Trots frånvaron av 
skogsdungar 
eller annan mer utbredd naturmark har en rådjursstam 
etablerat sig i 
området. 
En trädrad med päronträd norr om Hjärup och en trädrad med 
poppelträd söder om Jakriborg omfattas av biotopskydd. 
Inga träd kommer att tas ner i päronträdraden och träden 
bedöms inte skadas och några konsekvenser bedöms då inte 
heller uppkomma. 
Ytterligare trädrader och lindallé nämns. 
 
Viss påverkan på allmänt förekommande rödlistade arter (som 
alm och ask) kan inte uteslutas till följd av utbyggnaden. Effekt 
och konsekvens av en eventuell påverkan på dessa bedöms 
som obetydlig. 
 
Den naturmark som finns kvar i anslutning till den aktuella 
järnvägssträckan, kan närmast beskrivas som utspridda öar i 
ett produktions- och tätortsdominerat landskap. Dessa små 

Intrång och barriäreffekter, buller. Påverkan på 
biologisk mångfald. Bedöms både positivt och 
negativt. Positivt för att det ev blir ett ytterligare 
rekreationsområde & att barriäreffekter skulle 
försvinna delvis vid en plankorsning (anm. detta 
vill man kolla upp MKB). Miljöstrategen bedömer 
dock att åtgärden förstärker barriäreffekten med 
bredare spår. Och att åtgärden tar bort de små 
biotoper som idag ändå finns i landskapet, oftast i 
angränsning till spåren.  
 
Från MKB: ”Landskapet kring Södra stambanan, 
mellan Arlöv och Flackarp, kan kategoriseras 
som del av det typiska skånska slättlandskapet, 
med tydlig gräns mellan 
slättlandskap och tätorter och stora visuella 
kvaliteter i form av långa utblickar och fria vidder. 
Sträckan från Arlöv till Åkarp är dock till stor del 
omgivet 
av bebyggelse och uppvuxen vegetation, vilket 
minskar utblickarna. Landskapet 

Åkarpsdammen nämns 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

fragment får allt svårare att hysa en varierad flora och fauna i 
och med att arealen minskar och graden av isolering ökar. 
Artrikedomen i området är trots detta förvånansvärt stor. 
Vissa arter har anpassat sig till det förändrade landskapet 
medan andra har funnit tillflykt i de biotoper som återstår. 
 
Flera miljöer ytterligare räknas upp ... 
 
Vid Coyetgården, norr om Åkarp, kommer en trädrad med 15 
hästkastanjer samt en rad med 8 bokträd tas ner till följd av 
nerschaktningen och en ny service-/räddningsväg samt 
arbeten och tillfälliga spår som behövs under byggtiden. Se 
Bild 40. Förlusten av träden innebär en stor negativ effekt på 
den biologiska mångfalden på lokal nivå och då trädraderna 
bedöms ha höga värden kopplade till det öppna landskapet 
bedöms konsekvensen lokalt som stor. 
 
Ytterligare trädrader måste tas bort. 

längs sträckan är i flera delar starkt påverkat av 
bebyggelse och sönderskuret av infrastruktur.” 

Luft- och 
klimatreglering 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

Utbyggnadsförslaget bedöms medverka till måluppfyllelse av 
”ingen försurning” enligt samma motivering som för 
”begränsad klimatpåverkan”. Det betyder att överförande av 
trafik från väg till järnväg generellt minskar olika sorters 
utsläpp till luft. 

  

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet Se biogeokemiska kretslopp (försurning)   

Fröspridning I ”Grönplan för Burlöv och Staffanstorp” från 1995 anges hela 
Södra stambanans banvall samt ett grönområde utmed 
banvallen (sydöst om järnvägen och stationen i Hjärup) som 
grön korridor med ekologiskt värde. Även stråket utmed 
banvallen genom Åkarp och Alnarpsån, som går parallellt med 
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Ekosystem/ 
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Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

järnvägen genom hela Åkarps samhälle och vidare söderut mot 
Arlöv, utgör en ekologisk korridor. 
 
Där järnvägen kommer ha ett nedsänkt läge med fria slänter 
innebär det en negativ effekt för banvallen och dess funktion 
som ekologisk korridor initialt. På sikt kommer dock banvallen 
och slänterna återkoloniseras och därmed återfå sin ekologiska 
funktion. Genom Hjärups tätort, där järnvägsanläggningen 
utformas nedsänkt med stödmurar, bedöms emellertid 
banvallens funktion som ekologisk korridor i princip försvinna. 
Detta bedöms innebära en medelstor negativ effekt. 
 
På grund av utökat spårområde, nedschaktning och den ökade 
tågtrafiken medför utbyggnadsalternativet något större 
barriäreffekter för djurlivet, exempelvis småvilt, än vad 
nollalternativet gör. 
Såväl effekten som konsekvensen bedöms som liten. 

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning En utvärdering under järnvägsplanens inledande skede visade 
att tre aspekter inte behöver tas upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen. En av dessa var Rekreation och 
friluftsliv.  
(Avgränsningen har samråtts med länsstyrelsen.) 

Intrång och barriäreffekter, buller.  

Turism    

Mental och fysisk hälsa    

Estetiska värden Odlingslandskapet i anslutning till Hjärup & Åkarp – klass 1 
terrängform och landskapsbild. 
Vyerna över det öppna odlingslandskapet är unika för den av 
bebyggelse och av kommunikationsleder annars hårt 
utnyttjade storstadsregionen. 
Även gestaltningsprogrammet tar upp landskapets topografi 
som ger utrymme för långa utblickar med möjlighet till att 
identifiera olika typer av landmärken i landskapet. 
Det huvudsakliga värdet i landskapet utanför tätorten utgörs 
av de öppna vyerna som ger långa utblickar. Värdet bedöms 
som högt. 
 

 Odlingslandskapet, kulturmiljö, 
slättlandskapet 



113 
 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

De tillfälliga spåren och byggvägarna kan innebära 
intrång/påverkan på landskapsbilden och i det öppna 
landskapet kommer tillfälliga massupplag utmed järnvägen 
under byggtiden innebära en tillfällig effekt på landskapet och 
utblickar men effekten är inte bestående. En, under byggtiden, 
tillfällig bro över Vragerupsvägen norr om Hjärup, kommer 
också att innebära en förändrad vy som tillfälligt påverkar och 
begränsar siktlinjerna i det öppna landskapet.  
 
Då utbyggnadsförslaget innebär en breddning av befintlig 
järnvägskorridor och inga för landskapet karaktäristiska 
element så som trädrader, alléer och jordhägnader berörs, 
förutom den anlagda dagvattendammen på den västra sidan 
av spåret, bedöms breddningen medföra små effekter. 
 
En ny dagvattendamm kommer att anläggas norr om Hjärup. 
Detta kommer lokalt att förändra landskapsbilden och bedöms 
kunna medföra en positiv effekt och konsekvens i form av 
intressanta och vackra upplevelser för invånarna. 
 
Nerschaktningen av spåren och en ny service-/räddningsväg 
medför nertagning av två trädrader, som utgör ett 
karaktäristiskt inslag i det öppna jordbrukslandskapet, vid 
Coyetgården. Området har bedömts ha ett högt värde men 
sett i ett större sammanhang blir effekten på landskapet till 
följd av nertagning av trädraderna liten. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Hela bansträckningen ligger i ett tätt befolkat 
jordbrukslandskap som har en lång jordbrukskontinuitet, 
åtminstone från tidigmedeltid och framåt. Landskapet har en 
tydlig enskifteskaraktär som har skapats genom 
skiftesreformer vid 1700-talets slut och 1800-talets början. 
 
När järnvägen kom skapade den inte bara en ny transportlinje i 
området, utan även nya knutpunkter och handelscentra. 
 

 Kulturmiljön 
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Ekosystem/ 
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Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Järnvägen går igenom riksintresseområde Alnarp-Burlöv 
(M77), som utgör ett nationellt intresse för kulturmiljövården 
 
Området Bomhög-Hjärup-Uppåkra finns medtaget i 
länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram som särskilt 
värdefullt kulturmiljöområde. Motiv för bevarande för detta 
område är att området utgör en rest av det, nu till 
stadslandskap exploaterade jordbruksområdet. De öppna 
åkermarkerna och gamla landsvägsalléen, liksom andra alléer 
och trädridåer, är av betydelse för helheten tillsammans med 
bymiljöerna. 
 
Södra stambanan finns medtaget i länsstyrelsens regionala 
kulturmiljöprogram som särskilt värdefullt kulturmiljöstråk. År 
1856 öppnades Skånes första järnväg mellan Malmö och Lund. 
Södra stambanan var av stor betydelse för förbindelserna inom 
Sverige och är ett viktigt och levande dokument över 
järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den 
svenska infrastrukturen. 
Effekten av sänkningen av spåren blir att tågrörelserna i 
landskapet blir mindre synliga än tidigare, vilket påverkar 
upplevelsen av och möjligheten att förstå utvecklingen av det 
regionala kulturmiljöstråket Södra stambanan. Detta eftersom 
en viktig aspekt av kulturmiljöstråket är att kunna se tågen 
röra sig i landskapet. 
 
Längs aktuella sträckan finns tidigare kända fornlämningar. En 
arkeologisk utredning av sträckan har genomförts som visar på 
att det även finns ytterligare, tidigare ej kända, fornlämningar. 
Den arkeologiska utredning som har genomförts har 
konstaterat att det finns ytterligare, tidigare ej kända, 
boplatslämningar från bronsålder och järnålder inom 
åkermarken mellan Hjärup och Åkarp. Dessa kommer att 
behöva tas bort vid en utbyggnad 

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 
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Ekosystem/ 
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Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten Viss avledning av grundvatten sker på vissa platser. Minst en 
enskild brunn kommer påverkas. 

  

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering   En återkommande frågeställning är 
projektets påverkan på Alnarpåns 
flödesregim och i vad mån det ökar eller 
minskar landskapets flödesreglerande 
förmåga. 

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer På delar av järnvägssträckan rinner Alnarpsån parallellt med 
järnvägen. Ån mynnar ut i Lommabuktens södra del som 
omfattas av två Natura 2000-områden och ett naturreservat 
 
Ett dike utmed jordbruksmark norr om Åkarp är 
biotopskyddat. 
Påverkan på diket medelstort under byggskedet, därefter blir 
effekten liten. 
 
Alnarpsån hyser ål som klassas som Akut hotad (CR) enligt de 
internationella bedömningskriterierna för rödlistorna. 
Alnarpsån föreslås ledas om i en ca 200 meter lång kulvert, 
från något söder om Åkarpsdammen och söderut. 
Rent biologiskt bör inte kulverteringen innebära några 
betydande konsekvenser, då ålen huvudsakligen är aktiv under 
dygnets mörka timmar och därmed inte torde påverkas 
negativt av de mörka förhållanden som kulverten medför. 
Där det är möjligt ska ån i de omgrävda delarna utformas som 
ett så kallat tvåstegsdike. Se Bild 45. Denna utformning bidrar 
till en ökad biologisk mångfald i vattendraget då t ex arter som 

Krävs även en tillfällig utfyllnad av 
Åkarpsdammen. Hyser ett rikt fågel- och fiskliv. 
Viktig livsmiljö för den biologiska mångfalden  i 
detta utarmade landskap. Negativa effekter som 
ej bör bedömmas som försumbara. 
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Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

gynnas av att slänterna översvämmas tidvis kommer att kunna 
etablera sig. 
 
Åkarpsdammen består av en större damm med omgivande 
parkområde. Den öppna vattenspegeln har en viktig funktion 
för vattenfåglar, fladdermöss och insekter. Fisk som finns i 
dammen är bland annat gädda, mört och rödlistad ål. Värdet 
bedöms som medelhögt. 
För djur- och växtlivet som är knutet till vatten är de tillfälliga 
spåren genom Stationsdammen det som sannolikt har störst 
påverkan under byggtiden. På sikt bedöms intrånget dock inte 
innebära någon negativ effekt för dammen och dess växt- och 
djurliv, då dessa kommer att återetableras längs kanten. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning Projektet innebär positiv påverkan i enlighet med miljömålet 
genom att kapaciteten på järnvägen ökar och att biltrafiken 
därmed kan minska jämfört med nollalternativet. Biltrafiken är 
en stor källa till utsläpp av kväveoxider, vilka bidrar till 
övergödningen. 

  

 Giftiga ämnen Risk för grumling vid spontning och kulvertering. Åtgärder 
vidtas för att undvika detta. 
 
I driftskedet bedöms vattenkvaliteten i Alnarpsån förbättras 
genom att dagvattendammar för Åkarps dagvatten och 
dammar/magasin med avstängningsmöjlighet för järnvägens 
dagvatten ska anläggas. Även saneringsåtgärder avseende 
föroreningar bidrar till förbättrad vattenkvalitet på sikt, vilket 
är positivt. Eftersom risken för att miljöfarliga utsläpp ska nå 
ån minskar bedöms effekten som positiv. 

  

 Vattenrening    
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Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning  Åkarpsdammen är en grön oas för de boende. 
Effekten är negativ och bör inte bedömas som 
försumbar. 

 

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

HAVSMILJÖ     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten    

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Nedströms utbyggnadsområdet mynnar Alnarpsån i 
Lommabuktens södra del som utgör ett Natura 2000-område 
för såväl fågelliv som habitat (livsmiljö för växt- och djurarter). 
Naturtypen som dominerar området är sandbankar, ler och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten och salta strandängar. 
Havsområdets maxdjup är 3 meter och de grunda bottnarna 
utgör viktiga lek- och yngelplatser för fisk, exempelvis 
plattfiskar. I området förekommer även ål och torsk, som är 
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rödlistade. Bottenvegetationen samt småfisk, små kräftdjur, 
snäckor, musslor och andra bottendjur utgör viktiga 
födoresurser för fåglar. 
 
Ingen påverkan bedöms ske på de mest betydande natur- och 
kulturmiljövärdena inom riksintresset varmed ingen påtaglig 
skada bedöms uppstå. Utbyggnaden innebär ett litet intrång i 
medelhögt värde och konsekvensen bedöms därmed som 
liten. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning Projektet innebär positiv påverkan i enlighet med miljömålet 
genom att kapaciteten på järnvägen ökar och att biltrafiken 
därmed kan minska jämfört med nollalternativet. Biltrafiken är 
en stor källa till utsläpp av kväveoxider, vilka bidrar till 
övergödningen. 

  

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    
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URBAN MILJÖ     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten    

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering   En återkommande frågeställning är 
projektets påverkan på Alnarpåns 
flödesregim och i vad mån det ökar eller 
minskar landskapets flödesreglerande 
förmåga. 

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Mycket vegetation i samhället försvinner och ytor där man kan 
återplantera minskar i och med spårbreddningen. 

  

 Luft- och 
klimatreglering 

Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära en liten 
positiv konsekvensen till följd av den i viss mån förbättrade 
luftkvaliteten som kan förväntas under driftskedet i 
förhållande till nollalternativet. 
Det vill säga trafik flyttas från väg till järnväg. 
 
I byggskedet sker utsläpp av växthusgaser främst genom 
produktion av material samt masshantering och transporter. 
Bland materialen är betong och järn det som ger störst 
växthusgasutsläpp. Det totala utsläppet av växthusgaser från 
bygget av järnvägen Flackarp-Arlöv (utsläpp från maskiner och 
fordon plus påverkan från materialframställning och -
transport) är beräknad till ca 65 000 ton CO2ekv Det motsvarar 
vad ca 8000 malmöbor ger upphov till under ett år. 
 
I driftskedet beräknas den prognosticerad ökning av 
tågtrafiken, inklusive drift och underhåll av järnväg och 
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servicevägar, ge en ökning med ca 2000 ton 
koldioxidekvivalenter per år i jämförelse med nollalternativet. 
Samtidigt beräknas den ökade trafikeringen på banan leda till 
en överflyttning av trafik från väg till järnväg. Denna 
överflyttning beräknas minska utsläppen från vägtrafiken med 
ca 230 000 ton per år. Utbyggnadsförslaget bedöms i 
driftsskedet därmed ge stora positiva effekter och 
konsekvenser ur klimatsynpunkt. 

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen Cirka 470 000 m3 massor kommer grävas ur längs sträckan. 
Denna urschaktning innebär att eventuella förorenade massor 
avlägsnas och därmed kommer nuvarande exponerings och 
spridningsrisker inom eventuella förorenade markområden att 
minska jämfört med nollalternativet. 

  

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning   Påverkan på gång- och cykelvägar tas upp, 
om än inte med uttalad koppling till 
rekreation och träning. 

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa Ca 320 fastigheter i Hjärup exponeras idag för tågbuller över 
ekvivalentnivå 55 dBA och/eller maximalnivå 70 dBA utomhus 
vid fasad (bottenvåningen). 
Nollalternativet innebär ökad biltrafik och ökat buller. 
Under byggskedet kommer tillfälliga och lokala ökningar av 
bullernivåer att ske. 
Utbyggnadsförslaget, med de planerade 
bullerskyddsåtgärderna, bedöms innebära stora positiva 
konsekvenser för Hjärup i och med det kraftigt minskade 

 Buller tas upp i många yttranden, liksom 
vibrationer 
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antalet fastigheter som utsätts för buller över riktvärdesnivå. 
Dito i Åkarp. 
 
Byggskedet innebär risk för att arbetare kommer i kontakt med 
trafikerat spår (påkörningsrisk). 
Nedsänkning av järnväg och borttagande av plankorsning ger 
positiva effekter (minskad risk) 
Ökad trafik till följd av utbyggnaden ger något ökad risk för 
olyckor med farligt gods. 

 Estetiska värden De tillfälliga spåren och byggvägarna kan innebära 
intrång/påverkan på stadsbilden men effekten är inte 
bestående. Inne i Hjärup sker stora förändringar i stadsbilden 
till följd av utbyggnaden då ett helt nytt stationsrum bildas 
med en ny överfart över spåren som sänks ned 4 meter. Tre 
hus på västra sidan om spåren kommer att rivas på grund av 
utbyggnaden. 
MKB beskiver en hel del effekter på stadsbilden, byggnader och 
annat – men vi redovisar inte mer än detta här eftersom vi 
bedömer att det faller utanför beskrivningen av 
ekosystemtjänster. Fortsättningsvis beskrivs endast sådant 
som har ekologiska komponenter. 
 
Grönstråket på östra sidan om spåren kommer att påverkas 
något då en del vegetation kommer att försvinna och 
Banvallsvägens dragning kommer att förändras. Detta har 
bedömts ha ett medelstort värde för stadsbilden, men under 
förutsättning att man bevarar så många träd som möjligt 
bedöms effekten som relativt liten och därmed blir 
konsekvensen liten. 
 
Strax sydväst om Åkarps gamla stationshus ligger 
Stationsparken (i folkmun kallad ”Dammen”) som utgör ett 
intimt, slutet landskapsrum med delvis mäktig uppvuxen 
gammal vegetation och en vacker damm. Stationsparken och 
dammen utgör ett distinkt lokalt landmärke i samhället och har 
ett stort värde för stadsbilden, se Bild 22. Övriga grönytor kring 

 Stationernas utformning. 
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stationen saknar i stor utsträckning sådana kvaliteter men 
Alnarpsån med omgivande vegetation kan 
bedömas ha ett litet, lokalt värde för stadsbilden. 

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv   Kulturmiljön tas upp, bland annat i 
samband med stationsutformningarna. 

 

 

Fallstudie 18 - Väg 1053, Flygplatsvägen Sälen 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Bär Inom utredningsområdet finns goda möjligheter till att plocka 
bland annat hjortron, blåbär och lingon. 

  

Svamp 
 

  

Vilt Inom utredningsområdet bedrivs jakt, främst älgjakt. 
Planförslaget innebär en försämring avseende möjligheterna 
till jakt och fiske då mark tas i anspråk samt att vägen utgör en 
barriär i landskapet som inte finns i dag. Dessutom blir 
området nära vägen bullerstört. 

Barriäreffekt för djurlivet och buller tas upp i SEB, 
bedöms kvalitativt. Bedöms också negativt med 
avseende på ökad mortalitet på grund av ökad 
risk för påkörningsolyckor. 

 

Betesdjur och foder    

Dricksvatten Dricksvattenförsörjningen kommer inte att påverkas negativt 
i det fall en olycka med transport av farligt gods skulle inträffa 
vid passage av åsen. 

  

Timmer och massaved  Minskandet av skogsmark är relativt liten i förhållande till 
omgivande skogsområden. Minskad produktion av timmer. 

  

Dekorativa material    

Genetiska resurser    

Biobränsle 
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Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering Broarna över väg 1053 ska utföras med så stor fri öppning att 
ingen förändring av vattendragens nuvarande flöde kommer 
att ske. 
 
Vid mindre passager över bäckar samt eventuella flödesvägar 
kommer trummor att anläggas. 
 
Arbete i och inom vattenområden ska utföras på sådant sätt 
att riskerna för påverkan på vattendragen minimeras. Det kan 
t.ex. innebära att vissa åtgärder inte ska utföras vid höga 
flöden. 

  

Förebyggande av 
erosion 

Anläggandet av den nya vägen kommer att medföra 
omfördelning av jordmassor inom ett idag orört område. Kan 
ändrade vattenflöden orsaka erosion i den uppdämda 
vägarealen? 

  

Habitat och livsmiljöer Den nya vägen kommer att utgöra en barriär i landskapet. 
Strandpassager under broarna kommer att finnas och utföras 
så att småvilt kan passera i torrhet även vid högvatten. 
 
Inga nationalparker, naturreservat, Natura 
2000-områden, naturminnen, riksintressen för naturvård, djur- 
och växtskyddsområden eller annat riksintresse avseende 
naturmiljön finns inom utredningsområdet. Det finns ett flertal 
sumpskogar i form av mosseskogar, fuktskogar och 
strandskogar inom området. Skogar med mer naturlik 
åldersspridning förekommer. En gammal gransumpskog med 
gott om död ved och rikligt med garnlav och andra hänglavar 
finns och påverkas.  
 
Trolig häckning av tofsvipa och tretåig hackspett vid 
inventering inom området. Kärnområdet för tretåig hackspett 
har dock undvikits. Fem träd hittades med hackmärken av olika 
ålder efter tretåig hackspett. Negativa konsekvenser för den 
tretåiga hackspettens födoområden bedöms som små. Även 
stora delar av reviret för tretåig hackspett ligger inom 
bullerpåverkan från flygplatsen. Hur stor negativ påverkan 
detta innebär för tretåig hackspett är svårt att bedöma men 

Negativ bidrag då vägkorridoren berör mindre 
våtmarksområden och ett sumpskogsparti 
sydväst om flygplatsen.  
 
Intrång – bedömt som negativt pga vägsträckning 

i tidigare orörda områden medför en negativ 

konsekvens i landskapsbilden. (Anm. 

intrångseffekter är en effekt som man på TRV 

länge har försökt att få till en värdering i ASEK 

men inte kommit fram till något som kan 

schablonisera.) 
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bullerstörningen innebär sannolikt en försämrad kvalitet av 
reviret. Vid utformningen av nya vägdragningen har 
kärnområdet för tretåig hackspett undvikits. Ringbarkning och 
döda liggande träd föreslås som kompensationsåtgärd. 
 
Nya dragningen kommer att gå endast ett tiotal meter från 
tofsvipans häckningslokal men bedöms medföra ringa negativa 
konsekvenser på en nationell nivå då det är en vanligt 
förekommande art. Tjäder och orre förekommer i området 
men lämpliga spelbiotoper saknas i större utsträckning. 
 
Då det gäller övriga förekommande fåglar och fågellokaler i 
området såsom fiskgjuse och smålom bedöms konsekvenserna 
av den nya vägen som ringa negativa. Av naturhänsyn har 
intrång i värdefulla/potentiellt värdefulla biotoper samt 
häckningslokaler undvikits för dessa fågelarter. 
 
Broarna över Sittan och Stora Tandån har utformats med 
passagemöjligheter för utter och smådäggdjur som finns i 
området. Bron över Stora Tandån erbjuder även passage för 
större däggdjur. Vägslänterna kommer i de fall vägen går på 
utfyllnad att få branta slänter med räcken. Detta då en flackare 
släntlutning skulle ta oproportionerligt mycket mark i anspråk. 
Således kommer barriäreffekten i landskapet att bli betydande. 

Luft- och 
klimatreglering 

Klimatkalkyl är utförd. 
 
Skogsavverkning bidrar till de enskilt största klimatpåverkande 
utsläppen. Resultatet av klimatkalkylen visar att valt alternativ 
resulterar i klimatutsläpp om nära 6500 ton CO2-ekvivalenter. 
Primärenergianvändningen blir drygt 90 000 ton. 
 
Anläggandet av den nya vägen kommer att medföra 
transporter. Trafiken på ny väg 1053 kan komma att öka 
betydligt. Hastigheten höjs även från 70 kilometer per timme 
till 80 kilometer per timme. Detta innebär att de 
klimatpåverkande utsläppen från trafiken ökar. Tillverkning 

Är värderat i SEB i form av minskat CO2 utsläpp. 
Utsläppen i SEB antas ökas främst pga byggfasen 
och hastighetsökning längs vägen. Hänvisar också 
till klimatkalkyl 4.0, 2017-03-10. Totalt 6385 ton 
CO2-ekv, oklart om det inkl de ökade utsläppen 
från trafiken. Och bedömningen av i den 
Transportpolitiska målanalysen från ”TRVs 
kunskapsunderlag och klimatscenario för 
energieffektivisering och begränsad 
klimatpåverkan 2014:137”. 
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och transport av material till byggskedet så som vägräcken, 
skyltar m.m. ger också upphov till utsläpp. 
 
Man arbetar med att minimera klimatbelastningen genom att 
minimera mängd permanent avverkad skog, minimera 
urgrävning av torv och optimera masshantering med avseende 
på schaktarbete och transporter. 

Förebyggande av  
stormskador 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

Mindre primärproduktion eftersom skog avverkas..   

Biogeokemiska 
kretslopp 

Förändrad utlakning och vattenflöde?   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet Mycket torv kommer plockas bort och ersättas. Den torv som 
kommer schaktas ur planeras att återanvändas till bland annat 
matjord för att på så sätt möjliggöra för återanvändning istället 
för deponi.  

  

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Landskapet är klassat som riksintresse område för friluftslivet 
enligt 3 kap 6 § miljöbalken och kan därmed anses ha ett starkt 
symbolvärde. Området består av Transtrandsfjällen som är 
landets sydligaste fjällmassiv och ett av landets intensivaste 
besökta vintersportort. 
 
I utredningsområdet finns stigar och markerade leder för 
skoter, vandring, skidor och cykel. Lederna sträcker sig i 
huvudsak mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället. 
 
Utredningsområdet ligger inom Lima fiskevårdsområde. Stora 
Tandån med biflödet Sittan är populära och bra fiskevatten och 
anläggande av broar kan temporärt påverka tillgängligheten till 
dessa vatten, samt ge bullerstörningar. 
 

Bullerstörningar tas upp i SEB, bedömt som 
negativt för människors hälsa i den 
Transportpolitiska analysen. Påpekas att området 
idag redan delvis är påverkat av buller från flyg 
och skoter. Nämns som inget bidrag då det ej 
påverka bostäder (anm. och därmed ingen 
långvarig exponering?). 
 
Bullerpåverkan på människor värderas i ASEK om 
bullerförändringen kan kvantifieras. Dock finns 
det idag inte i ASEK värderingar av bullerpåverkan 
på djur- och växtliv: finns det studier här? 
 
Bedömt som negativ påverkan på Landskap – 
betydelsen för upprätthållande och utveckling av 
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En flytt av skjutbanan vid Rörbäcksnäs kan bli aktuell. 
 
Påverkan genom en ny väg och ökad upplevelse av närhet till 
civilisationen innebär en försvagning av landskapets 
friluftsvärden. Landskapsrummet splittras och upplevelsen på 
friluftslederna påverkas negativt - lugnet bland myrmarkerna, 
avskildheten från samhällets påträngande brus och 
storslagenheten i landskapet som helhet kommer att minskas 
både för de som vistas på fjället och för de som vistas i 
området. Under byggskedet kan buller och damning ha 
negativa effekter på friluftslivet. 
 
En aktuell stig (se under kulturhistorisk lämning) som idag 
används av friluftslivet som skidspår, skoter och vandringsleder 
berörs. 

landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter – 
avseende delaspekter skala, struktur eller visuell 
karaktär: genom att vägen för intrång i känsliga 
områden som ex. myrmarker. 

Turism Utredningsområdet ligger inom en perifer del av ett 
riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1 och 2 
§§ miljöbalken, Fjällvärlden från Transtrand i Dalarnas län till 
Treriksröset i Norrbottens län. Sälenfjällen har cirka 700 000 
besökare per år, varav flest besöker området under december-
april. Antalet besökare under barmarkssäsongen ökar från år 
till år och satsningar görs för att Sälenfjällen ska vara en året-
runt destination. 
 
Områdets värden består i de stora möjligheterna till olika 
aktiviteter som vandring, skidåkning, skoteråkning, jakt och 
fiske. Inom området finns näringsverksamheter kopplade till 
turism i form av 
hotell, restaurang och caféverksamhet. 
 
Planförslaget bedöms påverka fjällturismen positivt eftersom 
turister lättare kan ta sig till fjällområdet. Planförslaget innebär 
att den planerade nya flygplatsen kan anslutas till ny väg 1053 
och på så sätt tillgängliggöra området även för flygturism. 

  

Mental och fysisk hälsa Upplevelserna inom området avseende avskildhet kommer att 
minska för de som vistas där. Buller och damning från 
maskinerna och eventuell krossningsverksamhet kan medföra 

Bullerstörningar tas upp i SEB, bedömt som 
negativt för människors hälsa i den 
Transportpolitiska analysen. Påpekas att området 
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negativ effekt på de som vistas inom området under 
byggskedet. Landskapet kommer att bli påverkat av buller från 
flygplan som landar och startar från flygplatsen och det finns 
risk att buller från vägen upplevs som störande. 
 
En flygbullerutredning har gjorts för flygplatsen, som visar att 
FNB för vägens utredningsområde beräknas till mellan 30 och 
55 dB(A) där 55 dB(A) enbart uppnås i flygplatsens omedelbara 
närhet. De maximalnivåer som vägens utredningsområde 
beräknas utsättas för kan uppgå till mellan 70 och 80 dB(A). 
Bullernivåerna bedöms överskrida riktvärde för 
friluftsområden i en cirka 275- 450 meter bred korridor 
längsmed väg mitt, beroende på delsträckans trafikering. 
Området kommer att påverkas av flygbuller i väsentlig 
omfattning, vägtrafik bedöms därför inte vara en väsentlig 
påverkan i området orsakat av vägtrafik. 
 
Nya vägbanan planeras bli bredare och mer rät än den 
befintliga vägen vilket medför ökad trafiksäkerhet. 
 
Nya arbetstillfällen skapas genom att tillgängliggöra flygplatsen 
och handelsområdet. 

idag redan delvis är påverkat av buller från flyg 
och skoter. Nämns som inget bidrag då det ej 
påverkar bostäder. 

Estetiska värden Planförslaget sträcker sig genom ett orört landskap som 
domineras av ett vidsträckt våtmarksområde där bebyggd 
miljö och infrastruktur känns långt bort och möjligheterna att 
uppleva tystnad och ”opåverkad” natur är stor. 
Utredningsområdet är till stor del skogbeväxt vilket gör att 
utblickarna i landskapet i allmänhet inte är särskilt långa. 
Undantaget är den del om passerar myrmarken där föreslagen 
vägkorridor ger utblickar både mot norr och söder ut mellan de 
skogbeklädda holmarna. Landskapet som helhet är storskaligt 
med fjällryggar, öppna myrar och vidsträckta skogsområden. 
Produktionsskogarnas variation mellan hyggen, gallringsskogar 
och tätare skog liksom myrmarkernas variation skapar en mer 
småskalig mosaik i skogs- och myrlandskapet. För många 
upplevs området som en vildmark. 
 

SEB tar upp negativ påverkan genom att vägen 
går genom vidsträckta våtmarksområden med 
höga värden för naturmiljö och friluftsliv. 
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Påverkan genom en ny väg och ökad upplevelse av närhet till 
civilisationen innebär en försvagning av landskapets 
friluftsvärden. Upplevelsen av lugnet bland myrmarkerna, 
avskildheten från samhällets påträngande brus och 
storslagenheten i landskapet som helhet kommer att minskas 
både för de som vistas på fjället och för de som vistas i 
området. Det finns en risk att landskapsrummet splittras och 
att buller från vägen upplevs som störande. Man försöker i 
största möjliga mån undvika de små öppna landskapsrummen 
för att minimera sin påverkan på landskapsbilden. I 
myrlandskapet kommer vägen att synas tydligt och ha stor 
påverkan på landskapsbilden och upplevelsen av denna. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Inom eller i närheten till vald korridor finns inga kulturreservat, 
riksintressen, övriga intressen utpekade för kulturmiljövården 
eller byggnadsminnen. Närmsta riksintresse för 
kulturmiljövården (Norra och Södra Lötsjön W 67) ligger cirka 
10 kilometer sydväst om planförslaget vid Norra och Södra 
Lötsjön. Riksintresseområdet består av en fornlämningsmiljö 
med strandbundna förhistoriska boplatser. 
 
Inom vägområdet påträffas tre objekt som av Länsstyrelsen 
har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. 
Kulturmiljöerna inom området visar på spår efter främst äldre 
tiders skogsbruk samt äldre stigar som idag används som 
vandringsleder. Konsekvenserna för kulturhistoriska värden 
inom hela väglinjen bedöms i sin helhet som ringa. En av dessa 
är en stig som finns utritad på storskifteskartan från 1851 och 
sträcker sig mellan Rörbäcksnäs och Lilla Moberget. Troligen 
har stigen använts under historisk tid mellan Transtrandsfjällen 
och bebyggelsen i Rörbäcksnäs och söderöver. Stigen har 
troligen nyttjats vintertid, då det varit mest gynnsamt att 
färdas över myrmarkerna. En av myrarna som stigen passerar 
har namnet Vintervägsmyran. Två gränsrösen riskerar att tas 
bort i samband med byggnation av vägen. Konsekvenserna för 

Tas med i SEB som: bedöms inte påverkas 
nämnvärt. 
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de kulturhistoriska värdena inom hela väglinjen bedöms som 
ringa. 

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

    

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk Utredningsområdet ligger inom Lima fiskevårdsområde. Stora 
Tandån med biflödet Sittan är populära fiskevatten. Nya 
trummor, rörbroar och vägbroar anpassas så att de inte utgör 
vandringshinder för fisk. 

  

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten Det finns två kommunala vattentäkter ca 1 km söder om 
föreslagen väglinjes västligaste del. Den ena vattentäkten har 
tagits ur bruk på grund av kvalitetsproblem. Den nya 
vattentäkten anlades år 2012. Den nya vattentäktens förslag 
till primärt skyddsområde ligger cirka 1,2 km söder om den 
västliga delen av utredningsområdet. 

  

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering Till utredningsområdet avvattnas ett stort avrinningsområde 
på ca 16 
800 ha. Inom avrinningsområdet finns en större sjö, Tandsjön, 
och flera mindre tjärnar och våtmarksområden. Vattendrag 
som passerar genom planförslaget är Stora Tandån, Sittan, 
Gräsbäcken, Skärtjärnskällan samt Videskogskällan. 
 
De områden som riskerar att översvämmas vid skyfall ligger 
främst runt de större vattendragen.  
 
Restriktioner föreslås för körning med maskiner och 
lastfordon. Körning tillåts inte vid strandkanten av större 
vattendrag. Körskador kan innebära en förändrad hydrologi på 
platsen. I de fall fordon behöver köra på fuktiga/våta marker 
bör stockmattor eller liknande användas för att förhindra att 
permanenta körskador uppstår och arbetet bör förläggas till 
den perioden då marken är frusen. 

  



130 
 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

 Kvarhållande av 
sediment 

I anläggningsskedet finns till exempel en risk för tillfällig 
grumling i vattendrag i samband med arbete i och i närheten 
till vatten. Som åtgärd under byggtiden används halmbalar och 
skyddsdukar som sedimentfällor 

  

 Habitat och livsmiljöer Lämpliga biotoper för smålom finns sannolikt i Mobergstjärnen 
samt intilliggande mindre tjärnar. Det finns kungsörnsrevir 
norr, öster och söder om det aktuella området men det är över 
5 km till närmaste kända bo. 
 
Inga fågelarter knutna till vattendragen observerades vid 
inventeringarna. 

 Det bör utredas om boplats för fiskgjuse 
finns i området. Inventeringen av fåglar vid 
vattendragen Stora Tandån, Sittan och 
Gräsbäcken behöver studeras bättre, här 
skulle man kunna påträffa t.ex. strömstare, 
forsärla m.fl. Förekomst av fladdermöss 
och utter bör beskrivas i kommande MKB. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning Idag är det naturligt höga halter kväve, fosfor och metaller i 
Stora Tandån på grund av naturlig låga flöden i ån samtidigt 
som belastningen på ån är större under skidsäsongen. Stora 
Tandån är dessutom recipient för reningsverk i Sälenfjällen 
som är hårt belastade under vintern vilket ger generellt högre 
halter vintertid. I samband med vårflödena förbättras 
vattenkvaliteten (Malung-Sälens kommun 2015). 
 
Ökad trafikmängd kan leda till högre halter kväveoxider som 
bidrar till övergödning. Den ökande trafikmängden beror i 
huvudsak på utbyggnaden av flygplatsen. Vid avverkning av 
skog och torvmark kan fosfor och kväve tidigare bundet i mark 
frigöras till närliggande vattendrag. 

  

 Giftiga ämnen I driftskedet finns risker för olyckor med farligt gods vilket kan 
medföra utsläpp till närliggande vattendrag.  
Påverkan på ytvattenförekomster i driftskedet bedöms inte ge 
någon 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

negativ effekt på miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
ytvattenförekomsterna Sittan och Stora Tandån. 
Miljökonsekvensnormerna bedöms vara oförändrade utifrån 
dagsläget. De båda ytvattenförekomsterna korsas 
även i dagsläget av trafik till och från flygplatsen vid 
anslutningen mellan väg 1047 och befintlig väg 1053. 

 Vattenrening Under anläggningsskedet finns risk för grumling samt läckage 
från arbetsmaskiner. Miljökvalitetsnormerna för Sittan och 
Stora Tandån bedöms inte påverkas negativt av projektet.  

  

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

VÅTMARKER     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Bär    

 Fisk    

 Vilt    

 Betesdjur och foder, 
Föda för fåglar 

   

 Dricksvatten    

 Genetiska resurser    

 Bioenergi Urgrävning av torven avses ske inom vägområdet som är cirka 
10 meter brett genom våtmarksområden. Planförslaget 
sträcker sig cirka 1,5 kilometer genom torv. Torvmäktigheten 
varierar mellan 1-4 meter (30-40 000 m3). En liten mängd av 

 Enligt Trafikverket ska 30-40 000 m3 torv 
schaktas ur vid byggnationen. 
Miljönämnden kan inte se att trafikverket 
har utrett om det går att minska 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

torven kan eventuellt återanvändas inom projektet till 
släntbeklädnad. Torven lämnas över till extern 
verksamhetsutövare för vidare hantering och framställning av 
produkter som till exempel matjord eller energipellets 
framställs eller transporteras bort och återanvänds i 
efterbehandlingssyfte, t.ex. i berg- eller grustäkter. 
Skyddsåtgärder för upplag av torv kommer att hanteras i 
framtida prövning avseende mellanlagring samt eventuell 
bearbetning av torv. 

torvmängden och anser att mängden 
överskottsmassor i form av torv är onödigt 
stora. 

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering Våtmarkerna i området tillförs med vatten från fjällen i 
nordost. Påverkan på våtmarksområdet ska minimeras genom 
att lägga in så kallade moränstopp för att förhindra att 
närliggande område avvattnas. Inga diken bör anläggas längs 
med väg genom våtmark för att undvika att avvattning av 
våtmarkerna sker. 
 
Trummor ska finnas där utförd flödesanalys visar att 
lågpunkter i terrängen och naturliga flödesvägar för vatten 
finns. För att förhindra att torvschakten med återfyllnaden av 
grovt krossmaterial får en dränerande funktion av typen 
rullstensås avses ”vattenflödes-stopp” att anläggas på utvalda 
ställen. Moränholmar i området kommer fungera som 
naturliga ”vattenflödes-stopp. Det finns risk att vattenflödet i 
våtmarken däms på grund av att vatten kan flöda genom 
fyllnadsmaterial som läggs under vägen. 

  

 Förebyggande av  
erosion 

   

 Habitat och livsmiljöer En stor del av utredningsområdet ligger i myrområdet 
Videskogskölen som vid Naturvårdsverkets nationella 
våtmarksinventering bedömdes ha högt naturvärde 
(värdeklass II). Området omfattar olika typer av mossar och 
kärr av artfattig typ. Det finns mindre områden med påtagligt 
till högt naturvärde inom våtmarksområdet och ett antal 
rödlistade eller fridlysta arter identifierades. 
 
Planförslaget medför ett intrång i våtmarksobjektet 
”Videskogskölen” som inventerats inom ramen för 

Bedöms som negativt bidrag kopplat till 
landskapet, BM och förekomsten av livsmiljöer. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

våtmarksinventeringen (VMI). Den nya vägen går ungefär 800 
meter över myr, rakt över södra delen av Björkmyran som är 
en del av klass II-objektet Videskogskölen i 
våtmarksinventeringen. Videskogskölen är ett 
myrmarkskomplex som utgörs av relativt stora 
sammanhängande områden med ett varierat mosaikartat 
landskap av skogsbestånd och myrar där de äldre skogarna har 
värdefulla strukturer kvar. Våtmarkerna är. I anslutning till 
dessa finns sumpskogar av framförallt björk eller gran samt 
uppstickande öar av fastmark och tallskog. Det finns gott om 
döda, nydöda eller döende granar, Det finns även relativt gott 
om spår av äldre bränder på stubbar, högstubbar och på en del 
kvarstående träd. Flera områden med visst till högt naturvärde 
identifierades. Flera olika rödlistade eller skyddade arter 
identifierades, bland annat tretåig hackspett och ringlav. 
 
Torven grävas ur ned till underliggande fastmark (morän). 
Torvschakten återfylls så fort som möjligt med grovt 
krossmaterial upp till befintlig omgivande våtmarksyta 
(utfyllnad på cirka 4 meter kommer bli aktuellt). Planförslaget 
har lokaliserats så att det går genom moränholmar som redan 
finns så att mindre mängd torv behöver schaktas och så att 
vägen placeras på sådan höjd att den ligger ovanför befintlig 
våtmarksyta. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening 
(Vattenkvalitet) 

Läckage av myrvatten med lågt pH-värde samt innehåll av 
humusämnen och partiklar från våtmarken till Videskogskällan 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

under byggtiden kan medföra temporärt försämrad 
vattenkvalité och livskvalitet för vattenlevande filtrerande 
organismer. 

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning  SEB tar upp negativ påverkan genom att vägen 
går genom vidsträckta våtmarksområden med 
höga värden för naturmiljö och friluftsliv. 

 

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden  SEB tar upp negativ påverkan genom att vägen 
går genom vidsträckta våtmarksområden med 
höga värden för naturmiljö och friluftsliv. 

 

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

 

 

Fallstudie 22 - Väg 637, Gång- och cykelväg Sockenvägen Söderala 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

JORDBRUK     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Odlade grödor Ingen jordbruksmark tas i anspråk.   

Boskap    

Vilt    

Betesdjur och foder    

Dricksvatten Enligt SGUs kartläggning är Ljusnanåsen (även kallad 
Söderalaåsen) som löper under Sockenvägen, en 
grundvattenförekomst med högsta skyddsvärde, 1A. Det 
innebär att åsen har hög kapacitet (potentiellt 
grundvattenuttag större än 25 liter per sekund) samt att det 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

finns få andra grundvattenområden i närheten och högt 
befolkningstryck. 
I anslutning till åsen finns två av Söderhamns kommuns 
vattentäkter, Kinstaby vattentäkt samt Ålsjöns vattentäkt. 
Förekomsten av privata vattentäkter i form av grävda eller 
borrade brunnar kommer att inventeras i samband med 
byggskedet. 
 
Grundvattnet under vägen kan påverkas av föroreningar som 
följer med dagvatten och infiltrerande nederbörd. Det kan 
exempelvis utgöras av ämnen från vägen, fordon eller annan 
verksamhet som pågår i anslutning till vägen. Vid olyckor 
mellan fordon kan farliga ämnen frigöras och spridas. Eftersom 
trafikmängderna är relativit låga anses miljöbelastningen från 
vägdagvattnet vara litet. 
 
Påverkan på grundvattnet förändras inte mycket på grund av 
gång- och cykelbanans tillkommande. [---] Risken för olyckor 
som kan orsaka läckage av farliga ämnen minskar när 
hastigheten på vägen minskar och gående och cyklister kan 
separeras från biltrafiken. 

Växtfiber    

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av  
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Utmärkande för naturmiljön är odlingslandskapet i anslutning 
till Ljusnanåsen och de många lövträden i form av solitärer, 
rader eller alléer längs vägen. Vägen kantas även av trädgårdar 
och mindre naturytor med buskar och träd mellan väg samt 
odlings- och betesmark. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

Naturvårdsprogrammet Söderalaslätten, som omfattar den 
flacka och låglänta jordbruksslätten mellan Söderala och 
Ålsjön, har klass 3, högt naturvärde. 
 
Det finns två stora träd cirka 30 meter söder om väg 637 som 
är skyddsvärda enligt uppgift i Trädportalen. Det är två stora 
lönnar som utgörs av hålträd. De två hålträden som är 
skyddsvärda enligt trädportalen berörs inte eftersom de ligger 
på betryggande avstånd. 
 
I övrigt finns det många träd nära vägen, inom ett avstånd av 
tre meter enligt utförd inmätning. Träden utgörs framför alltav 
björkar och lönnar. Ett flertal av dessa är placerade som rader 
eller alléer. Alléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 
7 kap. 11§ i miljöbalken. 
 
Av de biotopskyddade alléerna kommer en allé med björkar att 
behöva tas bort. Allén utgörs av fem gamla björkar och en 
stubbe, ursprungligen sex träd. Kvarvarande fem träd är i 
relativt dåligt skick och har sannolikt uppnått eller uppnår 
snart maxålder. På grund av sin höga ålder och relativt stor 
andel död ved har dessa björkar ett visst naturvärde som 
försvinner från platsen. 
 
Några trädrader kommer att behöva tas bort. 
 
Vägkanterna utgörs mestadels av kortklippt gräs. Inga 
uppgifter om artrika vägkanter finns längs Sockenvägen enligt 
Trafikverkets register. Inga uppgifter om rödlistade arter finns. 
Vägen kantas av många stenstolpar som är täckta av 
skorplavar. Vilka arter som finns och i vilken omfattning har 
inte inventerats. 

Luft- och 
klimatreglering 

Projektet ger möjlighet för fler att gå eller cykla vilket kan bidra 
till att begränsa klimatpåverkan. 
 
Projektet påverkar inte utsläppen till luft mer än tillfälligt 
under byggtiden. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

 
Schakt i befintliga väg- eller fyllnadsmassor innebär risk för 
spridning av damm och föroreningar. 

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Ett av syftena med projektet är att underlätta och skapa en 
trafiksäkrare väg för barn och boende. Gång- och cykelvägen 
blir positiv för det rörliga friluftslivet i området. 

  

Turism    

Mental och fysisk hälsa Utifrån rådande förhållanden är trafiksäkerheten och 
tillgängligheten emellanåt låg längs sträckan. Bostadshusen 
ligger nära vägen och trafiken är relativt gles men vägens 
utformning lockar till högre hastighet än 50 km/tim som idag 
är den högsta tillåtna hastigheten. 
Trafiksäkerhet är knappast en ekosystemtjänst, men en faktor 
som behöver vägas mot nyttan av ekosystemtjänster, och kan 
jämföras exempelvis inom hälsodimensionen. 
 
En ny gång – och cykelbana förbättrar förutsättningarna att 
välja gång och/eller cykel som färdmedel, tillgängligheten och 
tryggheten för de oskyddade trafikanterna i Söderala ökar 
samt att projektet bidrar till barns möjlighet att själva på ett 
säkert sätt använda transportsystemet. Projektet bidrar till en 
ökad trafiksäkerhet som kan minska antalet omkomna och 
allvarligt skadade i vägtrafiken. 
 
Under byggtiden kommer bullrande och störande arbeten att 
utföras nära boende och trafikanter som vistas längs vägen. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

Estetiska värden Ett av projektets mål är att fordonsförare erhåller ett klart 
budskap om vägens karaktär och gestaltning. 
 
Anläggandet av den nya gång- och cykelbanan medverkar inte 
till storskaliga förändringar i landskapsbilden. I största möjliga 
mån kommer vägens utseende i vägkanter och omgivning att 
kvarstå som det ser ut idag. Den planerade gång- och 
cykelbanan har lagts på den sida av vägen där intrången på 
bland annat natur-, kultur- och tomtmark blir minst. 
 
Släntkrön/fot ska utformas mjuka och avrundade för att 
ansluta naturligt till omgivande mark. 

  

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Söderala består av flera små byar som ligger nära varandra och 
är en anrik jordbruksbygd med ett flackt och öppet landskap 
som till största del består av ängar, åkrar och hagar. 
 
Det som karaktäriserar Söderalaslätten och Söderala 
centralbygd är bland annat bymiljöer med stora hälsingegårdar 
och många fornlämningar i det flacka odlingslandskapet. Inom 
planområdet finns flera äldre välbevarade timmerhus och 
lador med stenramper. 
 
Inom 70 meter från väg 637 finns det tio fornlämningar eller 
områden med fornlämningar. Flera av dessa har redan 
förstörts eller tagits bort. De flesta fornlämningarna ligger på 
sådant avstånd att de inte påverkas av en utbyggnad av gång- 
och cykelbanan. 

  

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

    

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk    

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer I öster korsas vägen av Söderalaån som går i en trumma under 
vägen. Ån har enligt en naturinventering utförd i 
järnvägsprojekt för sträckan Söderhamn – Kilafors, friskt 
strömmande vatten. I vattensystemet finns öring och utter. 

  

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening Inom planområdet finns en ytvattenförekomst. Denna är 
Söderhamnsån som uppnådde måttlig ekologisk status och god 
kemisk status (om man undantar kvicksilver) 2009. 

  

 Näringsvävarnas 
dynamik 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

 Kulturarv    

VÅTMARKER     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Bär    

 Fisk    

 Vilt    

 Betesdjur och foder, 
Föda för fåglar 

   

 Dricksvatten    

 Genetiska resurser    

 Bioenergi    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Förebyggande av  
erosion 

   

 Habitat och livsmiljöer I utkanten av planområdet, cirka 70 meter söder om vägen i 
västligaste delen av planområdet, finns en av Skogsstyrelsen 
utpekad sumpskog, på cirka fyra hektar. Området beskrivs som 
en mosseskog där tall är det dominerande trädslaget. Området 
är dikat. 
 
Sumpskogen i västra utkanten av planområdet berörs inte. 

  

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB finns ej Yttranden som tar upp ES 

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening 
(Vattenkvalitet) 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden    

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

 

Fallstudie 25 - E10,  Avvakko – Lappeasuando mötesfri väg 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

SKOG     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Bär Fältskiktet är artfattigt och består till största delen av lingon, 
blåbär och kråkbär. 

  

Svamp    

Vilt Det finns två olyckor avseende vilt (ren och älg) registrerade i 
STRADA längs E10 mellan Avvakko och Lappeasuando. Enligt 
nationella viltolycksrådet, NVR, har cirka 50 viltolyckor med 
ren och älg (mest ren) hänt under tiden 2010-2016 
 
Jakt är vanligt förekommande i området. 
 
Vilt finns i området, främst i form av klövvilt (älg, ren och 
rådjur) men även björn och utter kan röra sig i område. 
 

Landskap bedömt som negativ påverkan med 
motivering 1) Barriäreffekt: att mitträcket och 
viltstängsel ökar barriäreffekten, de två 
faunapassagerna som ska upprättas bedöms inte 
uppväga den negativa barriäreffekten. 2) Intrång: 
Ny vägsträcka innebär nytt intrång, men 
återstäckning av befintlig sträcka minskar 
intrånget och bedöms därför som totalt 
försumbar. 
 
Kvalitativt bedömt. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

I detta projekt avses viltstängsel sättas upp längs E10 från 
Avvakko till södra delen av Skaulo samt från norra delen av 
Skaulo till Lappeasuando för att skydda trafikanterna mot 
klövdjur på vägen. För att minska vägens barriär för klövviltet 
och för rennäringen föreslås faunapassager längs vägsträckan. 

Betesdjur och foder Denna typ av information är en ganska direkt beskrivning av 
ekosystemtjänst – inte av miljöpåverkan från vägprojekt: 
Området i anslutning till E10 mellan Avvakko och 
Lappeasuando, ingår i Girjàs sameby vinterbetesmarker. Inom 
Girjas sameby finns det 118 husbönder och/eller 
renskötselberättigade medlemmar. Vinterbetesmarkerna är 
marker som enbart får användas till renbete under tiden 1 
oktober till och med 30 april. Området norr om Kalixälven 
tillhör Laevas samebys vinter-, vårvinter-, och 
förvinterbetesmarker. E10 mellan Avvakko och Lappeasuando 
berör två olika typer av riksintresse för rennäringen, 
kärnområde och flyttled. Kärnområden är områden som utgör 
kraftcentrum inom samebyn. [---] Flyttleder visar de 
förflyttningar som sker med renhjordarna mellan olika 
årstidsland. [---] En stor del av E10:s sträckning vid 
Lismavaarabacken passerar genom kärnområdet 
Sappalojärvi som är av riksintresse för rennäringen. Området 
som präglas av mycket fina lavrika barrskogar utgör 
kärnområde under vinterhalvåret och används enbart som 
vinterbete. Huvudflyttled mellan årstidsland passerar 
kärnområdets norra kant. Söder om Kalixälven passerar E10 
kärnområdet Salmijärvi, av riksintresse för rennäringen. 
Området är ett viktigt kärnområde under vinterhalvåret tack 
vare sammanhängande lavrika barrskogar. [---] Stora delar av 
området runt E10 mellan Avvakko och Lappeasuando är av 
rennäringen utpekade som trivselland dit renarna naturligt 
söker sig för bete, skydd och vila under en längre period. [---] 
Tre ställen längs vägsträckan är av rennäringen utpekade som 
svåra passager. (...) Svåra passager kan utgöras av tillexempel 
branta sluttningar, vadställen, tät vegetation, bebyggelse, 
lands- och järnvägar som gör det svårt för renarna att passera 
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och där även små störningar kan medföra att renarna vägrar 
att flytta igenom passagen. 
 
För att minska vägens barriär för klövviltet och för rennäringen 
föreslås faunapassager längs vägsträckan. 
 
Störningar för rennäringen kan förekomma under byggtiden 
beroende på tidpunkten för arbetena. Rennäringens 
markanspråk påverkas inte eftersom ny mark endast tas i 
anspråk i direkt anslutning till befintlig väg. Viltstängsel och 
mitträcken kommer att utgöra hinder för renarnas förflyttning. 
Samtidigt kommer stängslingen att öka trafiksäkerheten och 
minska antalet påkörningar av ren längs sträckan. Stängslingen 
kommer även att möjliggöra förbättrad tillgänglighet till 
renbete då renskötarnas buffertzon kring infrastrukturen kan 
minskas. 
 
Viltstängslet medför att vid flytt av renarna behöver korsning 
av E10 ske på de ställen där vägen har förberetts för detta, 
med lämpliga passagemöjligheter. Detta medför ökad barriär 
samt begränsningar för renflytten. Anläggande av 
faunapassager kommer att minska barriären. För att hitta 
bästa möjliga lösning för rennäringen har samråd hållits med 
Girjas sameby. 
 
Konsekvenserna för rennäringen kommer att beskrivas mer 
detaljerat i senare skede i vägplanearbetet när placering och 
utformning av faunapassagerna har beslutats. 

Dricksvatten Det finns inga dricksvattenbrunnar registrerade hos SGU längs 
E10 mellan Avvakko och Lappeasuando. Uppgifterna i 
Brunnsarkivet gäller främst bergborrade brunnar. Det bedöms 
finnas andra privata brunnar och vattentäkter längs den 
aktuella vägsträckan. En utförlig brunnsinventering kommer 
att genomföras i samband med planens framtagande. 

  

Timmer och massaved  Skogsbruket präglar området idag, som är ett sentida tillskott 
till näringarna och växte sig stort från sent 1800-tal fram till i 
våra dagar. 
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Barrskogarna domineras av tall och är med få undantag 
påverkade av ett aktivt skogsbruk. (...) Mellan Puoltikasvaara 
och Lappeasuando är stora skogsområden kalavverkade eller 
består av yngre tallskog. 
 
Inga negativa konsekvenser för möjligheten till fortsatt 
brukande av jord eller skog bedöms uppstå. Viltstängsel kan 
bidra till ökad barriär för skogsbruket men ökad framkomlighet 
och förbättrad transportkvalitet bidrar till ökad tillgänglighet 
för skogsnäringens transporter. 

Dekorativa material Bottenskiktet består huvudsakligen av husmossa, väggmossa 
och norrlandslav. 

  

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av 
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Vägsträckan mellan Avvakko och Moskojärvi gränsar söder om 
väg 834 mot ett naturreservat/Natura 2000-område, Lina 
Fjällurskog. Lina Fjällurskog karaktäriseras av gamla barrskogar, 
vidsträckta våtmarker och lågfjäll med fjällbjörk och hyser 
flertalet rödlistade arter som gynnas av lång skoglig 
kontinuitet. Tack vare områdets mångformighet trivs också ett 
stort antal fåglar i området. Även utter finns i fjällurskogen. 
 
Vid naturvärdesinventering längs E10 mellan Avvakko och 
Lappeasuando 2015 identifierades 8 naturvärdesobjekt. Fem 
av dessa hade mycket höga naturvärden (klass 1), ett hade 
höga naturvärden (klass 2) och två objekt hade påtagliga 
naturvärden (klass 3). Av de objekten som har mycket höga 
naturvärden utgörs två av skog (och tre av vattendrag). 
 
Det första av naturvärdesobjekten ligger i direkt anslutning till 
E10 vid anslutning till väg 834 mot Avvakko. Delar 
naturvärdesobjektet har mycket höga naturvärden med flera 
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rödlistade arter i hotkategorin sårbar (VU). I objektet återfinns 
både gammelgranskål, granticka, knottrig blåslav, rynkskinn, 
tajgaskinn och grenlav. Hela naturvärdesobjektet ingår i en 
större sammanhängande nyckelbiotop bestående av 
barrnaturskog. 
 
Det andra skogliga naturvärdesobjektet som ligger i direkt 
anslutning till E10 söder om Lismavaarabacken utgörs av en 
urskogsartad och flerskiktad grandominerad blandsumpskog 
med mycket höga naturvärden. I objektet återfinns både 
tajgaskinn, rosenticka, granticka, garnlav, ullticka och knottrig 
blåslav som indikerar höga naturvärden i form av lång träd- 
och lågakontinuitet. 
 
För att minska vägens barriär för klövviltet och för rennäringen 
föreslås faunapassager längs vägsträckan. För att förbättra 
passagemöjligheter för de olika arterna av småvilt som 
förekommer längs sträckan föreslås torrtrummor anläggas vid 
vattendragspassager och med cirka 500 m mellanrum med 
tillgodoräknande av andra passager. 
 
Någon påtaglig skada på naturvärdet bedöms då inte 
uppkomma eftersom endast mindre skogsavverkningar för att 
bredda vägkorridoren kan komma att bli aktuellt. 
 
Eftersom både revlummer och plattlummer förekommer i hela 
området bedöms dessa komma att påverkas. Inga andra av de i 
naturvärdesinventeringen registrerade fridlysta arterna 
bedöms komma att beröras. 
 
E10 utgör idag en barriär i naturen vilket kommer att 
förstärkas genom breddning och uppsättande av mitträcke och 
viltstängsel. Djuren behöver kunna röra sig fritt i naturen för 
att t.ex. säkra sina behov av föda under året. På lång sikt 
behöver de kunna röra sig längre sträckor t.ex. för att utbyte 
ska kunna ske mellan olika populationer, vilket gynnar den 
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biologiska mångfalden. Anläggande av faunapassager minskar 
denna barriär. 
 
Eftersom vägåtgärderna inte medför någon ökning av trafiken 
och att vägen breddas i befintlig sträckning bedöms påverkan 
på fågellivet vara det samma som idag. 

Luft- och 
klimatreglering 

Transportsektorn utgör en av de största utsläppskällorna till 
luftföroreningar. Vägtrafiken är en betydande föroreningskälla 
avseende bland annat koldioxid, kväveoxider, kolväten och 
partiklar. Luftkvaliteten utmed E10 mellan Avvakko och 
Lappeasuando är god. Halterna ligger under gällande normer 
för luftkvalitet. 
 
Normerna för utomhusluft bedöms inte överskridas på denna 
vägsträcka p.g.a. låg trafikmängd. 
 
Projektets målsättning är att underlätta framkomligheten för 
trafik genom separerade körfält och skapa förutsättningar för 
ett jämnare trafikflöde med minskade utsläpp från trafiken 
som följd. En ombyggnation av vägen kommer att kräva 
resurser i form av transporter och byggnadsmaterial. 
 
Vägarbetena kommer att orsaka störningar såsom damning, 
buller och byggtrafik med maskiner på vägen. Även utsläpp av 
kväveföroreningar riskeras i samband med sprängning av berg. 

Klimat och hälsa (NOx, VOC, PM) bedöms som 
försumbart men har värderats i SE-kalkylen till 10 
vs 2 mnkr. 

 

Förebyggande av  
stormskador 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet Enligt databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS, finns 
potentiellt förorenade områden längs E10 mellan Avvakko och 
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Lappeasuando. Totalt har sju potentiellt förorenande 
verksamheter identifierats i anslutning till E10. 

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Jakt och andra naturupplevelser är vanligt förekommande i 
området. 
 
Det finns en fritidsanläggning med gräsfotbollsplan, 
hockeyplan, tennisplan, skidspår med belysning. Det finns även 
motionsspår kring byarna. I Puoltikasvaara finns en kälk- och 
skidbacke med släplift. Det finns skoterleder med raststugor i 
området varav en del korsar E10, bland annat en som korsar 
vägen planskilt i Skaulo och en annan som korsar i plan vid ICA 
butiken i Skaulo. 
 
Mitträcket och borttagande av anslutningar till E10 ger en ökad 
barriäreffekt, som är negativ för rörelser tvärs över vägen och 
ger vissa svårigheter för det rörliga friluftslivet. Samtidigt 
bidrar ökad framkomlighet och förbättrad transportkvalitet till 
ökad tillgänglighet för friluftslivet i området. 

  

Turism    

Mental och fysisk hälsa Kombinationen med en smal väg och dålig sikt skapar problem 
med både trafiksäkerhet och framkomlighet för de trafikanter 
som färdas längs vägen. Motormännen har bedömt E10 enligt 
EuroRAP standard och klassat den som en av de fem farligaste 
vägarna i Sverige. Behovet av ombyggnad för ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet är således stort. Alltså ett 
skäl för att bygga om vägen. 
 
Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning 
som berör flest antal människor i Sverige. Buller kan påverka 
människors hälsa och orsaka sömnstörningar, 
samtalsstörningar och effekter på vila och avkoppling. 
Samhällsbuller som huvudsakligen omfattar buller från väg, tåg 
och flygtrafik är främst kopplat till indirekta effekter. [---] Inom 
projektet, innan vägplanen färdigställs, kommer beräkningar 
av ljudnivåerna genomföras. 
 

Positivt bidrag till människors hälsa på grund av 
åtgärder i husfasader för att minska 
bullerstörning.  
Bedöms kvalitativt. 
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Trafiken orsakar, förutom ljud, även andra typer av 
vågrörelser, och i marken fortplantas vågrörelserna som 
vibrationer. Vibrationer kan vara komfortstörande och 
försämra människors boendemiljö. Störningar kan yttra sig 
som sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller allmän 
trötthet. 
 
En ny separerad gång- och cykelväg föreslås från korsning med 
väg 833 med passage över Kivijoki, mellan Kivijärvi och 
Moskojärvi, på en ny gång-och cykelbro. Gång- och cykelvägen 
föreslås ansluta till befintlig ny gång- och cykelvägen genom 
Skaulo. 
 
Vägåtgärderna förbättrar framkomligheten, 
transportkvaliteten och trafiksäkerheten för fordonstrafiken. 
Genom mitträcket kommer mötesolyckor att minimeras och 
viltstängslen kommer att reducera kollisioner med vilt och med 
renar. En separerad gång- och cykelväg/bro ökar 
trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade 
trafikanterna längs vägen. Ersättningsvägar gör det möjligt att 
transportera sig på cykel eller till fots längs vissa delar av 
sträckan utan att komma i kontakt med trafiken på E10 vilket 
ökar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs 
dessa sträckor. 
 
Åtgärderna medför positiva konsekvenser för människors hälsa 
och säkerhet då trafiksäkerheten förbättras. De främsta 
orsakerna till den förbättrade trafiksäkerheten finns i den 
mötesfria vägen som medför en minskning i antalet dödade 
eller svårt skadade med cirka 70 % jämfört med 
nollalternativet men även viltstängslet kommer att minska 
antalet påkörningar av större djur som ren och älg och därmed 
leda till en förbättrad säkerhet. 

Estetiska värden Landskapstypen karaktäriseras av fjällnära skog i kuperad 
terräng med sjöar och myrmarker i de låglänta delarna. I 
Svenska landskap benämns landskapet som de stora skogarnas 
och de oändliga myrområdenas landskap. 
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E10 följer idag till stora delar landskapets topografi och vägens 
linjeföring återspeglar på så sätt landskapets dynamik, vilket i 
sin tur ökar förståelsen för landskapet för den som färdas i det. 
Vägens anpassning till topografin minskar också upplevelsen av 
vägens barriäreffekt för åskådaren. 
 
En breddning av vägsektionen innebär att uppvuxen 
vegetation i anslutning till vägområdet kommer fällas vilket 
medför att vägrummet breddas både fysiskt och visuellt. 
Tillsammans med ny vägutrusning, så som mittenräcken och 
viltstängsel, längs med större del av sträckan är bedömningen 
att föreslagna åtgärder bidrar till att öka vägens dominerande 
intryck i förhållande till omgivande landskap. Den slutliga 
bedömningen är att konsekvenserna för landskapsbilden längs 
med den aktuella vägsträckan bedöms som små eftersom 
åtgärder och vägbreddning i huvudsak sker intill befintlig 
väganläggning. 

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Längs E10 mellan Avvakko och Lappeasuando finns ett antal 
kulturhistoriska värden. Lämningar visar på forntida 
bosättningar och byarna har anor från 200-300 år bakåt i tiden. 
Det uppenbara tidsdjupet i kulturlandskapet utgörs framförallt 
av skogsbruket, vägarna och bebyggelsestrukturerna. Området 
har omfattande spår efter forntida bosättningar, vilka endast 
utgör en dokumentation över tidsdjupet i landskapet. Dagens 
försörjning har en historisk kontinuitet, jakt och fiske sedan 
förhistorisk tid och rennäringen sedan 1000-tal och tidig 
medeltid. Den samiska kulturen är utbredd och under lång tid 
har rennäring, jakt och fiske blandats upp med sentida 
jordbruk och annan sysselsättning. 
 
De föreslagna åtgärderna kommer inte att påverka 
kulturmiljöns karaktär eftersom vägen till största del kommer 
att gå i samma sträckning. Förståelsen för det forntida 

Negativ bidrag till utpekade värdeområden, i 
detta fall riksintressen för flyttleder för 
rennäringen. Detta avses vid tre platser och 
förslaget är att ingen mitträckesseparering införs 
här. Inget bidrag till strukturomvandling med 
motivet att vägen till stor del går i befintlig 
sträckning. Negativt för utradering då ett antal 
fornlämningar i området finns och kan tänkas 
påverkas negativt.  
 
Bedöms kvalitativt. 
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landskapet och sambanden med eventuella lämningar 
förändras inte av de planerade vägåtgärderna. 

JORDBRUK     

Försörjande 
ekosystemtjänster 

Odlade grödor Denna typ av information är en ganska direkt beskrivning av 
ekosystemtjänst – inte av miljöpåverkan från vägprojekt: 
Jordbruk förekommer främst mellan Skaulo och 
Puoltikasvaara. Tidigare har stora områden runt byarna varit 
odlad mark som hävdats. Nu består marken huvudsakligen av 
bebyggelse med tomtmark eller igenväxa ängar som inte 
hävdats på många år. 
 
Inga negativa konsekvenser för möjligheten till fortsatt 
brukande av jord eller skog bedöms uppstå. 

  

Boskap    

Vilt    

Betesdjur och foder    

Dricksvatten    

Växtfiber    

Växtmaterial    

Genetiska resurser    

Biobränsle    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

Förebyggande av  
erosion 

   

Habitat och livsmiljöer Sträckan mellan byarna Skaulo och Puoltikasvaara är utpekad 
som artrik vägmiljö. Vid tidigare vägkantsinventeringar 1996 
respektive 2000 hade de rödlistade arterna höstlåsbräken (NT) 
och topplåsbräken (VU) noterats. Vid senare uppföljning har 
arterna inte återfunnits. Större delen av sträckan hyser en 
förhållandevis högvuxen vegetation av gräs och andra 
konkurrensstarka arter såsom mjölkört, midsommarblomster 
och borsttistel. På de sträckor där den kringliggande marken är 
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torrare, påträffas en mer konkurrenssvag och hävdgynnad 
växtlighet. 
 
Markarbeten längs artrika vägkanter kan få stora negativa 
konsekvenser för floran genom att diken grävs om och flyttas. 
På sträckor där ytterslänt kan bevaras blir konsekvenserna 
mindre eftersom det ger en möjlighet till en naturlig återsådd 
till diket. 

Luft- och 
klimatreglering 

   

Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

Biogeokemiska 
kretslopp 

   

Naturlig biologisk 
kontroll 

   

Pollinering    

Markens bördighet    

Fröspridning    

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

Turism    

Mental och fysisk hälsa    

Estetiska värden    

Vetenskap och 
utbildning 

   

Kulturarv Moskojärvi är utpekat som klass 2 i program för bevarande av 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Där 
Moskojärvi beskrivs som en by med ett för regionen 
representativt läge och ett delvis bevarat odlingslandskap. 
Bebyggelsen består av flera äldre gårdar men mest 20-40-
talsbebyggelse. Odlingslandskapet är småskaligt och ligger 
insprängt mellan gårdarna. 

  

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG 

    



152 
 

Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Fisk Möjlighet till fiske i sjöar och vattendrag finns både sommar 
och vinter. 

  

 Föda för fåglar    

 Dricksvatten I Puoltikasvaara passerar vägen genom vattenskyddsområden. 
Vattentäkten i Puoltikasvaara är reservvattentäkt för byarna 
Skaulo och Puoltikasvaara. 
 
Arbeten inom vattenskyddsområdet ska bedrivas enligt 
gällande skyddsföreskrifter för vattentäkten. [---] För att 
skydda vattentillgångarna under byggtiden får tankning av 
fordon inte ske i närheten av enskilda brunnar. För att kunna 
säkerställa om det skett en påverkan eller inte på 
vattenkvalitén på vattenresurserna görs en miljöuppföljning. 

  

 Vatten till bevattning 
och industri 

   

 Genetiska resurser    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering Ingen förändring av vattenflöde eller hydrologiska 
förhållanden bedöms uppstå. Trummor utformas så att 
strömning och miljö i vattendrag påverkas i så liten grad som 
möjligt. Vid utformning ska hänsyn tas till dämning, 
vattenhastigheter samt vattendragets bredd och botten vid 
normal vattenföring. 

  

 Kvarhållande av 
sediment 

   

 Habitat och livsmiljöer Vid naturvärdesinventering längs E10 mellan Avvakko och 
Lappeasuando 2015 identifierades 8 naturvärdesobjekt. Fem 
av dessa hade mycket höga naturvärden (klass 1), ett hade 
höga naturvärden (klass 2) och två objekt hade påtagliga 
naturvärden (klass 3). Av de objekten som har mycket höga 
naturvärden utgörs tre av vattendrag (och två av skog). 
 
Leipijoki, en bäck med mycket höga naturvärden korsar E10 
söder om Lismavaarabacken. Leipijoki är naturligt 
strömmande, rinner genom två urskogsartade 
naturvärdesobjekt och skapar goda förutsättningar i form av 
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en stabil och hög luftfuktighet till omgivande miljö. Den 
blockrika bäcken i kombination med större höljor i det 
närliggande området skapar mycket goda förutsättningar för 
både laxartad fisk och vattenorganismer som lever i 
strömmande vatten. 
Vattensystemet runt Moskojärvi och Skaulo tillhör ett cirka 30 
km långt system med 6 sjöar och ett antal bäcksystem. 
Systemet rinner ut där Kaitumälven och Kalixälven möts. Vid 
vägpassagerna till detta vattensystem finns lekplatser med 
optimala förhållanden för lax och vit fisk. Dessa lekområden 
bedöms ha mycket höga värden. 
Söder om Skaulo finns en forssträcka, Soutukoski, mellan 
Sulajärvi och Soutujärvi. Delar av detta område har optimala 
förutsättningar som lekområde för laxartad fisk och därmed 
mycket höga naturvärden. Förutsättningarna för att hysa 
flodpärlmussla bedöms som måttliga då det lämpliga området 
är relativt begränsat. 
 
Hela vattensystemet i området är sammankopplat i ett stort 
sjö- och bäcksystem som gemensamt mynnar ut i Kalixälven 
och ingår i Natura 2000-området Torne och Kalixälvsystem. 
Kalixälven är även av Riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Älvsystemet är Västeuropas enda riktigt stora oreglerade 
vattensystem och därmed ett värdefullt exempel på ett stort 
naturligt vattensystem. I älvsystemet finns naturligt 
reproducerande bestånd av östersjölax och havsöring. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen Grumlande arbeten utförs vid grundläggning av broar, 
trummor, rivning av befintliga trummor, återställning av 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

slänter, utläggande av erosionsskydd, etc. Även rensning av 
diken och eventuella andra åtgärder i befintliga trummor 
kommer att medföra schakt av bäck- och dikesbotten vilket 
kommer att medföra att botten berörs och en temporär 
grumling i vattendragen uppstår. Schaktningsarbetena kan 
även ge upphov till ytor som på kort och lång sikt kan erodera 
när strömningsförhållandena förändras. Risk för grumling kan 
även finnas under perioder med stora regnmängder om 
markytor är blottlagda och utan vegetationstäcke. 
 
Yngel- och lekområden bör hållas fria från finpartikulärt 
material. En hög andel finsediment på lekbottnar orsakar en 
ökad mortalitet av ägg och yngel. Öring kräver extra 
varsamhet. Sedimentering av silt på lekgrus verkar vara ett 
ökande hinder för laxfiskarnas lekframgång och leder generellt 
till minskad reproduktion även p.g.a. att fiskar undviker att 
leka i områden med sand och silt. Grumling kan även orsaka 
flykt, stress och beteendeförändringar samt skador på 
fiskarnas gälar. 
 
Varje trumåtgärd tar några dagar att genomföra, vilket utgör 
en mycket kort tidsperiod med grumlande arbeten. 
Grumlingen bedöms vara övergående och bedöms därför inte 
ge några bestående negativa konsekvenser för populationerna 
av fisk och andra vattenlevande organismer. Effekten av 
grumling under byggtiden förväntas bli att vattenspegeln 
närmast trummor missfärgas, samt att eventuellt 
förekommande fisk i närheten av trumman uppvisar 
undvikandebeteende. 

 Vattenrening    

 Näringsvävarnas 
dynamik 

Inga vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormerna för 
fisk- eller musselvatten finns i anslutning till E10 mellan 
Avvakko och Lappeasuando. 

  

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning Området i anslutning till Kalixälven omfattas av riksintresse för 
friluftsliv. Möjlighet till fiske i sjöar och vattendrag finns både 
sommar och vinter. Även jakt och andra naturupplevelser är 
vanligt förekommande i området. 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

 Turism Landskapet är rikt på natur- och kulturmiljövärden som lockar 
till friluftsliv och turism i området. 

  

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden I området ligger också ett antal sjöar såsom Lismajärvi, 
Moskojärvi, Kenttäjärvi, Sulajärvi och Soutujärvi. Sjöarna bildar 
ett sammanhängande vattensystem som mynnar i 
Kaitumälven. 

  

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    

VÅTMARKER     

Försörjande 
ekosystemtjänster 
 

Bär    

 Fisk    

 Vilt    

 Betesdjur och foder, 
Föda för fåglar 

Längs sträckan mellan Pietarivuoma och Kurkkiovuoma finns 
på den västra sidan av E10 ett naturvärdeobjekt bestående av 
fattigt kärr med småvatten. Objektet innehåller ett parti med 
döda träd, både tall och björk som utgör intressanta 
födosöksområden för både insekter och fåglar. 

  

 Dricksvatten    

 Genetiska resurser    

 Bioenergi    

Reglerande och 
förebyggande 
ekosystemtjänster 

Vattenreglering    

 Förebyggande av  
erosion 

   

 Habitat och livsmiljöer Delar av naturreservatet utgörs av ett stort myrkomplex, 
Itnavuoma (VM1). Myren har högsta värdeklass (klass 1) i 
Länsstyrelsens våtmarksinventering. Den del av myren som 
ligger närmast E10 består av ett en videbevuxen del som ligger 
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Ekosystem/ 
Kategori 

Ekosystemtjänst (ES) Beskrivning av ES i MKB SEB kommentarer Yttranden som tar upp ES 

i anslutning till bäcken Leipijoki och naturvärdena på denna del 
har kopplats till bäcken som vattenmiljö. Myren har en för 
Norrland typisk vegetation med ett bottenskikt av vitmossor 
bevuxna med tuv- och ängsull, taggstarr, trådstarr och 
ängsstarr. 
 
I anslutning till E10, norr om Moskojärvi, finns två 
våtmarksobjekt (VM2 och VM3), av klass 3, som kan ha vissa 
naturvärden. en del utgörs av ett naturvärdesobjekt (NV5) 
med påtagligt naturvärde bestående av mager lösbottenmyr 
med avgränsande småvatten. Tjärnen ansluter mot väg E 10 
via ett smalt myrstråk. Myren är täckt med en matta av 
vitmossa som är glest bevuxen med snip, tuvull, ängsull, rosling 
och typiska arter för lösbottenmyrar såsom vattenklöver, 
dystarr och strängstarr. Vattnet attraherar ett antal sjöfåglar 
(simänder) och vadare såsom grönbena och brushane. 
 
Vid Puoltikasvaara och cirka 2 km norr om Puoltikasvaara finns 
i nära anslutning till E10 områden som har utpekats av 
Skogsstyrelsen som sumpskog, som dock bedöms vara mer 
trivial och utan påtagligt naturvärde. Norr om sumpskogen 
finns två våtmarksobjekt, Pietarivuoma (VM4) och 
Kurkkiovuoma (VM5), som kan ha vissa naturvärden (klass 3). 
Våtmarksobjekten ansluter till E10. 
 
Längs sträckan mellan Pietarivuoma och Kurkkiovuoma finns 
på den västra sidan av E10 ett naturvärdeobjekt bestående av 
fattigt kärr med småvatten (NV7) med påtagliga naturvärden. 
 
I anslutning till de sydvästligaste delarna av våtmarksobjektet 
Kurkkiovuoma finns väster om E10 ett naturvärdesobjekt 
bestående av en kallkälla med omgivande miljö med högt 
naturvärde. Till största delen har skogen sumpskogskaraktär 
med ett örtrikt fältskikt med bl.a. ögonpyrola, ekbräken, 
gullris, hönsbär, skogsstjärna och åkerbär. Spindelblomster 
noterades på fyra punkter med en förekomst av minst 40 
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blomställningar. Biotopen utgör en viktig oas i ett i övrigt 
fragmenterat och kraftigt påverkat skogslandskap. 

 Luft- och 
klimatreglering 

   

 Fotosyntes - 
Primärproduktion 

   

 Biogeokemiska 
kretslopp 

   

 Naturlig biologisk 
kontroll 

   

 Övergödning    

 Giftiga ämnen    

 Vattenrening 
(Vattenkvalitet) 

   

Kulturella 
ekosystemtjänster 

Rekreation och träning    

 Turism    

 Mental och fysisk hälsa    

 Estetiska värden I Svenska landskap benämns landskapet som de stora 
skogarnas och de oändliga myrområdenas landskap. 

  

 Vetenskap och 
utbildning 

   

 Kulturarv    
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Bilaga 6 – Resultat av frekvensanalysen 

Nyckelord Antal dokument 

med förekomster 

Antal förekomster 

totalt 

Antal specifika 

förekomster 

Kommentar 

Vatten 17 1058 62 
 

Trafik 21 1278 61 
 

Miljö 22 898 41 
 

Väg 21 806 38 
 

Mark 21 676 32 
 

Buller 20 355 18 
 

Kultur 16 256 16 
 

Landskap 15 225 15 
 

Transport  13 152 12 
 

Anläggning 17 197 12 
 

Fisk 13 141 11 
 

Säkerhet 18 182 10 
 

Intrång 19 187 10 
 

Rennäring 4 38 10 
 

Fiske 9 84 9 
 

Luft 14 130 9 
 

Turism, turist 7 57 8 
 

Friluftsliv 11 89 8 
 

Klimat 10 76 8 
 

Sediment 5 38 8 
 

Flöde 15 111 7 
 

Rekreation 7 45 6 
 

Förorening 12 77 6 
 

Framkomlig 8 42 5 
 

Boende 15 71 5 
 

Ljud, ljudnivå 6 28 5 
 

Djur 9 41 5 
 

Hälsa 8 34 4 
 

Barriär 12 47 4 
 

Fågel, fåglar 10 39 4 
 

Bostad 15 58 4 
 

Bevattning 5 18 4 
 

Störning 15 54 4 
 

Vilt, viltstängsel, viltolycka 11 38 3 
 

Biologisk mångfald 7 22 3 
 

Biologisk 9 28 3 
 

Bete 1 3 3 
 

Bränsle 2 6 3 "bränsle till flygplatsen", 

"bränslesnål fordonsflotta" 

Habitat 4 12 3 
 

Vattenreglering 1 3 3 
 

Vandring 10 29 3 Både människor och djur. 

Jakt 4 11 3 
 

Odlad, odling 8 22 3 
 

Vattenflöde 6 16 3 
 

Insyn 5 13 3 
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Nyckelord Antal dokument 

med förekomster 

Antal förekomster 

totalt 

Antal specifika 

förekomster 

Kommentar 

Livsmiljö 4 10 3 
 

Övergödning 2 5 3 
 

Erosion 5 12 2 
 

Fiske 6 14 2 
 

Fisk 7 16 2 
 

Hinder 13 28 2 
 

Bad 4 8 2 7 av 8 syftar på att bada, en på att 

be om något. 

Skogsbruk, skogsvård, 

skogsskötsel, skogsnäring 

7 14 2  

Ved, vedbod 2 4 2 
 

Kulturarv 4 7 2 
 

Reglering 8 14 2 
 

Badplats 3 5 2 
 

Dricksvatten 3 5 2 
 

Nytta  6 10 2 Ett exempel som inte är tekniska 

nyttor: "Kulturmiljö speglar 

kunskapen om hur tidigare 

generationer har dragit nytta av 

naturens förutsättningar i sin 

verksamhet, hur de har organiserat 

sig och även hur maktförhållanden 

och olika tankesätt igenom tiderna 

har präglat den fysiska miljön." 

Vacker, vackra 6 10 2 
 

Produktion 9 14 2 
 

Svamp  2 3 2 
 

Estetiskt 3 4 1 
 

Foder 3 4 1 
 

Virke  6 7 1 Främst avseende material i 

befintliga byggnader. 

Bär 1 1 1 "bär all denna trafik" 

Bärplockning 1 1 1 
 

Ekosystem 4 4 1 
 

Ekosystemtjänst  2 2 1  

Flödesreglering 1 1 1  

Gröda, grödor 1 1 1 
 

Kretslopp 1 1 1 
 

Näringsretention 1 1 1 
 

Paddling, paddla 1 1 1 
 

Populär 1 1 1 
 

Sport 1 1 1 
 

Timmer 1 1 1 
 

Träning 1 1 1 
 

Växtmaterial 1 1 1 
 

Betesdjur 0 0 0 
 

Biobränsle 0 0 0 
 

Biodiversitet 0 0 0 
 

Biogeokemiska kretslopp 0 0 0 
 

Boskap 0 0 0 
 

Bördig 0 0 0 
 

Fotosyntes 0 0 0 
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Nyckelord Antal dokument 

med förekomster 

Antal förekomster 

totalt 

Antal specifika 

förekomster 

Kommentar 

Fröspridning 0 0 0 
 

Fågelskådning, fågelskådare 0 0 0 
 

Föda 0 0 0 
 

Giftig 0 0 0 
 

Kanot 0 0 0 
 

Massaved 0 0 0 
 

Näringsväv 0 0 0 
 

Näringsämne 0 0 0 
 

Pollinering 0 0 0 
 

Primärproduktion 0 0 0 
 

Skönhet 0 0 0 
 

Stormskador 0 0 0 
 

Vetenskap och utbildning 0 0 0 
 

Växtfiber 0 0 0 
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