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Förord

Föreliggande arbete utgör redovisning av projektet ”För-
studie: metodik för bedömning och utveckling av natur-
och kulturlandskapets värden och funktioner för tillämp-
ning i vägplanering” (VTI projektnummer 50194). Pro-
jektledare har varit Lennart Folkeson.

Uppdragsgivare har varit Vägverket, där Anders Sjö-
lund vid Avdelningen för miljö och naturresurser funge-
rat som initiativtagare och kontaktperson. Projektet har
samfinansierats av Vägverket och Banverket.

VTI:s arbete med projektet påbörjades under hösten
1998. I början av projektet deltog AnnMari Westerlind
vid Riksantikvarieämbetets plan- och fornminnesenhet
bl.a. genom att bistå med sökord samt internationella och
svenska målskrivningar inom kulturmiljöområdet.
Birgitta Sandstedt vid VTI har medverkat vid framtag-
ning av adresser, förmedling av kontakter samt brev-
skrivning och sökning av litteratur. Siv-Britt Franke har
varit behjälplig med brevutskick. Ragnar Hedström har
gjort en första sökning av målskrivningar i de först in-
komna texterna. Hans Antonson och Lennart Folkeson
har utfört huvudparten av textgenomgången och gemen-
samt författat texten i föreliggande Meddelande.

Inför publiceringen har granskningsseminarium hål-
lits den 25 augusti 1999 med AnnMari Westerlind som
lektör. För rapportens slutliga utskrift har Ann-Louise
Flisbäck svarat.

Denna förstudie har kommit att samordnas det Väg-
verksfinansierade projektet ”Mål och mått för natur- och
kulturmiljö”. Delar av uppdraget har redovisats för Väg-
verket i form av arbetsmaterial men föreliggande rap-
port utgör den enda sammanfattande redovisningen av
förstudien.Geir Paulsrud vid Norsk vegmuseum har
välvilligt låtit oss använda bilden som återges på omsla-
get.

Till de nämnda personerna vill författarna rikta ett
varmt tack för värdefulla insatser.

Linköping i november 1999

Lennart Folkeson
Projektledare
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Det är ont om preciserade formuleringar av miljö-
mål för landskapet i utländsk litteratur. Likaså
finns det få mått på landskapets natur- och kultur-
värden. Detta framgår av en genomgång av mål och
mått i litteratur avseende väg- och järnvägsplane-
ring i Finland, Danmark, Norge, Nederländerna,
England och Kanada. Arbetet visar också att det
behövs FoU-insatser för
– att utveckla metoder för identifiering, bedöm-

ning och värdering av landskapets samlade na-
tur- och kulturvärden,

– att för olika planeringsnivåer vidareutveckla
landskapsinriktade miljömål som tar hänsyn
till hela landskapet och inte begränsas till en-
staka intresseområden,

– att utveckla relevanta indikatorer och uppfölj-
ningsbara mått för miljömålen,

– att åstadkomma integrering av miljömålen i
MKB-processen inom transportsektorn,

– att studera konsekvenserna av den nya miljö-
lagstiftningen.

Målskrivningarna är ofta allmänt hållna och svepande i
sin utformning. De mest preciserade formuleringarna har
påträffats i litteratur från England och Norge. Endast en
liten del av målen har varit försedda med mått.

Målskrivningar är vanligare för natur- än för kultur-
miljön men i många fall inbegrips båda dessa delar av
miljöbegreppet i samma skrivning.

Landskapsinriktade miljömål är vanligare när det gäller
nyplanering av infrastruktur än när det gäller åtgärder
på befintlig infrastruktur. Där mål avseende befintlig
infrastruktur finns, är de vanligen inriktade mot kultur-
miljön, särskilt infrastrukturens egna kulturvärden, t. ex.
gamla broar och stationsbyggnader. Den ringa mängden
mål avseende befintlig infrastruktur indikerar ett problem
eftersom mängden befintlig infrastruktur är så mycket
större än den infrastruktur som planeras.

Sammanfattning

Miljömål och mått avseende landskap inom väg- och järnvägsplaneringen – Sammanställning och
analys av skrivningar från sex länder
av Lennart Folkeson och Hans Antonson
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 LINKÖPING

Syftet med projektet är att sammanställa och ana-
lysera miljömålsskrivningar och mått vad gäller land-
skapet och dess natur- och kulturvärden i några utvalda
länder. Arbetet begränsas till landsbygdsförhållanden. De
intressen som berörs är natur- och kulturmiljövård samt
rekreation, friluftsliv och turism. Relevanta citat har
påträffats i cirka 50 av cirka 120 genomgångna publi-
kationer tryckta senast 1999. Målformuleringarna har
indelats i sju grupper efter vilka delar av miljöbegreppet
som avses: Miljö allmänt, Landskapet som helhet, Land-
skapsbild, Naturmiljö, Kulturmiljö, Historiska sevärd-
heter respektive Rekreationsområden. Formuleringarna
har bearbetats ur tre aspekter: a) grad av konkretion i
miljöanpassningsåtgärderna eller grad av aktivt ställ-
ningstagande som krävs av beslutsfattaren; b) huruvida
målen gäller befintlig eller planerad infrastruktur; c) vil-
ken beslutsnivå målen är avsedda för. Tillgängligt mate-
rial har till största delen varit inriktat mot den över-
gripande nationella nivån. Lägre nivåer har därför endast
kunnat belysas i mindre grad.

Målsättningen med arbetet har inte varit att ge en
helhetsbild av målskrivningarna i de olika länderna. Sam-
manställningen är snarare tänkt som ett hjälpmedel i
Vägverkets och Banverkets arbete för att operationalisera
de övergripande miljömål som uppställts för den svenska
transportpolitiken. För att mer preciserade miljömål av-
seende landskapet ska kunna utarbetas behöver metoder
utvecklas för identifiering av landskapets natur- och
kulturvärden. För att miljömålen ska kunna följas upp
behöver mått utarbetas. Bristen på mått och mätmetoder
bör dock inte hindra tillskapandet av miljömål även för
landskapet. Att miljömål etableras medför ökade krav på
innehållet i de miljökonsekvensbeskrivningar som upp-
rättas inför infrastrukturåtgärder. Detta är ett viktigt led
i uppfyllandet av de skärpta krav på miljöhänsyn som
ställs av miljöbalken.

I
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Environmental goals and measures relating to the countryside in road and railway planning – Summary
and analysis of documents from six countries
by Lennart Folkeson and Hans Antonson
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 LINKÖPING

Summary

There is a lack of well defined environmental goals
for the landscape in foreign literature. Similarly,
there are few means of measuring the natural and
cultural values of the landscape. This has been found
in a review of goals and measures in the literature
on road and railway planning in Finland, Denmark,
Norway, the Netherlands, the UK and Canada. The
work also indicates the need for research and de-
velopment focusing on:
– developing methods for identifying and evalu-

ating the collective natural and cultural values
of the landscape,

– further developing landscape-oriented environ-
mental goals for different planning levels which
take into account the entire landscape instead
of being limited to individual areas of interest,

– developing relevant indicators and traceable
measures for the environmental goals,

– integrating the environmental goals in the EIA
(Environmental Impact Assessment) in the
transport sector,

– studying the consequences of the recently intro-
duced environmental legislation.

Goals are often expressed in general and sweeping terms.
The most exact formulations are found in the literature
from England and Norway. Only a small proportion of
the goals have been provided with measures.

Descriptions of goals are more commonly found for
the natural environment than for the cultural environment,
but in some cases both parts of the environmental con-
cept are included in the same text.

Landscape-oriented environmental goals are more
common for planning new infrastructure projects than
for actions involving the existing infrastructure. Where
goals for the existing infrastructure exist, they are often
oriented towards the cultural environment, in particular
the cultural values of the infrastructure, such as old
bridges and station buildings. The small number of goals
regarding the existing infrastructure indicates a problem
since the volume of the existing infrastructure is much
larger than that of the planned infrastructure.

The aim of the project is to compile and analyse
expressions of environmental goals and measures for the
landscape and its natural and cultural values in a number
of selected countries. The work is limited to rural con-
ditions. The interests concerned are the conservation and
care of of the natural and cultural environment, in addi-
tion to recreation, outdoor life and tourism. Relevant
material has been found in about 50 out of about 120
documents published up to and including 1999. The goal
expressions have been divided into seven groups:  the
general environment, the landscape as a whole, the rural
scenery, the natural environment, the cultural environ-
ment, historic sites, recreation areas. The formulations
have been processed from three aspects: a) the degree
of concreteness in environmental adaptation or the
degree of active adoption of standpoints required from
decision makers; b) whether the goals apply to existing
or planned infrastructure; c) the decision level for which
the goals are intended. Most of the available texts have
concerned the national level of decision-making. Lower
levels have therefore been analysed to a limited extent.

The purpose of the work has not been to provide a
comprehensive picture of the goal expressions in the
various countries. Rather, the compilation is intended as
an aid in the work of the Swedish National Road Admin-
istration and the Swedish National Railway Admini-
stration for operationalisation of the general environ-
mental goals for Swedish transport policy. In order to
establish more precise environmental goals for the land-
scape, methods will have to be developed for identifying
its natural and cultural values. Measures need to be de-
veloped for follow-up purposes. However, the lack of
measures and measuring methods should not prevent the
creation of environmental goals. The establishment of
environmental goals will lead to increased demands on
the content of the EIA performed prior to infrastructure
projects. This is an important aspect in meeting the high
demands of the new Swedish environmental legislation
on consideration for the environment.

II
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
På senare tid har inverkan av infrastruktur och trafik på
landskapets natur- och kulturvärden fått ökad uppmärk-
samhet. I den trafikpolitiska propositionen uppmärksam-
mas miljöområdet1. Där kan läsas att ”transportsyste-
mets utformning och funktion skall anpassas till krav
på en god och hälsosam livsmijö för alla, där natur-
och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning
med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall
främjas”2. Vidare står att ”etappmål avseende ... trans-
porternas inverkan på natur-, kultur-, och bebyggelse-
miljön samt den biologiska mångfalden bör ut-
vecklas”3.

Vägar och järnvägar och deras trafik påverkar land-
skapet på många olika sätt. Infrastrukturen tar plats och
bryter ekologiska och kulturhistoriska samband i land-
skapet. Barriärer skapas för människornas och djurens
rörelser men samtidigt öppnas nya transportmöjligheter
som bl.a. ökar landskapets tillgänglighet för människor.
Vägar och järnvägar tillför nya element i landskapet, och
landskapsbilden ändras. Boende, djur, växter, mark och
vatten påverkas genom olika typer av störning, till ex-
empel i form av förorening och buller.

Buller, avgasutsläpp och luftkvalitet är exempel på
områden där man en tid arbetat med målformuleringar,
indikatorer och gränsvärden. I fråga om landskapet och
dess värden har arbetet med målformuleringar däremot
kommit igång helt nyligen.

”Nya transportanläggningar bör lokaliseras så att
de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas
med hänsyn till regionala och lokala natur- och kultur-
värden.” Så uttrycks ett av delmålen under rubriken
”Infrastrukturens intrångs- och barriäreffekter” i reger-
ingens infrastrukturproposition4. För att kunna användas
praktiskt i infrastrukturplaneringen måste detta delmål
brytas ner i mer konkreta skrivningar.

Enligt den arkitekturpolitiska propositionen skall bl.a.
Vägverket och Banverket få i uppdrag att upprätta kvali-
tetsprogram för hur arkitektoniska kvaliteter skall främ-
jas5.

Arbetet med att formulera mål för miljön har kommit
att intensifieras mot slutet av 1990-talet. Orsaken till detta

är regeringens proposition Svenska miljömål6. I propo-
sitionen presenteras 15 miljökvalitetsmål. Dessa miljö-
kvalitetsmål är en sammanslagning av 167 tidigare gäl-
lande miljömål som antagits genom riksdagsbeslut men
som ansågs vara för ohanterliga7. Riksdagen antog miljö-
kvalitetsmålen under våren 19998. Målen   skall vara
uppfyllda inom loppet av en generation. Målen benämns:

1) Frisk luft
2) Grundvatten av god kvalitet
3) Levande sjöar och vattendrag
4) Myllrande våtmarker
5) Hav i balans samt levande kust och skärgård
6) Ingen övergödning
7) Bara naturlig försurning
8) Levande skogar
9) Ett rikt odlingslandskap
10) Storslagen fjällmiljö
11) God bebyggd miljö
12) Giftfri miljö
13) Säker strålmiljö
14) Skyddande ozonskikt
15) Begränsad klimatpåverkan

Redan i propositionen uppmärksammades behovet av att
bryta ned miljökvalitetsmålen i delmål. Detta resulterade
i att regeringen gav en rad myndigheter i uppdrag att ta
fram förslag på delmål till 14 av de 15 miljökvalitetsmå-
len9. I propositionen hade regeringen redan angivit för-
slag på vissa delmål. Koordinator för myndigheternas
arbetet med delmål är Miljömålskommittén.

Samtidigt medför de svenska miljökvalitetsmålen,
som skall vara uppfyllda inom en generation, såväl en
skärpning som ett förtydligande av mål för transport-
anläggningars inverkan på landskapet (miljökvalitetsmål
9 och 11)10.

Vad gäller miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
skriver regeringen att transportanläggningar bör utfor-
mas så att de inte är störande för miljön, att natur- och
kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas, att anlägg-
ningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt samt att det kulturella, historiska och arkitektoniska

1 Transportpolitik för en hållbar utveckling (1998).
2 Transportpolitik för en hållbar utveckling (1998) s.25.
3 Transportpolitik för en hållbar utveckling (1998) s. 27.
4 Infrastrukturinriktning för framtida transporter (1996)
s. 52.
5 Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur, form-
givning och design (1998) s. 29.

6 Svenska miljömål (1998).
7 Svenska miljömål (1998) s. 37.
8 Riksdagens beslut Skr. 1997/98:13, MJU6 protokoll 87,
JOU20 protokoll 117.
9 Regeringsbeslut (1998).
10 Svenska miljömål (1998).



V T I  M E D D E L A N D E  8 7 912

arvet i form av landskap med särskilda värden skall
bevaras och utvecklas. Även i flera av de övriga miljö-
kvalitetsmålen betonas landskapets natur- och kultur-
värden. För bl.a. målet Ett rikt odlingslandskap skriver
regeringen att kulturmiljöer skall skyddas och bevaras.

En av de myndigheter som arbetar med delmål är
Riksantikvarieämbetet (RAÄ). RAÄ har sedan januari
1999 formulerat en rad delmål som berör nio av miljö-
kvalitetsmålen11. Kulturmiljön kom att betraktas som en
del av miljön först i och med regeringens proposition
Miljöpolitiken inför 90-talet12. Under lång tid har kultur-
miljön trots detta ständigt åsidosatts. Genom RAÄ:s
förslag till delmål framgår det tydligt att kulturmiljön
berör de flesta av samhällets verksamhetsområden.

Delmål för transportsektorn går huvudsakligen att
finna under miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö.
Det övergripande målet anges vara att ”den kulturhisto-
riska dimensionen i byggda miljöer är avläsbar i alla delar
av landet”13. Riksantikvarieämbetets mål är så formu-
lerade att det till det övergripande målet har kopplats fyra
punkter om vad målet innebär. Målet innebär att:

”a) Karaktärsgivande och identitetsskapande bebyg-
gelsemiljöer, platser och landskap som illustrerar platsens
historiska bakgrund och framväxt är kända och respek-
terade som utgångspunkter för utvecklingen av sam-
hället, b) Karaktärsgivande och identitetsskapande om-
råden, nyckelbyggnader, gator och platser som speglar
platsens historia och framväxt bevaras och nyttjas, c)
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar
underhålles och vårdas med metoder och material som
respekterar och bevarar byggnadens och anläggningens
tidstypiska karraktärsvärden, d) Efterkrigstidens bebyg-
gelse av betydelse för städers och tätorters utveckling
omvandlas och förnyas med hänsyn till både invånarnas
behov och dess kulturhistoriska värde”14.

För var och en av dessa punkter anges vad målet be-
rör, hur det skall nås, hur det skall följas upp och mätas
samt exempel på vilka aktörer som är berörda.

Föreliggande projekt utgör ett led i Vägverkets och
Banverkets arbete med att ta fram och utveckla miljömål
vad gäller landskapet och dess natur- och kulturhisto-
riska värden. Arbetet omfattar en sammanställning och
analys av målformuleringar hämtade från publikationer
från några utvalda länder i vår omvärld.

1.2 Syfte och avgränsning
Syftet med föreliggande projekt är att sammanställa och
analysera miljömålsskrivningar vad gäller landskapet och
dess natur- och kulturvärden i några utvalda länder.
Målsättningen är att resultatet ska kunna användas i
Vägverkets och Banverkets arbete för att operationali-
sera de miljömål som uppsatts för transportpolitiken.

Sökningen av skrivningar har omfattat följande län-
der: Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, England
(alltså ej hela UK) och Kanada. Arbetet har endast inriktats
mot landskapet och dess natur- och kulturvärden. Exem-
pelvis ligger förorening utanför ramen för arbetet. De
intressen som främst berörs är natur- och kulturmiljö-
vård samt rekreation, friluftsliv och turism. Vidare be-
gränsas arbetet till landsbygd; förhållanden i stadsmiljö
berörs alltså ej.

Avsikten var ursprungligen att arbetet skulle omfatta
såväl målformuleringar som indikatorer, mått och dylikt.
Under arbetets gång har det emellertid visat sig att det
tillgängliga materialet i mycket ringa utsträckning be-
handlar indikatorer och mått. Huvuddelen av redovis-
ningen är därför inriktad mot målskrivningar.

Likaså var avsikten inledningsvis att söka beskriva
hur miljömålen stegvis konkretiseras och operationali-
seras från högre till lägre nivåer geografiskt (från na-
tionell eller överstatlig nivå till lokal nivå), organisatoriskt
(från regeringsnivå till exempelvis vägverksregionnivå)
och planeringsstadiemässigt (från till exempel nationell
infrastrukturplanering till vägplanering på objektsnivå).
Tillgängligt material har emellertid till största delen varit
inriktat mot den övergripande nationella nivån. De lägre
nivåerna har därför endast kunnat belysas i mindre grad.

Målsättningen med föreliggande arbete har inte varit
att ge en helhetsbild över målskrivningarna i de olika
länderna. Målskrivningarna är snarare tänkta att utgöra
en hjälp när motsvarande målformuleringsarbete skall
genomföras för svenskt vidkommande. Det har därför
bedömts vara ointressant huruvida de använda formu-
leringarna är från dokument som uttrycker officiella
ståndpunkter eller ej.

11 Utkast till delmål 1999-02-04 (1999).
12 Miljöpolitiken inför 90-talet (1987/88) .
13 Utkast till delmål 1999-02-04 (1999) s. 13.
14 Utkast till delmål 1999-02-04 (1999) s. 14–16.
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2 Metodik

2.1 Litteratursökning
Omvärldsanalysen grundas på en litteraturöversikt samt
brevväxling med vissa nyckelpersoner. Litteratur har
sökts genom VTI:s egen bibliotekskatalog, Roadline,
som med sina cirka 90 000 referenser är Nordens största
biblioteksdatabas inom väg- och transportområdet.

En bred sökning har utförts med utgångspunkt tagen
i cirka 100 sökord. Sökorden har sammanställts av VTI
och RAÄ. Sökningen kan delas in i tre grupper:
1) användning och planering (landscaping, land use,

regional planning etc.) kombinerat med miljötermer
samt olika aspekter på bevarande av miljö (ecologi-
cal engineering, conservation, vegetation, nature
protection, natural resources, environment protec-
tion, ecology, fragmentation, heritage, culture etc.)

2) historia (history, cultural landscape, landscape his-
tory, agriculture etc.).

3) värde (value, value analysis) kombinerat med miljö-
och kulturtermer.

Som underlag till studien har närmare 120 skrifter bear-
betats. Av dessa har knappt 50 bidragit med uppgifter
om mål samt mått för natur- och kulturvärden. Vid litte-
ratursökningen sattes inte någon gräns för skrifternas
ålder. Trots detta är majoriteten av skrifterna publicerade
efter 1994.

Kontakt har tagits med IRRD-centraler15 för att er-
hålla uppgifter om lämpliga organisationer, institut och
myndigheter inom miljö- och transportområdet. Positiva
svar har erhållits i tre fall. Dessa utgjordes av Transport
Association of Canada (TAC), Transport Research Lab-
oratory (TRL) i England och Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) i Nederländerna.
Brevledes togs kontakt med dessa organisationer med
begäran om upplysningar och litteratur. Svar erhölls i sex
fall. Sökning på Internet har resulterat i två användbara
hemsidor ur vilka ytterligare kontaktpersoner har erhål-
lits.

Vad gäller litteratur och kontaktpersoner har även
befintlig kunskap och kännedom inom VTI utnyttjats.

2.2 Använd litteratur
Den använda litteraturen kan delas in i sex kategorier.
Den första utgörs av utbildningsmaterial, vilket ofta
innebär större läroböcker som belyser planering och
byggande av infrastruktur på en rad olika sätt. Miljö ingår
alltid i dessa verk men tyngdpunkten ligger vanligen på
utsläpp av olika slag, linjeföring samt vägkonstruktion
ur teknisk synvinkel. Uppgifter om natur- och kultur-
värden är ovanliga, undantagsvis beaktas landskaps-
bilden.

Den andra kategorin utgörs av forskningsrapporter.
Dessa är utförda av universitet, högskolor eller intresse-
organisationer, exempelvis fågelskyddsföreningar. Rap-
porterna tar vanligen upp ett specifikt problem som kan-
ske inte alltid ligger inom föreliggande studies intresse-
område. Däremot har många användbara citat och hän-
visningar hämtats ur dessa rapporter. Ofta har det gällt
lagtexter respektive mål och avsiktsförklaringar från
departement och statliga verk.

Kategori tre omfattar informationsmaterial och pro-
jektbeskrivningar från centrala myndigheter. Myndig-
hetsstrukturen skiljer sig mellan de berörda länderna,
varför såväl departement som statliga verk ingår i denna
kategori. Det finns alltid mål som berör miljön, men det
är endast några få länder som för ner målen på en nivå
som inte är allmän.

Den fjärde kategorin utgörs av specifika projektbe-
skrivningar. I de flesta fall rör det sig även här om in-
formationsmaterial från myndigheter. Ett fåtal målskriv-
ningar har påträffats i detta material.

Rapporter från konsultbyråer utgör kategori fem. I
den genomgångna litteraturen har inte många sådana
påträffats. I något fall är det stora konsultrapporter som
beställts av EU. Samma rapport kan sedan ordagrant
återfinnas som EU:s egen rapport. Innehållsmässigt är
rapporterna att betrakta som tunna avseende miljöom-
rådet. Några intressanta uppgifter om bl.a. miljölag-
stiftning har dock påträffats.

Den sjätte och sista kategorin omfattar en överstatlig
nivå. Det är skrifter från Europeiska Unionen (EU, EG,
EEC), från ”Organisation for Economic Co-operation

15 En IRRD-central är en nationellt ansvarig organisation
för OECD:s referensdatabas.
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and Development” (OECD) och från Förenta Natio-
nerna (FN). Kännetecknande för dessa skrifter är att de
utgör policyförklaringar eller uttrycker visioner och för-
hoppningar. Miljön beskrivs i mycket övergripande orda-
lag och ibland är miljöområdets olika delar beskrivna. I
dylika fall saknas ofta målformuleringar för miljön för
att istället ersättas av en bruttolista över vilka delar av
miljön som skall beaktas i samband med planering och
byggande.

Det är omöjligt att avgöra i vilken grad relevant litte-
ratur har kommit denna undersökning till del. Därför går
det inte att kvantitativt göra beräkningar av bl.a. före-
komst och fördelningen mellan olika mål- och mått-
formuleringar. I stället har ett impressionistiskt angrepps-
sätt använts för att kunna bedöma vissa typer av mål
och mått. Genom detta angreppssätt går det att formulera
vissa övergripande slutsatser, såsom förekomst – icke
förekomst etc.

2.3 Bearbetning av målformuleringar
För att kunna strukturera den stora mängd målformu-
leringar som framkommit genom litteraturgenomgången
har ett arbetsredskap tillskapats i form av tre olika tabeller.
Den första tar upp beslutsfattarnas förhållningssätt till
miljön, se Tabell 1. Med förhållningssätt avses här gra-
den av ställningstagande. Exempelvis utgör undvikande
av ett skyddat landskap ett lägre grad av ställningstagande
än när en verksamhet skall integreras i landskapet. Resul-
tatet ur tabellen presenteras i avsnitt 3.1. Den andra
tabellen omfattar den planeringsnivå som målen berör,
se Tabell 3. Här avses såväl geografisk som politisk nivå.
EU utgör en överstatlig nivå där regelverken gäller för
samtliga medlemsstater, men för en verksamhet kan
lokala bestämmelser gälla endast för exempelvis en kom-
mun. Resultatet ur denna tabell återges i avsnitt 3.2. Den
tredje tabellen slutligen, berör huruvida målformule-
ringarna gäller för befintlig eller planerad infrastruktur,
se Tabell 4. Resultatet ur denna tabell presenteras i avsnitt
3.3.

Gemensamt för de tre tabellerna är att de har indelats
i olika miljöområden vilka är fördelade på tabellernas
rader. Därmed ingår inte mindre än sju miljöområden,
som fyller syftet med föreliggande studie, i tabellerna.
Dessa utgörs av:
1) Miljö allmänt. Här avses den typ av skrivningar där

det inte framgår vilken del av miljön som avses. Miljö
har betydelsen fysisk omgivning och omgivande
förhållanden16. Miljöbegreppet används framförallt
om samspelet mellan omgivningens enskilda delar.
Här avses miljö i generella termer. Det kan således
röra sig om luftföroreningar och buller men självklart
även landskapet när det inte speciellt pekas ut.

2) Landskapet som helhet. Här avses hela landskaps-
rummet såsom skog, odlingsmark etc. Normalt ingår
även städer och tätorter i denna definition. De har
dock här lämnats åt sidan. Landskapet utgörs av
former (isälvsavlagringar, vägar, byggnader, sam-
band m.m.) samt de processer som skapat formerna
(industrialismen, introduktionen av den järnskodda
plogen, energiskogsodlingen osv.). Således skall be-
greppet inte tolkas som endast inbegripande fysiska
företeelser. Pågående markanvändning är också att
betrakta som en process. I begreppet landskap ingår
såväl natur- som kulturmiljö.

3) Landskapsbild. Landskapsbilden ingår i landskaps-
begreppet. I England talar man specifikt om land-
skapsbilden när det är landskapets sceniska och
estetiska kvaliteter som avses. Landskapsbilden har
därför givits ett eget område.

4) Naturmiljö. Naturmiljön ingår som ovan framgår i
landskapsbegreppet. Men i de fall naturmiljön spe-
ciellt har utpekats  avses landskapets naturvärden
(exempelvis växt- och djurarter, biologisk mångfald,
biotoper, naturreservat etc.) samt deras inbördes
relationer.

5) Kulturmiljö. Som tidigare har framgått ingår även
även kulturmiljön i landskapsbegreppet. I de fall
kulturmiljön pekats ut menas landskapets kultur-
minnen sammantaget (såsom agrara inslag, bybe-
byggelse, stenbroar, kulturhistoriska värden, forn-
lämningar etc.) samt deras inbördes relationer. Att
en företeelse, trots sin höga ålder, fortfarande an-
vänds för samma ändamål som tidigare är alltså att
betrakta som ett kulturvärde.

6) Historiska sevärdheter. Dessa är att betrakta som
en del av kulturmiljön. Framför allt i England upp-
märksammas emellertid dessa sevärdheter speciellt
och avser där slott, monument, andra historiskt
intressanta byggnader etc. Sevärdheter är ofta till-
rättalagda på något speciellt sätt. De utgör tydliga
landmärken som avses bli besökta. De kan därför
även ses som en del av begreppet rekreationsom-
råden nedan.

7) Rekreationsområden. Här avses friluftsområden,
parker, promenadstigar, joggingspår, badplatser, fis-
kesjöar och dylikt.

I de tre tabellerna har målformuleringarna infogats. Av
redovisningsskäl är det inte möjligt att återge samtliga
målformuleringar i tabellen. Därför har varje enskild cell
i tabellerna givits en skraffering som speglar den rela-
tiva mängden citat som berör en enskild kategori. Ska-
lan går från ljust till mörkt där den mörka skrafferingen
indikerar flest påträffade målformuleringar. I det fall det

16 Miljö (1994).
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saknas skraffering har inga målformuleringar påträffats.
Som framgått ovan avser analysen olika aspekter av

miljöbegreppet. Därför är det naturligt att samma citat
också kan återfinnas i samtliga tabeller. Exempelvis kan
det i en konsultrapport om en ny järnvägssträckning
finnas en målformulering som berör skydd av biologisk
mångfald. Dels omfattar målet planerad infrastruktur, dels
sker det på en projektnivå och dels avser målet bevarande
av den biologiska mångfalden.

I genomgången nedan har nyckelformuleringar,
mestadels verb, satts i fetstil. Detta har gjorts för att
belysa vilken del av ett citat som hör till respektive tabell.

Samtliga mål- och måttsformuleringar har samman-
ställts i Bilaga 1. Citaten är där ordnade efter nationalitet
alternativt överstatlig organisation. I bilagan är vanligen
hela citaten återgivna. Citaten är återgivna på original-
språket för att undgå betydelseförvanskning.
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3 Resultat

3.1 Mål avseende beslutsfattarnas förhåll-
ningssätt

Den första av de tre tabellerna som presenterades ovan
omfattar beslutsfattarnas förhållningssätt till miljön (Ta-
bell 1). Förhållningssätten har placerats i tabellens kolum-
ner. De nio kolumnerna är så arrangerade att målskriv-
ningarna anger ett alltmer aktivt ställningstagande hos
beslutsfattaren ju längre åt höger kolumnerna är pla-
cerade. Kolumnernas beteckningar är:

1) Allmänna skrivningar
2) Undvika särskilt utpekade områden
3) Skydda och bevara värden
4) Minimera skada eller intrång (utan särskilda åtgärder

för miljöanpassning)
5) Integrera i i landskapet
6) Utveckla och stärka värden
7) Vidta åtgärder för miljöanpassning
8) Avväga mellan miljöintressen
9) Styra

Det alltmer aktiva ställningstagandet definieras på följande
sätt. Allmänna skrivningar är den lägsta graden av
ställningstagande och kräver varken något större plane-
ringsarbete eller eftertanke. Åtgärden är i många fall
otydlig i så måtto att den avspeglar gällande lagstiftning
eller passivt ansluter till rådande miljöengagemang sam-
tidigt som den inte kan förväntas leda till konkreta resultat.

Delar av landskapet har av olika anledningar utpekats
som särskilt känsliga eller bevarandevärda. Att undvika
särskilt utpekade områden är inte arbetskrävande.

Åtgärden innebär ett enkelt sätt att undvika problem med
just dessa områden.

Att skydda och bevara värden kräver ett visst mått
av ställningstagande som bygger på att data har analy-
serats. Efter analys fredas vissa områden.

Minimera skada eller intrång ger uttryck för en
god ambition men sätter inga gränser för densamma.

Att integrera infrastrukturprojekt i landskapet inne-
bär ett omfattande arbete med att analysera landskapets
utseende och innehåll och låta det påverka infrastruktur-
ens lokalisering och utforming.

Att utveckla och stärka värden innebär ett aktivt
ställningstagande som dels uttrycker en ambition, dels
kräver genomtänkta insatser. Åtgärden kräver att data
har analyserats i detalj liksom en lyhördhet för önske-
mål från exempelvis allmänhet och lokala myndigheter.

Även åtgärder för miljöanpassning kräver efter-
tanke. Åtgärderna är ofta arbetsintensiva. Denna kate-
gori kan tyckas vara lik punkt 5 (integrera i landskapet),
men här innebär miljöanpassningen ofta anpassnings-
eller förbättringsåtgärder även i den närmiljö som berörs
av intrastrukturen.

Att avväga mellan intressen medför ett direkt ställ-
ningstagande för eller emot en viss åtgärd. Åtgärden
borde vara förenad med omfattande databearbetning.
Den kan också i viss mån utnyttjas som ett styrintrument.

Den kategori som innebär den högsta graden av ak-
tivt ställningstagande utgörs av styrning. Styrinstrument
är företrädesvis ett politiskt instrument eller ett myndig-
hetsinstrument. Det är den mest arbetskrävande åtgär-
den.

Allmänna
skrivningar

Undvika
särskilt
utpekade
områden

Skydda
och bevara
värden

Minimera
skada eller
intrång (utan
särskilda
åtgärder för
miljöanpass-
ning)

Integrera i
landskapet

Utveckla
och stärka
värden

Vidta åt-
gärder för
miljöanpass-
ning (skade-
mildrande,
kompen-
serande)

Avväga
mellan
intressen

Styra

Miljö allmänt

Landskapet
som helhet
Landskaps-
bild
Naturmiljö

Kulturmiljö

Historiska
sevärdheter
Rekreations-
områden

Tabell 1 Miljömål avseende landskapets värden. Antal funna målskrivningar kategoriserade i åtgärdstyper (ko-
lumner) och mijöaspekter (rader). Ju mer svärta i skrafferingen desto större antal målskrivningar. Ingen
skraffering: inga skrivningar funna.
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Förutom den skrafferade tabellen har ytterligare en
tabell tillskapats, Tabell 2. Till denna tabell har för varje
cell, där så varit möjligt, ett typiskt eller i övrigt bely-
sande exempel lyfts fram.

3.1.1 Allmänna skrivningar

Miljö allmänt
Många av de målskrivningar som förts till denna rubrik
är allmänt hållna och går till stora delar tillbaka på Brundt-
land-kommissionens17 skrivningar om en hållbar ut-
veckling. Med detta begrepp menas där ”en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”. Oavsett om ursprunget anges eller ej är det
tydligt att skrivningar som följande är sprungna ur
Brundtlandt-kommissionens tankar: ”Sustainable de-
velopment and management”, ”Ensure the sustainable
use of natural resources”. Uttrycket ”sustainable develop-
ment” har inom transportområdet fått en parallell i ut-
trycket ”sustainable mobility”18.

En allmänt miljövänlig inställning kommer till uttryck
i följande två målskrivningar som avser Trans-European
Transport Network:
”… all efforts shall be made to make transport costs
effective, friendly to the environment, safe and sus-
tainable for the future.”19. Och ”identifying the way to
achieve adequate infrastructures, which promotes effi-
cient and safe transport services under the best possi-
ble environmental and social conditions. ”20.

I Danmark ingår det i Vejdirektoratets miljöpolitik att:
”… tilstræbe at forebygge og minimere vejinfrastruk-
turens negative miljøpåvirkninger for mennesker og na-
tur under hensyntagen til de givne rammer”21.

För Trans-European Transport Network finns inten-
tioner som ”a network which is optimised also for en-
vironmental aspects …”22.

Landskapsbild
I det danska Vejdirektoratets miljöstrategi förekommer
estetiska värderingar bland miljömålen: ”Æstetiske vur-
deringer skal sikre størst mulig harmoni med omgivel-
serne”23.

17 Our Common Future (1987).
18 Proposal … (1994) s. 2.
19 Proposal … (1994) s. 5.
20 Proposal … (1994) s. 2.
21 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.
22 Proposal … (1994) s. 4.
23 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.

24 State of the Art... (1996) s. 41.
25 Redegørelse … (1998) s. 15.
26 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 41.
27 Delplan … (1994) s. 18.
28 Miljøvernpolitikk … (1997) s. 49.
29 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
30 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
31 Miljøvernpolitikk … (1997) s. 49.

Naturmiljö
Många av de funna allmänna skrivningarna om miljö har
en inriktning mot naturmiljö och naturvärden. ”Main-
tenance of biodiversity through sustainable development
and management in and around natural habitats ...”24;
”Det er amtsrådets politik, at naturindholdet i biologisk
værdifulde områder ikke må forringes.”25; ”to conserve
biological diversity and promote the sustainable use of
its component items.”26.

Bland norska Samferdselsdepartementets delmål rö-
rande biologisk mångfald märks: ”Sikre at hensynet til
bevaring av biologisk mangfold tas inn som premiss ved
planlegging, utbygging og drift av infrastruktur for
transport.”27.

Biologisk mångfald har alltså en framträdande roll.
Vanligt är också uttryck för önskan om bevarandet av
olika naturtyper. Norska regeringen anger således att man
bör arbeta för: ”et representativt utvalg av alle natur-
typer, samt de større sammenhengende urørte natur-
områdene”28.

Mycket allmänt hållen är en skrivning hämtad från
danska Vejdirektoratets överordnade miljömål: ”styrke
indsatsen for at beskytte landskabet og værne om vores
natur- og kulturarv.”29.

Kulturmiljö
Vad gäller kulturmiljö kan följande två citat tjäna som
exempel på allmänna skrivningar där innebörden är öp-
pen för olika tolkningar: ”Vejdirektoratet vil i forbindelse
med planlægning, anlæg og drift af vejnettet styrke
indsatsen for at beskytte landskabet og værne om vores
natur- og kulturarv”30.

I Norge anger regeringen att ett nationellt mål bör vara
att arbeta för ”et bredest mulig mangfold i kulturpå-
virkede miljøer.”31.
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3.1.2 Undvika särskilt utpekade områden

Miljö allmänt
Skyddet av utpekade områden innebär restriktioner i
planeringen av vägar och järnvägar. Även om områdes-
skyddet i sig inte innebär ett absolut hinder för byggande
av infrastruktur, är det en primär planeringsförutsättning
att skyddade områden undviks. Att vissa utpekade om-
råden åtnjuter skydd (av olika slag, antingen med eller
utan lagskydd) innebär naturligtvis inte att miljöhänsyn
inte behöver tas i oskyddade områden. Att värdefulla
områden inte kommit att skyddas kan ha många olika
orsaker. Att undvika värdefulla områden eller att åt-
minstone ta hänsyn till deras värden är dock en allmän
strävan. Denna strävan uttrycks ofta i allmänt hållna
formuleringar av typen: ”avoiding areas of high value
as much as possible.”32.

Landskapet som helhet
I de tätbefolkade länderna Danmark och Nederländerna
värnar man mycket om de områden som fortfarande har
relativt låg urbaniseringsgrad. I Nederländerna lägger
man stor vikt vid att söka undvika ytterligare uppstyck-
ning av landskapet: ”avoiding and reducing fragmen-
tation of the countryside”.33. I Danmark anger t.ex.
regeringen att stadstillväxt ska hindras i det öppna land-
skapet34. Stora ostörda landskap pekas ut; märkas kan
att dessa ”større uforstyrrede landskaber”, som i areal
bör överstiga 100 km2, kan innehålla tätorter upp till 1 500
invånare35. Även i Norge värnar man om de samman-
hängande naturområdena: ”Større sammenhengende na-
tur- og landskapsområder bør ikke gjennomskjæres eller
berøres på en måte som dominerer og skjemmer land-
skapet.”36.

Landskapsbild
Vad gäller mål för landskapsbilden har mycket få mål-
skrivningar påträffats. I Norske Statsbaners (NSB)
miljöstrategi finns emellertid följande överordnade mål
beträffande ”Landskapsbilde: Landskapsverdier skal
sikres, og nedbygging av verdifulle natur- og kultur-
landskap skal unngås”.37.

32 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 28.
33 Second Transport Structure Plan s. 23.
34 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 17.
35 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 21.
36 Miljømål … (1995) s. 10.
37 Miljømål … (1995) s. 10.

38 European High Speed Train Network (1993) s. 14.
39 Veg og natur (1994) s. 9.
40 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 1.
41 Redegørelse … (1998) s. 20.
42 Nærings-, miljø- og samfunnsmessige sider ved skog-
brukets vegbygging (1998) s. 65.

Naturmiljö
Många skyddade områden har avsatts på grund av sina
höga naturvärden. Naturvården har också fått stort ge-
nomslag i skrivningar som gäller undvikande av känsliga
områden med eller utan skydd. ”… the planning of new
lines is generally made so as to avoid the larger sensitive
biotopes and sites”38.

En skrivning som är geografiskt mer detaljerad vad
gäller på vilket sätt områdena berörs, återfinns i en hand-
bok från norska Vegdirektoratet: ”Unngå å berøre eller
gjennomskjære verdifulle naturområder”39.

När det gäller var i landskapet vägar och liknande
stora tekniska anläggningar ska förläggas kan en princip
vara att lokalisering bör ske till områden som redan är
exploaterade. Sålunda anger danska Skov- og natur-
styrelsen att ”nye større tekniske anlæg – især vej- og
elanlæg – bør placeres i områder, der i forvejen er på-
virket af sådanne anlæg, således at der ikke sker ind-
greb i hidtil uforstyrrede landskaber.” 40.

Biologiska korridorer i landskapet är ett begrepp som
under senare tid kommit att diskuteras i samband med
infrastrukturplanering i tätbefolkade länder. I dessa län-
der är landskapet utsatt för högt exploateringstryck och
biologiska korridorer fyller en viktig funktion för växt-
och djurlivet. Detta har rönt ökad uppmärksamhet i
vägplaneringen i länder som Nederländerna och Dan-
mark. I en regionplan för Sønderjyllands Amt anges
exempelvis som målsättning för biologiska korridorer att
”Indgreb i eller påvirkning af de biologiske korridorer,
hvorved korridorerne spærres eller den biologiske mang-
foldighed mindskes, bør undgås”41.

Slutligen kan ett exempel på en mycket specificerad
skrivning ges: I Norge har man tagit fram principer för
vägbyggnation i olika typer av områden. För ”fjellbjørke-
skog og uproduktiv skogsmark” liksom ”økonomisk
ikke drivverdig skog” är målet ”ikke nye skogsbil-
veger.”42.
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Kulturmiljö
När ny infrastruktur planeras försöker man undvika
områden med höga kulturvärden, liksom områden med
höga naturvärden. Som typiska exempel för en und-
vikandestrategi kan följande två skrivningar från väg-
respektive järnvägsplaneringen tjäna: ”… to avoid or
minimise change to archaeological sites, historic build-
ings, historic structures and historic landscape fea-
tures”43 respektive ”For landscapes of high cultural-
historic value – which may also be associated with a
substantive recreative function – this impact may be too
severe. In such a case the best solution is the safeguard-
ing these landscapes from the HST line.”44. Det senare
exemplet avser planering av banor för höghastighetståg
(HST, High Speed Train) i agrart präglade landskap.

Den danska utredningen ovan45 anger att ”større
landskaber” har ett värde i sig. Med större landskap
menas här större landskapsområden som är opåverkade
av stora tekniska anläggningar. Större landskap kan vi-
dare tjäna som resurs för bland annat kulturgeografiska
och -historiska ändamål i det att dessa områden kan
representera stora oförstörda kulturgeografiska helhet-
er46. Vägar bör undvikas i sådana ostörda områden och
hellre förläggas till områden där stora tekniska anlägg-
ningar redan finns.

Begreppet undvika specificeras sällan geografiskt.
Där det anges att områden bör undvikas får man anta
att det är direkta ingrepp i själva områdena som avses.
Norska Samferdselsdepartementet har i sin handlings-
plan gjort en viss precisering i det att man anger att man
söker ”unngå inngrep og nærføring i verdifulle kultur-
minner og kulturmiljøer i forbindelse med nye sam-
ferdselsanlegg og utbedringstiltak på eksisterende an-
legg.”47. Formuleringar som rör indirekt påverkan, så-
som exempelvis ändrade markförhållanden p.g.a. ingrepp
på annan plats, har inte påträffats.

Historiska sevärdheter
I engelska vägverkets handbok för vägar och broar anges
beträffande kulturarvet som målsättning bland annat att
”avoid or minimise change to archaeological sites, his-
toric buildings, historic structures and historic landscape
features”48.

Rekreationsområden
I den ovan citerade utredningen om ett europeiskt nät
för höghastighetståg anges rekreationsvärdena som en
grund för att undvika kulturhistoriskt värdefulla landskap:
”For landscapes of high cultural-historic value – which
may also be associated with a substantive recreative
function – this impact may be too severe. In such a case
the best solution is the safeguarding these landscapes
from the HST line.”49.

I Norge anger NSB som ett delmål vad gäller fri-
luftsliv att ”Det skal søkes unngått at banen gjennom-
skjærer eller berører større sammenhengende frilufts-
områder.”50.

3.1.3 Skydda och bevara värden

Miljö allmänt
Genomgången har gett få skrivningar som gäller skydd
och bevarande av allmänna miljövärden i landskapet. I
regel går skrivningarna i stället in mer specifikt på olika
delområden. Ett exempel på en allmän skrivning kan vara
att: ”sikre natur- og kulturarv”51. Ett annat exempel har
hämtats ur en engelsk handbok: För ”Local environ-
mental quality” anges som mål: ”conservation of local
environmental quality concerned with the protection and
enhancement (and sometimes retrieval) of local environ-
mental features and systems ranging from landscape and
open land to cultural heritage”. Som delmål under
”Landscape and open land” anges bland annat: ”re-
taining countryside/open land”52.

Landskapet som helhet
De minst specificerade skrivningarna anger helt enkelt
att landskapet ska skyddas, som i ett exempel från danska
Vejdirektoratets miljöstrategi: ”Vejdirektoratet vil i for-
bindelse med planlægning, anlæg og drift af vejnettet
styrke indsatsen for at beskytte landskabet og værne om
vores natur- og kulturarv”53. Tillägget om natur- och
kulturarvet ger här en viss specificering vars praktiska
innebörd dock är begränsad. Detta kan sägas även om
följande exempel: ”to conserve landscape qualities ...”54.

43 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
44 European High Speed Train Network (1993) s. 13.
45 Større uforstyrrede landskaber (1992), s. 6–7.
46 Større uforstyrrede landskaber (1992), s. 16.
47 Miljøhandlingsplan … s. 36.
48 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

49 European High Speed Train Network (1993) s. 13.
50 Miljømål … (1995) s. 14.
51 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 15–18.
52 Environmental Appraisal of Development Plans (1994)
Fig. 3.1, s. 10.
53 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
54 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 43.
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I miljöstrategin för NSB anges som ett av delmålen
för landskapet att ”Helheten i landskapet bevares, videre-
utvikles eller gjenopprettes.”55.

I Danmark är det ett nationellt mål att landskapet
utanför städerna ska skyddas56.

I Finland anger Vägverket att det är viktigt med ”und-
vikande av nya splittrande väglinjeringar”57. I sin miljö-
policy har Finska vägverket vad gäller väglandskapet
dock riktat in sig på de nationellt viktiga delarna av
landskapet: ”conserving the integrity of nationally im-
portant landscapes and heritage landscapes…”58.

Landskapsbild
Målskrivningar som är specifikt inriktade mot landskaps-
bilden har påträffats i mycket liten utsträckning. I miljö-
strategin för NSB återfinns emellertid landskapsbild bland
de områden som ges överordnade mål: ”Landskaps-
verdier skal sikres, og nedbygging av verdifulle natur-
og kulturlandskap skal unngås.”59. Landskapets visu-
ella kvaliteter betonas också: ”Større sammenhengende
natur- og landskapsområder bør ikke gjennemskjæres
eller berøres på en måte som dominerer og skjemmer
landskapet.”60.

Från Danmark kan ett annat exempel ges. I en del
av regionplanen för Sønderjyllands Amt är landskaps-
bilden angiven som ett viktigt kriterium: ”Landskaber
der … giver en særlig oplevelse, enten gennem variation
eller ved deres størrelse og hvor stor grad af uforstyr-
rethed bør sikres og bevares. De landskabelige værdier
er registreret ud fra to hovedkriterier: De geologiske
interesser og landskabsbilledet.”61.

Naturmiljö
Skydd och bevarande av naturmiljö är ett av de områden
där flest målskrivningar har hittats. Att så är fallet kan
bero på att det finns relativt många internationella kon-
ventioner för detta område. Många målskrivningar är
inriktade mot naturområden som hemvist för växter och
djur. I ett exempel från Kanada anger man att ”pre-
serving vital habitats and maintaining biodiversity” bör

ingå bland principerna för transportsystemet62. Vissa
skrivningar är inriktade mot artbestånd: ”det skal sikres
levedyktige bestander av alle arter som hører naturlig
hjemme i norsk natur.”63.

Att begreppet biologisk mångfald fått genomslag
framgår av att begreppet återfinns i många målskriv-
ningar. Ibland används helhetsbegreppet: ”det biologiske
mangfold skal sikres”64 och ”maintain biodiversity”65,
men ibland specificeras begreppet till att gälla flora och
fauna: ”Maintenance or restoration of natural habitats
and species of wild fauna and flora.”66. Målskrivningar
förekommer även på nivån småbiotoper: ”Hvis den na-
turforringende udvikling skal vendes og trivslen og ud-
bredelsen af vilde dyr og planter ønskes øget, er det
nødvendigt … at beskytte eksisterende naturområder og
småbiotoper” 67.

Vissa skrivningar är inriktade mot naturområden eller
biologisk mångfald som naturresurser: ”to conserve
biological diversity and promote the sustainable use of
its component items”68. ”Transportation systems must
make efficient use of land and other natural resources
while preserving vital habitats and maintaining bio-
diversity.”69 ”Maintenance of biodiversity through sus-
tainable development and management in and around
natural habitats of European and global value and
through control of use and trade in wild species.”70

En annan dimension av naturmiljön är funktionen av
så kallade ekologiska nätverk, alltså förbindelselänkar
inom och mellan naturområden. Målskrivningar för nät-
verk eller spridningskorridorer återfinns särskilt i högt
urbaniserade länder. Ett typexempel kan anges från
Sønderjyllands Amtsråd: ”De biologiske korridorer skal
sikres og forbedres.”Som uttalat mål för korridorerna
gäller att: ”Indgreb i eller påvirkning af de biologiske
korridorer, hvorved korridorerne spærres eller den bio-
logiske mangfoldighed mindskes, bør undgås.”. Ett av
sätten att säkra den biologiska mångfalden är ”beskytte
den eksisterende natur langs korridorerne”71.

55 Miljømål … (1995) s. 10.
56 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
57 Yleisten teiden ympäristön tila – maisema (1996), sam-
manfattning s. 4.
58 Roads and the Environment. Public Roads … (1997) s.
11.
59 Miljømål … (1995) s. 10.
60 Miljømål … (1995) s. 10.
61 Redegørelse … (1998) s. 29.

62 Sustainable Transportation (1997) s. 19.
63 Miljøtilstanden i Norge (1996) s.16.
64 Miljømål … (1995) s. 11.
65 Methodologies for Transport Impact Assessment (1996),
Table 1.1.
66 Methodologies for Transport Impact Assessment (1996),
Table 1.1.
67 Redegørelse … (1998) s. 11.
68 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 41.
69 Sustainable Transportation (1997) s. 19.
70 State of the Art... (1996) s. 41.
71 Redegørelse … (1998) s. 20.
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Våtmarkernas särställning som naturvårdsobjekt i
Nordamerika ligger bakom utpekandet i följande skriv-
ning som gäller ett lokalt vägprojekt i Newfoundland: ”…
protect and improve where possible, wetlands and aquat-
ic habitats”72.

Vad gäller grundvatten kan två skrivningar citeras.
Den ena gäller ombyggnad av finska riksväg 1, där en
av målsättningarna är att ”beakta … grundvatten, natur
och skyddsobjekt, då lösningarna planeras”73. Den and-
ra gäller de stora infrastrukturanläggningarna för Oslo
nya flygplats. Det anges där som mål bland annat att
dränering och infiltration inte skall ”medføre uønskede
endringer i grunnvannet i de internasjonalt verneverdige
områdene eller påvirke utsivning74 av grunnvann i ra-
vinene sørvest for hovedflyplassen.”75.

Kulturmiljö
Många skyddsinriktade målskrivningar har även hittats
inom kulturmiljöområdet. De allmänt hållna formulering-
arna nämner hänsyn, tillvaratagande och säkerställande:
”sikre natur- og kulturarv”76, ”Safeguarding archaeo-
logical/geological value”,77, ”… ivareta hensynet til
kulturminner og kulturmiljøer i tråd med de nasjonale
målsettingene på området …, … unngå inngrep og nær-
føring i verdifulle kulturminner og kulturmiljøer…, …
forvalte sektorens egne kulturminner på en god måte.”78.

Som överordnat mål avseende kulturmiljön anger
NSB: ”Et bredt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer
skal sikres.”79. En mer allsidig behandling ges i ett förslag
till norska nationella mål för kulturmiljöer och kultur-
landskap: ”Sikre variasjonsrikdommen, det historiske og
kulturhistoriske perspektiv og det økologiske perspektiv
i jordbrukets kulturlandskap.”80.

Variation i kulturlandskapet framhålls likaså i en norsk
kommunplan: ”Et funksjonelt og variert kulturlandskap
må bevares og utvikles gjennem god arealbruk og bygge-
skikk.”81.

Bevarandet av kulturspår i landskapet nämns i en
dansk departementsrapport82.

Skötseln är naturligtvis viktig för att kulturminnena
ska bestå. Detta gäller inte bara byggnader utan även andra
bärare av kulturhistorien i landskapet, exempelvis häckar
som i ett engelskt exempel: ”Appropriate management
of historic features – e.g. parish boundary hedges –
retained within highway land.”83.

Hävdens betydelse för kulturlandskapets fortbestånd
kommer till uttryck i många målskrivningar; norska
Miljøverndepartementet skriver: ”Det er et mål å utvikle,
samtidig som en ivaretar og vedlikeholder kulturland-
skapet slik at variasjonsrikdommen, det historiske og
kulturhistoriske perspektivet og det biologiske mang-
foldet sikres.”84.

Vikten av bete av får och nöt för att förhindra igen-
växning betonas i en handbok från Statens vegvesen.
Som åtgärdsmål för en väg i en norsk dalgång anges att
den gamla vägen ska restaureras samt att ”bekkekulver-
tar, steinbru og byggjestilen må haldast i hevd”85.

Historiska sevärdheter
Att bevarande och skötsel av historiska sevärdheter spelar
stor roll i England framgår av att det i handboken för
väg- och brobyggnad finns ett flertal detaljerade mål
avseende kulturarvet:

”to avoid … archaeological sites, historic buildings,
historic structures and historic landscape features …, …
to enhance and protect historic views and vistas,
wherever possible”86.

I Danmark vill Sønderjyllands Amtsråd lägga vikt vid
att kulturhistoriskt värdefulla anläggningar och byggnader
bevaras87.

72 Pottle (1991) s. B46.
73 Miljökonsekvensbeskrivning, s. 3.
74 (utströmning).
75 Miljøovervåking … (1996) s. 73.
76 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 15–18.
77 Environmental Appraisal of Development Plans (1994),
Fig. 3.1, s. 10.
78 Miljøhandlingsplan … s. 36.
79 Miljømål … (1995) s. 12.
80 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 24.
81 Kulturlandskapet i kommuneplanleggingen (1995) s. 18.

82 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 15–18.
83 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
84 Verdifulle kulturlandskap i Norge (1994) s. 75.
85 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
86 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
87 Regionplan 1993–2004, Politisk del (1995) s. 68.
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Rekreationsområden
Flera målskrivningar har påträffats som gäller upprätt-
hållandet av värdet hos områden som används i rekrea-
tionssyfte. I en rapport från Nordiska ministerrådet anges
som ett av målen i den nordiska miljöstrategin att ”con-
serve landscape qualities and to ensure the sustainable
use of natural resources and the use of natural assets
for outdoor pursuits on nature’s own terms.”88.

I en skrift från Kanada nämner man under ”Land Use”
bl.a. följande åtgärdsmål: ”to avoid…  loss of agricul-
tural and recreational lands around urban areas...”89.

Den stora betydelse historiska sevärdheter har i re-
kreationssammanhang i England kan förmodas ligga
bakom följande målskrivning från väg- och bromanu-
alen: ”to maintain the access and approach to sites,
buildings and historic landscapes compatible with their
long-term conservation.”90. I denna skrivning har man
alltså inriktat sig mot tillgängligheten till sevärdheterna.

 3.1.4 Minimera skada eller intrång

Miljö
Ett citat från Danmark kan tjäna som exempel på en
allmänt hållen skrivning som kan tänkas inbegripa en
strävan att minimera skada eller intrång utan att särskilda
åtgärder egentligen behöver vidtas: ”Vejdirektoratet vil
til stadighed tilstræbe at forebygge og minimere vej-
infrastrukturens negative miljøpåvirkninger for menne-
sker og natur under hensyntagen til de givne rammer”91.

Landskapet som helhet
Verbet minimera är mycket vanligt i de målskrivningar
som avser intrång och annan skada på landskap som
berörs av infrastruktur. En skrivning som ”minimise
negative landscape impacts”92 kan naturligtvis inrymma
nästan vad som helst. Något mer specificerade är föl-
jande skrivningar: ”care must be taken to … limit the
effects of cutting up land”93 respektive ”minimise loss

or damage to habitat and species”94.
Den från EU:s miljöpolicy hämtade skrivningen ”To

limit the physical impact of new roads”95 blir mycket
mer anspråksfull i det att den kombineras med följande
indikatorer: ”… land take, indirect landtake…”96. Då
innebär skrivningen nämligen en begränsning av mark-
konsumtionen för vägbyggnation. När olika sätt att redu-
cera markkonsumtionen nämns i en annan skrift, är man
mycket rak på sak i följande skrivningar: ”avoid con-
structing new transportation infrastructures; …; mini-
mize land use allocated to transport infrastructure and
services; and minimize the division of land in the design,
construction, and operation of intercity transportation
systems and infrastructure, including, for example, high-
ways, pipelines, and railways.”97.

Landskapsbild
Under denna rubrik har mycket få målskrivningar på-
träffats. Vid planeringen av järnvägen till Oslo nya flyg-
plats angav man som mål för visuell miljö (landskap):
”Gardermobanen skal framstå med høy estetisk kvalitet
og en helhetlig formgivning i kulturlandskapet.”98.

Naturmiljö
Som exempel på allmänt hållna skrivningar vad gäller
skada och intrång i naturmiljö kan det ovan angivna
danska citatet åter nämnas: ”… minimere vejinfrastruk-
turens negative miljøpåvirkninger for mennesker og
natur …”99. I följande exempel går man ner på biotop-
och artnivå och specificerar under ”Nature and bio-
diversity”: ”minimise loss or damage to habitat and
species.”100.

I ett annat citat nämns andra aspekter av naturmiljön,
nämligen ”… Ecological impact, Hydrological impact,
Geology and geomorphological impacts…” när man
anger indikatorer avseende delmålet ”To limit the physi-
cal impact of new roads”101.

Ingrepp i biologiska korridorer är föremål för följande
målskrivning i en dansk regionplan: ”Indgreb i eller

88 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 43.
89 Sustainable Transportation (1997) s. 22–23.
90 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
91 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.
92 State of the Art... (1996) s. 103.
93 Trans-European Networks (1993) s. 93.

94 State of the Art... (1996) s. 96.
95 Bina et al. (1995) s. 24.
96 ”White Paper”, citerat av Bina et al. (1995) s. 24.
97 Sustainable Transportation (1997) s. 22–23.
98 Program for miljøuppfølging (1994) s. 18.
99 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.
100 State of the Art … (1996) s. 100.
101”White Paper”, citerat av Bina et al. (1995) s. 24.
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102 Redegørelse … (1998) s. 20.
103 Redegørelse … (1998) s. 20.
1042 State of the Art … (1996) s. 96.
105 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
106 ”White Paper”, citerat av Bina et al. (1995) s. 24.
107 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
108 ”White Paper”, citerat av Bina et al. (1995) s. 24.
109 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
110 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
111 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

112 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
113 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
114 European High Speed Train Network (1993) s. 31.
115 State of the Art … (1996) s. 103.
116 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
117 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

påvirkning af de biologiske korridorer … bør und-
gås.”102. Bland annat nämns trafikdödade djur som en
av faktorerna bakom utpekandet av biologiska korridorer:
”… at sikre den biologiske mangfoldighed ved … at be-
grænse antallet af trafikdræbte dyr”103.

Biotoper och arter såsom naturresurser är föremål
för följande målskrivning: “Natural Resources: Minimise
loss or damage to habitat and species ...”104.

Kulturmiljö
Många skrivningar anger allmänt att man bör sträva efter
att minska intrång och skada på kulturhistoriska före-
teelser i landskapet. Dessa är ofta allmänt angivna, som
exempelvis ”to minimise intrusion into historic settings
....”105 eller ”culture/archaeology”106. De är ibland mer
specificerade, som exempelvis: ”avoid or minimise
change to archaeological sites, historic buildings, his-
toric structures and historic landscape features”107. När
själva intrånget nämns är det ofta det fysiska intrånget
av infrastrukturen som åsyftas: ”… limit the physical
impact of new roads”108. Att intrånget även kan bestå
av buller eller störningar i den visuella miljön kommer
till uttryck i följande skrivning: ”to minimise  noise and
visual intrusion into the setting of individual buildings
and sites”109. Att trafikstockningar i kulturhistoriskt
känsliga miljöer kan utgöra ett problem i tätbefolkade
länder framgår av följande skrivning från England: ”to
relieve traffic congestion from historic town and village
centres and avoid increase of congestion in, and in-
trusion to, other centres.”110.

I ett annat citat har man exemplifierat andra hot mot
byggnader, exempelvis sättningar i marken: ”to mini-
mise the risk of damage to archaeological sites and his-
toric structures from hydrological draw-down, vibration
and settlement.”111.

Bevarandet av det viktiga sambandet mellan kultur-
historiska platser och tillhörande strukturer i omgivande
landskap är föremål för följande skrivning: ”to minimise
the severance of historic landscapes, of archaeological

sites and of historic buildings from their settings”112.

Historiska sevärdheter
I England lägger man, som nämnts, stor vikt vid histo-
riska sevärdheter: ”to minimise change to archaeo-
logical sites, historic buildings, historic structures; to
minimise the severance of historic landscapes, of ar-
chaeological sites and of historic buildings from their
settings; … to minimise the risk of damage to archaeo-
logical sites and historic structures from hydrological
draw-down, vibration and settlement; … to minimise
noise and visual intrusion into the setting of individual
buildings and sites”113.

I samband med planeringen av the European High
Speed Train Network nämns att ”Particular efforts
should also be made to minimize the damaging effects
on … archaeological sites.” 114.

Ibland behandlas historiska byggnader som ingående
i den byggda miljön, exempelvis när ”designated build-
ings” anges som indikator för målet ”Built environment:
minimise impacts on the built environment”115.

Strävan att kombinera tillgänglighet med bevarande
av historiska sevärdheter är vad som åsyftas i följande
skrivning: ”to maintain the access and approach to sites,
buildings and historic landscapes compatible with their
long-term conservation.” 116.

Ett problem kan vara att historiska byggnader och
andra sevärdheter riskerar att överges eller förlora i värde
eller intresse när en väg byggs i deras omedelbara närhet.
Detta fångas upp i följande skrivning: ”to minimise the
risk of dereliction and neglect of sites and buildings near
a new road”117.

Rekreationsområden
Funna skrivningar om intrång i rekreationsområden är
vanligen allmänt hållna − ofta är skrivningarna inriktade
mot infrastrukturens fysiska intrång eller allmänt mot
störningar. ”Det skal søkes unngått at banen gjennem-
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skjærer eller berører større sammenhengende frilufts-
områder.”118; ”Minimere sjenanse i friluftsområder fra
veger”119.

Värdet av historiska sevärdheter i rekreationssam-
manhang belyses i följande skrivning: ”maintain the
access and approach to sites, buildings and historic
landscapes”120.

3.1.5 Integrera i landskapet

Miljö allmänt
För miljön generellt sett har få målskrivningar påträffats
som hör hemma under denna rubrik. I NBS:s miljöstrategi
från 1995 skrivs att nybyggnation av bebyggelse skall
anpassas till platsen och omgivningen, ”tilpasses sted og
omgivelser”121.

Landskapet som helhet
Denna punkt rymmer flest målformuleringar avseende
integrering av byggnationer i landskapet. Viktigt förefaller
det visuella vara; alltför stora avvikelser bör begränsas.
I Danmark fokuseras vid att vägar skall harmoniera med
omgivningen genom att man i planeringen tillämpar este-
tiska värderingar, ”Æstetiske vurderinger skal sikre størst
mulig harmoni med omgivelserne”122. Liknande formu-
leringar finns att läsa för ett lokalt vägprojekt i Kanada,
”landscaping and vegetation plan that will: harmonize
the road with the terrain as much as possible …”123.

I England betonas att väglandskapet skall integreras
med sin omgivning redan från kantstenen, ”… integrate
the whole of the roadside landscape from the kerb out-
wards into its landscape setting.”124. Ett mycket karak-
tärsgivande inslag i det engelska landskapet utgörs av
häckar och murar. Dessa kan ha en ansenlig ålder. När
man väl anlägger nya skall de anpassas till de närliggande,
”to use fencing and walling types marrying with ad-

jacent ones …”125.
Europeiska kommissionens transportdirektorat (DG

VII) anger för morgondagens europeiska vägnät (Trans-
European Transport Network, TEN) att ”care must be
taken to … integrate roads into the landscape …”126.

NSB skriver i sitt miljöprogram att ”Linjeføringen
skal ta hensyn til landskapets dimensjoner… Ved bro-
konstruksjoner skal det tilstrebes en utforming som føyer
seg harmonisk inn i landskapsbildet eller understreker
landskapsformene.”127. ”Fyllinger og skjæringer skall
begrenses og gis en form som langsiktig kan tilpasses
omgivelserne. …”128.

Landskapsbild
Mer detaljerade skrivningar avseende landskapsbild kan
exemplifieras med det ovan återgivna citatet: ”Fyllinger
og skjæringer skall begrenses og gis en form som lang-
siktig kan tilpasses omgivelserne … Ved brokonstruk-
sjoner skal det tilstrebes en utforming som føyer seg har-
monisk inn i landskapsbildet eller understreker land-
skapsformene.”129. Att integrera ny infrastruktur i land-
skapets visuella helhet är viktigt i England: ”To use exist-
ing landform to minimise noise and visual intrusion”130.

Naturmiljö
Även för naturmiljön betonas främst visuell integrering,
exempelvis genom att växt- och frömaterial vid plan-
tering skall anpassas till den existerande vegetationen så
att de inte avviker för ögat, ”to plant and seed species
… that integrate visually … with the existing vegeta-
tion.”131. Integreringen sker i detta fall genom att na-
turen, genom plantering, moduleras en aning. Men även
de naturliga ekologiska mönstren betonas, vilket kan
tolkas som att vägen bör anpassas till naturens egna
förutsättningar, ”in keeping with ecological …
patterns”132.

118 Miljømål … (1995) s. 14.
119 Virkninger av ulike utbyggingsmønstre (1991) s. 33.
120 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
121 Veg og natur (1994) s. 9.
122 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
123 Pottle (1991) s. B46.
124 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1.

125 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1.
126 Trans-European Networks (1993) s. 93.
127 Miljømål … (1995) s. 10.
128 Miljømål … (1995) s. 10.
129 Miljømål … (1995) s. 10.
130 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 1 (1992) s. 1/1.
131 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect.
1,Part 3 (1992) s. 1/1.
132 Second Transport Structure Plan, s. 23.
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Kulturmiljö/rekreationsområden
När det gäller att integrera vägar i det agrart präglade
landskapet strävar man i England efter att bibehålla exi-
sterande kulturelement. Planteringar utefter gränser i
åkermark framhäver landskapskaraktären utmed vägen,
”retain existing features and to provide new planting
and field boundaries which carry landscape character
across the line of the road”133. Det vanligaste är att det
nya skall smälta samman med det gamla i landskapet.
”Landscape and structure design to … integrate new
features with historic ones.”134

Direktoratet for naturforvaltning inom Statens veg-
vesen gav 1994 ut en rapport om väg och natur. En av
målformuleringarna var att anpassa vägen till såväl kul-
turmiljön som friluftslivet, ”Tilpass vegen til … kultur-
miljø … og friluftsliv.”135.

3.1.6 Utveckla och stärka värden

Miljö allmänt
Två linjer kan skönjas avseende de målformuleringar som
behandlar att miljön skall utvecklas och stärkas. Dels
finns det ett direkt angreppssätt, dels ett indirekt an-
greppssätt. Det förra kan omfatta formuleringar som att
miljön exempelvis skall utvecklas eller återställas. I Fin-
land har det formulerats som att ”Det är viktigt att …
utveckla väglandskapets mångfald.”136. För norskt
vidkommande uttrycks detta som att ”Helheten i land-
skapet .. videreutvikles eller gjenopprettes” 137 och i
England som ”… retrieval of local environmental fea-
tures and systems ranging from landscape and open land
to cultural heritage.”138

Det indirekta angreppssättet fokuserar istället på hur
människor skall påverkas, så att de gör ett aktivt ställ-
ningstagande för miljön. Angreppssättet är så att säga
förebyggande. Genom att välja rätt transportmedel be-
höver landskapet inte påverkas av ny infrastruktur. Eng-
elsmännen uttrycker det som att ”… encouraging peo-
ple to take account of the environment when making
transport choices … ”139.

Landskapet som helhet
Europarådet, FN och BirdLife International har lagt fram
en strategi för Europas naturmiljö kallad The Pan-
European Biological and Landscape Diversity Strategy.
I denna strategi anges att målet bland annat är ”Resil-
ience of Europe’s landscape diversity is increased …
”140. Beträffande nya vägkorridorer skrivs bland annat
för Englands vidkommande att ”Walls, fences, environ-
mental barriers, overbridges and other roadside features
should reflect the landscape through which they pass and
provide a sense of place for the driver.”141. Det finska
Vägverket har genomfört ”landscape surveys” som indi-
kerar ”… some principles for a better road landscape
… making … development plans for road stretches of
special landscape value …”142.

Landskapsbild
Diskussioner om landskapsbilden är utmärkande för
litteraturen från England. Hur landskapsbildens värde
skall stärkas framgår dock inte. Ambitionen skall dock
tillämpas där det är möjligt. Uttryck för denna ambition
står att läsa i den engelska manualen för broar och vägar.
Om kulturarv skrivs där: ”to enhance … historic views,
wherever possible … ”143.

Naturmiljö
Att utveckla och stärka miljövärdena är vanligast av-
seende miljöområdet naturvård. Även här sker foku-
sering ställvis på medborgarna. I Norangsdalen, Norge,
förväntas att de som använder vägen genom dalen skall
visa varsamhet och respekt för naturlandskapet, ”alle
brukarar skal vise varsemd og respekt for … naturland-
skapet i Norangsdalen”144.

133 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 2/1.
134 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
135 Veg og natur (1994) s. 9.
136 Yleisten teiden ympäristön tila – maisema (1996), sam-
manfattning s. 4.
137 Miljømål … (1995) s. 10.
138 Environmental Appraisal of Development Plans (1994),
Fig. 3.1, s. 10.
139 Department of Transport (1994) s. 4.

140 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 16.
141 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 4 (1992) s. 1/1.
142 Roads and the Environment. Public Roads … (1997) s.
11.
143 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
144 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
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De flesta målformuleringarna avser restaureringar av
speciellt utpekade områden såsom biotoper och arter. EU
formulerar det i sitt habitatdirektiv som att ”… maintain
or restore habitats and species of wild fauna and flora
at favourable conservation status.”145. En nästan iden-
tisk formulering lyder ”Maintenance or restoration of
natural habitats and species of wild fauna and flora at
favourable conservation status.”146. Men det kan även
vara speciellt utpekade områden som målen gäller. I
England skriver man att ”Where appropriate, to restore
and enlarge the distinctive landscape character of areas
adjacent to the road.”147.

I Kanada har våtmarkerna sedan länge uppmärk-
sammats. En utveckling av dessa värden kan ske genom
olika typer av planeringsunderlag. I ett lokalt vägprojekt,
”St. John’s Outer Ring Road”, har myndigheterna i
Newfoundland och Labrador följande målsättning:
”landscaping and vegetation plan that will: improve
where possible, wetlands and aquatic habitats …”148.
Utveckling kan m.a.o. innebära nyanläggning.

Planer är dock endast ett i raden av instrument för
att förbättra eller utveckla naturmiljön. Ett annat in-
strument är nätverk mellan myndigheter och organisa-
tioner. I den ovan nämnda Pan-European Biological and
Landscape Diversity Strategy anges att målet bland annat
är: ”Resilience of Europe’s biological … diversity is in-
creased … .”149. Detta uppnås genom ”... restoration
of key ecosystems, habitats, species and features of the
landscape through the creation and enhancement of the
Pan-European Ecological network”150. Det danska
Miljø- og energiministeriet skriver i en rapport från 1996,
att de övergripande målen vid en ”landsplanredegørelse”
är att säkerställa natur- och kulturarvet ”gennem sam-
menfattende landskabsplanlægning” vilka ”er udmøntet
i fem delmål”. Ett av delmålen är ”naturgenopretning
og bio-logiske spredningskorridorer … .”151.

Samarbete mellan myndighet och markägare är ett
uttalat mål på lokal nivå i Danmark. Inom flera områden
vill amtsrådet aktivt arbeta för att naturtillståndet för-
bättras. Detta kan ske genom att naturvårds- och åter-
ställandeplaner upprättas tillsammans med markägare,

”i en rekke områder vil amtsrådet aktivt arbejde for at
naturtilstanden forbedres. Det kan ske ved, at der i
samarbejde med lodsejere gennemføres naturpleje- og
genopretningsprojekter”152.

Att utveckla naturmiljön kan också åstadkommas
genom åtgärder som antingen begränsar företeelser eller
intensifierar åtgärder. Finska Vägverket har gjort studie-
besök i södra Europa och konstaterar att bullerreducering
kan berika naturen, ”noise prevention as an issue for
the enrichment of nature”153. Ett uttalat mål som antagits
av det danska Folketinget är att skogsarealen skall för-
dubblas på 100 år, ”det nationale mål er således at
fordoble det nuværende skovareal over en 100 årig
periode til fremme af … dyre- og plantelivet… .”154. I
en stortingsproposition anges att antalet utrotningshotade
arter i Norge skall minskas, ”redusere antall truede og
sårbare arter”155. Sønderjyllands amtsråd föreslår i sin
regionplan ett arbete som främjar naturområdenas areal
och kvalitet och att naturområdena förbinds med varan-
dra ”… at etablere effektive spredningsmuligheder for
dyr og plannter via upåvirkede, større og sammenhæng-
ende naturområder og småbiotoper, … at etablere effek-
tive faunapassager ved veje og andre anlæg, hvor passa-
ger er af væsentlig betydning for dyrenes vandring
…”156.

EU:s femte aktionsprogram för miljö (5EAP) från
1993 skriver bland annat om ”Creation of a coherent
European network of protected sites in order to maintain
biodiversity”157. En dansk skrivning anger exempelvis
att ”Hvis den naturforringende udvikling skal vendes
og trivslen og udbredelsen af vilde dyr og planter ønskes
øget, er det nødvendigt … at beskytte eksisterende natur-
områder og småbiotoper” 158. Andra danska skrivningar
är: ”At fremme spredning af dyr og planter”159 och ”I
en rekke områder vil amtsrådet aktivt arbejde for at
naturtilstanden forbedres. Det kan ske ved, at der i
samarbejde med lodsejere gennemføres naturpleje- og
gjenopretningsprojekter”160. Men målen kan även nås
genom bättre administrativa rutiner såsom uttrycks i en
EU-rapport, ”Flagship programmes of carefully
selected and managed natural areas within the EU”161.

145 Citerat (ur Habitats Directive) av Bina et al. (1995) s. 24.
146 State of the Art... (1996) s. 41.
147 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1.
148 Pottle (1991) s. B46.
149 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 16.
150 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 10, 16, 27, 32.
151 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 15–18.

152 Regionplan 1993–2004, Politisk del (1995) s. 68.
153 Noise Protection … (1995) s. 50.
154 Redegørelse … (1998) s. 46.
155 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 17.
156 Redegørelse … (1998) s. 20.
157 Methodologies for Transport Impact Assessment
(1996) Table 1.1.
158 Redegørelse … (1998) s. 11.
159 Redegørelse … (1998) s. 20.
160 Regionplan 1993-2004, Politisk del (1995) s. 68.
161 State of the Art ... (1996) s. 41.
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Kulturmiljö
Även för kulturmiljö läggs ett ansvar på dem som an-
vänder vägarna. Liksom för naturmiljön skriver de lokala
myndigheterna i det norska exemplet ovan att alla som
använder vägen skall visa varsamhet och respekt för
kulturhistorien i Norangsdalen, ”alle brukarar skal vise
varsemd og respekt for kulturhistoria … i Norangs-
dalen”162. Utvecklingen kan således innebära att till-
gängligheten ökar.

I övrigt fokuserar målformuleringarna vid att utveckla
kulturlandskapet: ”Oppdal kommune har dette lang-
siktige målet for kulturlandskap i sin kommuneplan for
1991–2002: Et funksjonelt og variert kulturlandskap må
… utvikles gjennem god arealbruk og byggeskikk.”163.
Det norska Miljøverndepartementet skriver i presen-
tationen av det nationella urvalet av värdefulla kultur-
landskap att ”Det er et mål å utvikle …, kulturlandskapet
slik at variasjonsrikdommen, det historiske og kultur-
historiske perspektivet og det biologiske mangfoldet
sikres.”164. I England heter det i väg- och bromanualen
”… to maintain the access … to … historic landscapes
… ”165.

Även vägen eller järnvägen som kulturarv uppmärk-
sammas. I NSB:s miljöstrategi framgår att ”.. NSBs
verneverdige kulturminner som f.eks. bruer, støttemurer,
steinsatte renner og andre spesielle konstruksjoner skal
… eventuelt istandsettes ...”166.

Historiska sevärdheter
I väg- och bromanualen från England framgår även att
värdet på historiska sevärdheter skall höjas. Om kulturarv
skrivs beträffande ”Design Objectives”: ”to enhance …
historic … vistas, wherever possible … To maintain the
access … to sites, buildings … To relieve traffic con-
gestion from historic town and village centres …”167.

Rekreationsområden
Att friluftslivet skall utvecklas betonas av myndigheter
såväl i samband med planering av ny infrastruktur som
i samband med åtgärder på befintlig infrastruktur. I en
stortingsproposition anges att delmålet för friluftsliv är
en tillfredsställande tillgänglighet till grönområden, vand-
ringsleder och större naturområden samt bad och fiske-

områden168. ”Samferdselsmyndighetenes målsetting er
at hensynet til friluftslivet skal ivaretas i tråd med de
nasjonale målsettingene på området … Samferdsels-
myndighetene søker derfor … å redusere barrierer som
er til hinder for friluftsliv …”169. Riksantikvaren på-
pekar att ”tilrettelegginga skal vere enkel og vise var-
semd overfor veg og landskap”170. Transportøkonomisk
institutt skriver att ett av målen för projektet Natur- og
miljøvennlig tettstedsutvikling är att: ”… Gi gode mulig-
heter for friluftsliv/rekreasjon …”171. I Danmark anges
bland de nationella miljömålen att ”Friluftslivets ad-
gangsmuligheder til og i det åbne land skal forøges”.
Detta ska ske bland annat genom ökad skogsplantering
i tätorternas omgivningar172. I Sønderjyllands Amtsråds
regionplan sägs att ”I friluftsområderne bør man bevare
og videreudvikle de natur- og kulturgivne forudsætninger
for friluftslivet”173. I Danmark anges vidare att ”det
nationale mål er således at fordoble det nuværende skov-
areal over en 100 årig periode til fremme af … be-
folkningens friluftsliv”174.

3.1.7 Vidta åtgärder för miljöanpassning

Miljö allmänt
Först på senare år har det blivit vanligt att man vidtar
åtgärder som är direkt inriktade mot miljöanpassning av
infrastrukturen. Benämningarna varierar alltefter syfte
och ambitionsgrad: skadebegränsande, skadereduce-
rande, skadelindrande, miljöförbättrande åtgärder, kom-
pensationsåtgärder, balansering. Utvecklingen är snabb
och åtgärderna är numera vanligen specifika, vilket spe-
glas i att även målformuleringarna ofta är specificerade.

Landskapet som helhet
Vad gäller åtgärder inriktade mot landskapet som helhet
ska först några exempel på tämligen allmänt hållna mål-
formuleringar ges: I arbetet för TEN anges det att ”care
must be taken to … limit the effects of cutting up
land”175. I arbetet för Pan-European Biological and
Landscape Diversity Strategy har man som strategi inom
transportområdet bland annat att ”prevent or mitigate
the negative impacts of infrastructure works and trans-
portation activities on landscapes and ecosystems.”176.

162 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
163 Kulturlandskapet i kommuneplanleggingen (1995) s. 18.
164 Verdifulle kulturlandskap i Norge (1994) s. 75.
165 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
166 Miljømål … (1995) s. 12.
167 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

168 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 77.
169 Miljøhandlingsplan … s. 34.
170 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
171 Virkninger av ulike utbyggingsmønstre … (1991) s. 33.
172 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
173 Redegørelse … (1998) s. 41.
174 Redegørelse … (1998) s. 46.
175 Trans-European Networks (1993) s. 93.
176 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 28.
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I Danmark är det ett nationellt mål att ”Arealfor-
bruget til  …  infrastrukturer skal begrænses og tilpasses
bedst muligt til landskabet og dets natur og miljø”177.
Att ”återupprätta natur” är där ett annat nationellt miljö-
mål: ”Øget naturgenopretning og flere spredningsmulig-
heder ad økologiske forbindelser i landskabet skal bi-
drage til at sikre stor artsrigdom af vilde planter og dyr
og understøtte beskyttelsen af truede plante- og dyrearter
og deres levesteder.” 178. I Sønderjylland önskar man
”ekstensivere landbrugsdriften i de  særligt følsomme
landbrugsområder.”179.

Landskapsbild
I Finland skriver Vägverket om möjligheterna till miljö-
förbättringar utefter 1950-talets monotona vägar i skogs-
landet: ”But even on these roads, some things can be
done: the forest border can be developed, fields and
meadows kept free from shrubbery, views towards lakes
opened, rest areas improved and flowers can fill the
roadsides.”180. Flera av dessa åtgärder har bäring på
landskapsbilden. Samma sak torde gälla åtgärder till
”förbättrande av infarts- och omfartsvägarnas karaktär
i städer”181.

Norske Statsbaner skriver beträffande landskaps-
bilden att ett delmål är att ”Muligheten for varierte og
positive opplevelser opprettholdes.”182. Fyllningar, skär-
ningar och broar ska ”gis en form som langsiktig kan
tilpasses omgivelserne”. Vegetationen ska ”begrenses av
hensyn til vilt, utsyn og drift”183. Mot trafikantupp-
levelsen riktar sig även ett danskt åtgärdsmål som innebär
att vägkanterna ”giver bilisterne en god oplevelse gen-
nem en blomstrende vejkant med træer og buske.”184.

Naturmiljö
I texterna har många målskrivningar för infrastrukturens
anpassning till naturmiljön påträffats. Många är allmänt
hållna, exempelvis: ”tilpasses bedst muligt til landskabet
og dets natur og miljø”185 och ”prevent or mitigate the
negative impacts of infrastructure works and trans-
portation activities on landscapes and ecosystems.”186.

Under senare år har stor uppmärksamhet kommit att
riktas mot konflikten mellan transportinfrastrukturen och
den ekologiska infrastrukturen i landskapet187. Många
skrivningar anger mål vad gäller spridningsmöjligheter
för växter och djur i landskapet och i synnerhet djurens
rörelser: ”at fremme spredning af dyr og planter; … at
etablere effektive spredningsmuligheder for dyr og plan-
ter …”188. Att aktivt etablera spridningskorridorer och
biologiska nätverk i landskapet är föremål för många
målskrivningar: ”at sammenbinde naturområder for at
forbedre spredningsmuligheder for dyr og planter (bio-
logiske korridorer)”189; ”increasing general wildlife
potential (e.g. corridors)”190.

Sådana spridningskorridorer kan i viss mån utgöras
av vägar och järnvägar och naturen längs dem. Detta
fångas upp i många målskrivningar, till exempel: ”at
beskytte den eksisterende natur langs korridorerne…”191.
Mer detaljerade skrivningar kan exempelvis vara inrik-
tade mot själva vägkanten som naturmiljö: ”constructing
suitable verges, ... ”192, ”flowers can fill the road-
sides”193 respektive ”at rabatterne194 kan fungere som
refugier og korridorer for den vilde flora og fauna.”195.
I en nederländsk anvisning för ekologisk skötsel av väg-
kantsvegetation uttrycks två av målen på följande sätt:
”reduction of the level of plant nutrients in the soil”
och ”avoidance of non-native elements”196.

177 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
178 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
179 Redegørelse … (1998) s. 15.
180 Roads and the Environment. Public Roads … (1997) s.
10.
181 Roads and the Environment. Public Roads … (1997) s.
31.
182 Miljømål … (1995) s. 10.
183 Miljømål … (1995) s. 10.
184 Vedligehold … (1997) s. 6.

185 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
186 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 28.
187 Habitat Fragmentation & Infrastructure (1997); Bedöm-
ning av ekologiska effekter … (1996).
188 Redegørelse … (1998) s. 20.
189 Redegørelse … (1998) s. 11.
190 Environmental Appraisal of Development Plans (1994),
Fig. 3.1, s. 10.
191 Redegørelse … (1998) s. 20.
192 Second Transport Structure Plan, s. 23.
193 Roads and the Environment. Public Roads … (1997) s.
10.
194 Dvs. vägkanterna.
195 Vedligehold … (1997) s. 6.
196 Towards Sustainable Verge Management in the
Netherlands (1994).
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Många allmänna målskrivningar är inriktade mot väg-
ars och järnvägars barriärverkan på djur: ”Barrierevirk-
ningen av baneanleggene skal avbøtes.”197. I många
länder vidtas åtgärder för att minska effekterna av dessa
barriärer på djur och underlätta djurens rörelser i land-
skapet. Bland annat har man i många länder, med början
i Centraleuropa, byggt faunapassager som möjliggör för
djur att planfritt korsa vägar och järnvägar198. Som
allmänna åtgärdsmål kan här nämnas följande exempel:
”at etablere effektive faunapassager ved veje og andre
anlæg, hvor passager er af væsentlig betydning for
dyrenes vandring”199; ”to lay on underpasses”200 och
”providing tunnels and bridges to enable wild animals
to cross roads”201.

Vattendragens funktion som biologiska förbindelse-
länkar i landskapet har också uppmärksammats på se-
naste tid. I många fall utgör trummor under vägar och
järnvägar oöverstigliga barriärer för djur som lever i eller
förflyttar sig utefter vattendragen. Sønderjyllands amts-
råd uttalar som önskan beträffande ådalarna ”at forbedre
spredningsmuligheder for dyr i vandløbene og i de vand-
løbsnære arealer”. Man talar även om att ”genskabe
naturlige vandløb”, ”at naturgenoprette særligt bio-
logisk vigtige områder” och att ”fremme ophør af
pumpning og dræning af marginal landbrugsjord, for
at genskabe våde enge og lavvandende søer”202. Detta
är att hänföra till kategorin miljöförbättrande åtgärder.
Miljöförbättrande åtgärder åsyftas även i den vaga skriv-
ningen i slutet av följande citat: ”… closing certain roads
and other infrastructural facilities to the public, perhaps
in combination with improvements elsewhere”203.

Till kategorin kompensationsåtgärder kan etablering
av ersättningsbiotoper föras. Danska Vejdirektoratets
miljöstrategi anger exempelvis att i de fall ingrepp i natur-
områden inte kan undgås, ”etableres erstatningsbio-
toper, dvs. nye lignende områder, f.eks. moseområder,
søer og mindre skovområder, således at områdernes
oprindelige dyre- og planteliv kan bevares eller reta-
bleres.”. Att framtida åtgärdsmöjligheter ska hållas öppna
är syftet bakom följande målskrivning: ”Ved krydsninger
af ådale, lavbundsarealer m.m. tilstræbes det, at en evt.
fremtidig retablering ikke forhindres.”204.

Bland länder där kompensationsåtgärder ofta används
kan Nederländerna nämnas. Principen för kompensation
kan uttryckas som att produkten av areal och natur-
kvalitet ska vara minst lika stor efter som före exploa-
teringen205.

Kulturmiljö
Den ringa mängden målformuleringar som hittats i fråga
om kulturmiljöinriktade anpassningsåtgärder återspeglar
förhållandet att utvecklingen inte kommit så långt som
beträffande naturmiljön.

Finlands Vägverk konstaterar i sin programskrift om
landskap206 att ”Kulturlandskapet är den viktigaste fak-
torn i väglandskapet i södra och västra Finland, naturen
i norra och östra Finland.”. Bland de viktigaste och
mest brådskande åtgärderna nämns ”förbättrande av
infarts- och omfartsvägarnas karaktär i städer och tät-
orter, miljöförbättring längs vägar i värdefulla kultur-
landskap och undvikande av nya splittrande väglinje-
ringar. Det är viktigt att bevara och utveckla vägland-
skapets mångfald.”.

I England nämner vägmanualen bland annat följande
åtgärd för anpassning till kulturmiljön: ”to design new
structures, landform and planting to reflect the historic
character of the landscape”207.

Historiska sevärdheter
Den ovannämnda engelska vägmanualen anger som ett
åtgärdsmål beträffande kulturarvet: ”to enhance and
protect historic views and vistas, wherever possible”
samt att “relieve traffic congestion from historic town
and village centres and avoid increase of congestion in,
and intrusion to, other centres.”208.

Rekreationsområden
Norske Statsbaner har som ett av delmålen för ”bo- og
oppholdsmiljø” att ”Barrierevirkningen av baneanleg-
gene skal avbøtes” och som ett av delmålen för friluftsliv
att ”Barrierevirkningen av bananleggene skal fore-
bygges med tilstrekkelig mange planskilte kryssing-
er”209.

197 Miljømål … (1995) s. 13.
198 Faunapassasjer (1998).
199 Redegørelse … (1998) s. 20.
200 State of the Art... (1996) s. 93.
201 Second Transport Structure Plan, s. 23.
202 Redegørelse … (1998) s. 15.
203 Second Transport Structure Plan, s. 23.
204 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 17.

205 Cuperus et al. (1993) s. 14.
206 Yleisten teiden ympäristön tila – maisema (1996), sam-
manfattning s. 4.
207 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
208 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
209 Miljømål … (1995) s. 13 resp. 14.
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3.1.8 Avväga mellan intressen

Miljö allmänt
Tydliga målformuleringar avseende en avvägning mellan
olika intressen har i litteraturgenomgången visat sig vara
svåra att finna. En typ av avvägningar görs mellan miljön
å ena sidan och å andra sidan vinsterna med den plan-
erade byggnationen. I England skriver Department of
Transport att ”… the Department´s specific objectivs for
roads are to … conserve and improve the environment
by trying to strike a balance between any environmental
loss associated with the construction of new roads and
the benefits …”210. Men byggnationer kan också ha varit
styrda av administrativa gränser som exempelvis mellan
kommuner. I sådant fall har intresseavvägningen varit
olika på ömse sidor om gränsen, något som myndig-
heterna försöker hindra. I de norska riktlinjerna till plan-
och bygglagen för planering av riks- och fylkesvägar står
att ”det skal legges till grunn et langsiktig bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å
oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kom-
munegrensene”211. Danska Vejdirektoratets miljöpolitik
omfattar bland annat en vilja att, ”til stadighed tilstræbe
at forebygge og minimere vejinfrastrukturens negative
miljøpåvirkninger for mennesker og natur under hensyn-
tagen til de givne rammer.”212.

Landskapet som helhet
I litteraturgenomgången har landskapet som helhet ut-
gjort den grupp vari flest formuleringar rörande av-
vägningar påträffats. Avvägningar sker utifrån olika in-
tresseinriktningar såsom geografiska, ekonomiska samt
allmänna intressen. Den geografiska inriktningen utgörs
av staden och landsbygden. Europeiska kommissionens
generaldirektorat för transport (DG VII) anger att TEN
skall främja en ”… balance between urban expansion
and rural development”213.  Avvägningar mellan all-
männa intressen kan exemplifieras med följande citat. I
Sønderjylland vill Amtsrådet vad gäller det öppna land-
skapet arbeta för att det skapas en balans mellan olika
intressenter, ”interesseafvejningen og den flersidige
anvendelse af det åbne land omfatter flere emner. I plan-
lægningen indgår der bl.a. hensyn til beskyttelsen af

grundvand, udbygning af ferie- og turistfaciliteter og
bevarelse af kulturhistoriske lokaliteter”214.

Den danska Skov- og naturstyrelsen har i ökande
grad under senare tid betonat att nya större tekniska
anläggningar, ”… – især vej- og elanlæg – bør placeres
i områder, der forvejen er påvirket af sådanne anlæg,
således at der ikke sker indgreb i hidtil uforstyrrede
landskaber.” Sådana områden kan tjäna som resurs för
friluftsliv215. Här har med andra ord en avvägning mellan
bevarandeintresset och rekreationsintresset skett.

I strategin The Pan-European Biological and Land-
scape Diversity Strategy anges att avvägning skall om-
fatta alla samhällets sektorer, ”integration of … land-
scape diversity conservation and sustainable use ob-
jectives into all sectors managing or affecting such
diversity …”216. I Danmark är det ett nationellt mål att
begränsa markanvändningen för infrastruktur: ”Areal-
forbruget til byvækst, til tekniske anlæg og til infra-
strukturer skal begrænses og tilpasses bedst muligt til
landskabet og dets natur og miljø”217.

Naturmiljö
I den ovan citerade strategin The Pan-European Bio-
logical and Landscape Diversity Strategy skrivs att
”integration of biological … diversity conservation and
sustainable use objectives into all sectors managing or
affecting such diversity …”218. Environment Canada och
Transport Canada skrev, i samband med ett möte om
uthållig utveckling vid FN, om nio transportprinciper.
Den sjunde principen omfattade utnyttjandet av mark och
naturresurser ”… Transportations systems must make
efficient use of land and other natural resources while
preserving vital habitats and maintaining biodiver-
sity.”219.

3.1.9 Styra

Miljö allmänt
Att styra åtgärder för miljön sker enligt litteraturgenom-
gången på olika sätt. Åtgärder styrs genom att någonting
undviks, till exempel ett naturreservat. Dessa formu-
leringar återfinns dock under avsnitt 3.1.2.

210 Department of Transport (1994) s. 4.
211 Retningslinjer … (1993) s. 5, 25.
212 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.
213 Trans-European Networks (1993) s. 97.

214 Regionplan 1993-2004, Politisk del (1995) s. 60.
215 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 1.
216 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy. (1996) s. 10, 16, 27 & 32.
217 Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 (1998), s.
11.
218 The Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 10, 16 , 27, 32.
219 Sustainable Transportation (1997) s. 19.
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Styrningen sker företrädesvis i planeringsstadiet på
någon myndighetsnivå. Det kan åskådliggöras genom
följande exempel där EU, inför beslut om morgondagens
europeiska vägnät, tar upp frågan om alternativa trans-
portsätt, ”… requires in particular the start of an inte-
grated process which stimulates the use of different
transport modes according to their comparative advan-
tages. This process will lead to a network which is opti-
mised also for environmental aspects. …”220.

I den ovan citerade strategin The Pan-European Bio-
logical and Landscape Diversity Strategy betonas vikten
av ”integration of biological and landscape diversity
conservation and sustainable use objectives into all
sectors managing or affecting such diversity …”221. Det
danska Miljø- og energiministeriet skriver i en rapport
att fysisk planering samordnar samhällets olika former
för markanvändning så att samhällsutvecklingen kan vila
på en hållbar grund, ”samordner samfundets forskellige
former for arealanvendelse, således at samfundsudvik-
lingen kan ske på et bæredygtigt grundlag”222. Det dan-
ska Vejdirektoratets miljöpolitik omfattar bland annat en
vilja att ta med ”… miljøhensyn i ledningsbeslutninger
på alle niveauer i virksomheden samt motivere og ud-
danne medarbejderne til at handle i overensstemmelse
med virksomhedens miljøpolitik”223. I det tidigare ci-
terade beslutet om morgondagens europeiska vägnät
(TEN) betonas avvägningen mellan olika transportsätt,

”This requires in particular the start of an integrated
process which stimulates the use of different transport
modes according to their comparative advantages.
…”224.

Landskapet som helhet
Att styra planering och byggande kan naturligtvis även
ske genom lagstiftning. På så sätt hindras vissa mindre
önskvärda åtgärder samtidigt som alternativa lösningar
uppmuntras. I Danmark finns exempelvis regler för hur
tätt enskilda vindkraftverk och klungor av vindkraftverk
får ligga. ”Afstanden mellem vindmølleparker og/eller
klynger skal være mindst 3 km.”225. En annan typ av
gränsdragning kan exemplifieras med en av det neder-
ländska parlamentets skrivelser. I en rapport uppes att
en väg att nå ett hållbart samhälle kan vara ”… setting
limits on the external effects of our transport system …”
exempelvis ”… on the consumption of space … ”226.

Naturmiljö
I den ovan citerade skrivelsen från det nederländska
parlamentet behandlades även styrmekanismer för natur-
miljön ”… setting limits on the external effects of our
transport system – ...” exempelvis ” … on the impact
on wildlife …”227.

224 Proposal … (1994) s. 4.
225 Redegørelse … (1998) s. 65.
226 Second Transport Structure Plan, s. 8.
227 Second Transport Structure Plan, s. 8.

220 Proposal … (1994) s. 4.
221 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 10, 16 , 27, 32.
222 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 19.
223 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.
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Allmänna
skrivningar

Undvika
särskilt utpek-
ade områden

Skydda och
bevara
värden

Minimera
skada eller
intrång

Integrera i
landskapet

Utveckla och
stärka värden

Vidta åtgärder
för miljö-
anpassning

Avväga mellan
intressen

Styra

Miljö allmänt a network
which is
optimised also
for
environmental
aspects

avoiding areas of
high value as much
as possible

conserve
landscape
qualities

minimere vej-
infrastrukturens
negative
miljøpåvirkninger
for mennesker
og natur

Nybygg skal
tilpasses sted og
omgivelser

Tilpass vegen til …
kulturmiljø … og
friluftsliv

tilpasses bedst
muligt til
landskabet og dets
natur og miljø

Strike a balance
between any
environmental loss
… and the benefits

integrated process
which stimulates
the use of different
transport modes
according to their
comparative
advantages

Landskapet
som helhet

styrke
indsatsen for
at beskytte
landskabet og
værne om
vores natur- og
kulturarv

avoiding and
reducing
fragmentation of
the countryside

Helheten i
landskapet
bevares,
videreutvikles
eller
gjenopprettes

minimize land
use allocated to
transport
infrastructure
and services

integrate the whole
of the roadside
landscape from the
kerb outwards into
its landscape
setting

Resilience of
Europe’s
landscape diversity
is increased

mitigate the nega-
tive impacts of
infrastructure
works and trans-
portation activities
on landscapes and
ecosystems

Interesseafvej-
ningen og den
flersidige an-
vendelse af det
åbne land omfatter
flere emner

Arealforbruget til
byvækst, til
tekniske anlæg og
til infrastrukturer
skal begrænses

Landskapsbild Æstetiske
vurderinger
skal sikre
størst mulig
harmoni med
omgivelserne

Landskapsverdier
skal sikres, og
nedbygging av
verdifulle natur- og
kulturlandskap skal
unngås

Større sammen-
hengende natur-
og landskapsom-
råder bør ikke
gjennemskjæres
eller berøres på
en måte som do-
minerer og
skjemmer
landskapet

Gardermobanen
skal framstå med
høy estetisk
kvalitet og en
helhetlig
formgivning i
kulturlandskapet

Ved brokonstruk-
sjoner skal det til-
strebes en utfor-
ming som føyer
seg harmonisk inn i
landskapsbildet
eller understreker
landskapsformene

and other roadside
features should
reflect the
landscape through
which they pass
and provide a
sense of place for
the driver

giver bilisterne en
god oplevelse
gennem en
blomstrende
vejkant med træer
og buske

Naturmiljö Maintenance
of biodiversity
through
sustainable
development
and manage-
ment in and
around natural
habitats...

Unngå å berøre
eller gjennem-
skjære verdifulle
naturområder

preserving vital
habitats and
maintaining
biodiversity

Indgreb i eller
påvirkning af de
biologiske
korridorer … bør
undgås

in keeping with
ecological …
patterns

improve where
possible, wetlands
and aquatic
habitats

etablere effektive
faunapassager ved
veje og andre
anlæg, hvor
passager er af
væsentlig
betydning for
dyrenes vandring

Transportations
systems must
make efficient use
of land and other
natural resources
while preserving
vital habitats and
maintaining
biodiversity

setting limits on the
external effects of
our transport
system  … on the
impact on wildlife

Tabell 2 Miljömål avseende landskapets värden. Exempel på målskrivningar kategoriserade i åtgärdstyper (kolumner) och miljöaspekter (rader).
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Allmänna
skrivningar

Undvika
särskilt utpek-
ade områden

Skydda och
bevara
värden

Minimera
skada eller
intrång

Integrera i
landskapet

Utveckla och
stärka värden

Vidta åtgärder
för miljö-
anpassning

Avväga mellan
intressen

Styra

Kulturmiljö et bredest
mulig
mangfold i
kultur-
påvirkede
miljøer

For landscapes of
high cultural-
historic value …
this impact may be
too severe. In such
a case the best
solution is the
safeguarding of
these landscapes
…

Et bredt utvalg
av kulturminner
og kulturmiljøer
skal sikres

minimise the
severance of
historic
landscapes, of
archaeological
sites and of
historic buildings
from their
settings

Integrate new
features with
historic ones

Et funksjonelt og
variert
kulturlandskap må
… utvikles
gjennem god
arealbruk og
byggeskikk

bevara och
utveckla
väglandskapets
mångfald

hensyn til
beskyttelsen af
grundvand,
udbygning af ferie-
og turistfaciliteter
og bevarelse af
kulturhistoriske
lokaliteter

Historiska
sevärdheter

avoid and
minimise
change to
archaeological
sites, historic
buildings,
historic
structures and
historic
landscape
features

avoid increase of
congestion in, and
intrusion to, historic
town and village
centres

minimise the risk
of damage to
archaeological
sites and historic
structures from
hydrological
draw-down,
vibration and
settlement

minimise the risk
of dereliction and
neglect of sites
and buildings
near a new road

minimise intrusion
into historic
settings

to enhance and
protect historic …
vistas, wherever
possible

relieve traffic
congestion from
historic town and
village centres

maintain the
access and
approach to sites,
buildings and
historic landscapes
compatible with
their long-term
conservation

Rekreations-
områden

Friluftslivets
adgangsmulig-
heder til … det
åbne land skal
forøges

søkes unngått at
banen gjennem-
skjærer eller
berører større
sammenhengende
friluftsområder

avoid…  loss of
agricultural and
recreational
lands around
urban areas

Minimere
sjenanse i
friluftsområder
fra veger

Tilpass vegen til …
kulturmiljø … og
friluftsliv

I friluftsområderne
bør man …
videreudvikle de
natur- og
kulturgivne
forudsætninger for
friluftslivet

Barrierevirkningen
av baneanleggene
skal forebygges
med tilstrekkelig
mange planskilte
kryssinger

Tabell 2 Miljömål avseende landskapets värden. Exempel på målskrivningar kategoriserade i åtgärdstyper (kolumner) och miljöaspekter (rader). (Forts.)
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3.2 Uttryck för mål på olika nivåer
För att möjliggöra en analys av karaktären hos mål-
formuleringar på olika nivåer har formuleringarna för-
tecknats i en arbetstabell indelad i tre kolumner:
1) Övergripande mål. Dessa har vanligen formulerats

av en överstatlig organisation såsom EU, FN etc.,
och avses således gälla ett stort antal stater.

2) Nationell planering. Målformuleringarna på denna
nivå gäller för den enskilda staten.

3) Projektplanering. Här avses planering på lokal nivå
inom en del av en stat, exempelvis delstat, län/fylke/
amt, kommun/municipality och så vidare.

En sammanställning av antalet funna målformuleringar
visar att den vanligast förekommande nivån utgörs av
nationell planering där i särklass flest målformuleringar
rör natur- och kulturmiljön (Tabell 3).

En illustrativ målformulering från denna nivå kan
återges ur den engelska väg- och bromanualen och rör
miljö: ”The Department’s specific objectivs for roads are
to …conserve and improve the environment …”228.

Ett exempel från den överstatliga nivån har hämtats
från en kommissionsrapport och behandlar landskapet
som helhet. Rapporten rör EU:s femte aktionsprogram
för miljö (5EAP) vari bland annat framgår att ”minimise
negative landscape impacts.”229.

228 Department of Transport (1994) s.4.
229 State of the Art ... (1996) s.103.

Övergripande mål
(t.ex. EU)

Regional planering
(t.ex. nationell nivå)

Projektplanering

Miljö allmänt

Landskapet som
helhet
Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Historiska
sevärdheter
Rekreations-
områden

Tabell 3 Miljömål avseende landskapets värden. Antal funna målskrivningar kate-
goriserade efter planeringsnivå (kolumner) och miljöaspekt (rader). Skraffering
enligt tabell 1.

Vad gäller den lägsta nivån, projektplanering, fram-
håller till exempel den norska Riksantikvaren vikten  av
bete av får och nöt för att ta vara på kulturlandskapet
och hindra igenväxning, ”… landskapspleie: opprett-
halde beiting frå sau og ku for å ta vare på kultur-
landskapet og hindre at kratt og skog tek overhand”.
Som objekt för restaurering nämns exempelvis gamla
vägar, bäckkulvertar och stenbroar i gammal byggnads-
stil, ”restaurere gamlevegen, bekkekulvertar, steinbru og
byggjestilen må haldast i hevd.”230. Ett annat exempel
kommer från Danmark där Sønderjyllands amtsråd vill
medverka till att förebygga miljökonflikter genom att
åtskilja miljöpåverkande aktiviteters placering från miljö-
känsliga objekt som bostäder, institutioner och liknande,
”amtsrådet vil medvirke til, at miljøkonflikter fore-
bygges ved at adskille placeringen af aktiviteter, der
giver miljøpåvirkning fra miljøfølsomme formål, som
boliger, institutioner og lignende”231.

230 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
231 Regionplan 1993–2004, Politisk del (1995) s. 9.
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232 Trans-European Networks (1993) s. 93.
233 European High Speed Train Network (1993) s. 14.
234 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

235 Bina et al. (1995) s. 24.
236 Bina et al. (1995) s. 24.

3.3 Befintlig eller planerad infrastruktur
Målskrivningarna har även analyserats med avseende på
huruvida de avser befintlig eller planerad infrastruktur.
De flesta målformuleringarna rör planerad infrastruktur
och här har flest skrivningar påträffats beträffande ”Na-
turmiljö” liksom ”Landskapet som helhet” (Tabell 4).
Detta kan exemplifieras med rapporten om morgon-
dagens europeiska vägnät (TEN) liksom det europeiska
järnvägsnätet för höghastighetståg (HST),”… integrate
roads into the landscape; limit the effects of cutting up
land …”,232 ”It should be remarked that the planning
of new lines is generally made so as to avoid the larger
sensitive biotopes and sites”233.

Vad gäller befintlig infrastruktur utmärker sig åter den
engelska bro- och vägmanualen. ”to avoid or minimise
change to archaeological sites, historic buildings, his-
toric structures and historic landscape features … to
minimise the severance of historic landscapes, of archae-
ological sites and of historic buildings from their set-
tings”234. I vissa fall läggs tonvikt vid äldre vägar såsom
i den ovan citerade rapporten från den norske Riks-
antikvaren.

Att flest mål rör planerad infrastruktur kan sannolikt
härledas till att 1990-talet varit en expansiv planerings-
och byggnadsperiod.

Mål för befintlig
infrastruktur

Mål för planerad
infrastruktur

Miljö allmänt

Landskapet som helhet

Landskapsbild

Naturmiljö

Kulturmiljö

Historiska sevärdheter

Rekreationsområden

Tabell 4 Miljömål avseende landskapets värden. Antal funna målskrivningar avseende be-
fintlig respektive planerad transportinfrastruktur (kolumner) och miljöaspekter
(rader). Skraffering enligt tabell 1.

3.4 Mått
I litteraturgenomgången har det framkommit ett mycket
litet antal formuleringar om hur miljömålen skall följas
upp, och hur utvecklingen skall dokumenteras och mä-
tas. Den del av miljöområdet som var vanligast företrädd
utgörs av den biologiska mångfalden i dess olika former.
Ett annat område är markanvändning. För kulturmiljön
har få måttsangivelser påträffats.

I en rapport om TEN:s inverkan på naturskydd fram-
tagen av BirdLife International235 citeras en stor mängd
indikatorer på miljöförändring som rör större delen av
miljöbegreppet. ”To limit the physical impact of new
roads. Impact indicators: landtake, ecological impact,
hydrological impact, landscape, culture/archaeology. To
maintain or restore habitats and species of wild fauna
and flora at favourable conservation status (Habitats
Directive). Impact indicators: landtake, ecological im-
pact, hydrological impact, landscape, culture/archaeo-
logy.”236. Någon beskrivning av lämpliga mål för dessa
opreciserat angivna indikationer anges dock inte.
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242 Environmental Indicators (1994) s. 12 ff, Table 2.
243 Ouellet (1993) s. 9.
244 Indicators of Sustainable Development – A pilot study
following the methodology of the United Nations Commis-
sion on Sustainable Development, European Commission
(DG XI) and Statistical Office of the European Communities
(Eurostat), European Communities, (1997); citerad i Gröna
Nyckeltal … (1998) s. 87.
245 Integrated Strategies … (1997) s. 49.
246 State of the Art ... (1996) s. 104.
247 State of the Art ... (1996) s. 109.
248 Integrated Strategies … (1997) s. 50.

Arealförbrukning är en indikator som ligger nära till
hands när man ska beskriva det intrång infrastrukturen
orsakar i landskapet. ”In many countries, land take –
the amount of land needed for a project – is a funda-
mental indicator of environmental impact. Land take can
for instance be classified according to the cultural,
natural or landscape values of a land. It can also be
classified by uses for other purposes, such as construction,
recreation or agriculture”237.

Fragmentering av landskap och värdefulla natur-
områden mäts ofta i antal och areal av de områden som
berörs. Ett konsultarbete utfört åt miljökommittén inom
Nordiska ministerrådet kan exemplifiera detta. I rap-
porten föreslås ”number and size of intruded areas” som
indikatorer för naturen238. ”A basic indicator of risk,
especially to endangered species, is loss and fragmen-
tation of natural habitats and loss of paths between
habitats. There is however, a lack of data on the long-
term impacts of different degrees of severity of frag-
mentation and on the effect of such mitigation measures
as ecoducts and green bridges.”239 I en rapport fram-
tagen för DG VII:s räkning (EU), ges förslag på liknande
mått. För natur och biodiversitet skrivs bland annat att
strategiska miljöindikatorer bör utgöras av ”... number
of each type affected, land area of designated sites
affected ...”240. Vad gäller mått på effektiviteten hos
faunapassager är det vanligen antalet passager per tids-
enhet av olika djurarter som används241. Som mått på
påverkan kan även förändrad markanvändning i sig an-
vändas, det vill säga andelen landareal som tagits i an-
språk av annan verksamhet än den tidigare. Detta tas
bland annat upp i en rapport från OECD om miljöindi-
katorer. Där framgår att en mätbar indikator på ”bio-

diversity/landscapes” kan vara: ”Habitat alteration and
land conversion from natural state”242. I en forsknings-
rapport från den kanadensiska regeringen som utvär-
derar 15 kanadensiska samhällens miljöprogram fram-
förs samma idéer: ”Land Use Indicators” skall mätas
genom ”land use change, amount of green space”243.

Eurostats förslag till miljöindikatorer följer FN:s in-
delning. Där framgår bland annat, ”... 9. Arable land
per capita 10. Land use changes ...17. Forest area change
18. Wood harvesting intensity 19. Managed forest area
... 21.Protected area as a percentage of total area ...”244.

Beträffande barriäreffekter för människan skrivs det
i en OECD-rapport: ”Surveys of the population poten-
tially affected can also be used to identify routes threat-
ened by severance, especially those that do not have
clearly defined catchment areas, such as routes and
tracks used for recreation and leisure. Relative severity
can be expressed either by the number of people affected,
the amount of strips suppressed, or the length of de-
tours.”245

Den del av kulturmiljön som är företrädd i den ge-
nomsökta litteraturen omfattas av byggnader, ”Built
Environment”. Förändringen mäts genom ”Number of
designated buildings and landtake from conservation
areas”246 samt ”demolition of designated properties of
importance (derived from harmonised GIS).”247 ”The
seriousness of impact is primarily determined by whether
any protected objects or areas are concerned. For large-
scale schemes, a count of the potential conflicts (for
instance a road crossing an area or in its immediate
vicinity) will give early-stage information on the serious-
ness.”248

237 Integrated Strategies … (1997) s. 50 ff.
238 Environmental Statistics for Transport (1994) s. 11.
239 Integrated Strategies … (1997) s. 50.
240 State of the Art ... (1996) s. 46.
241 Brandjes & Veenbaas (1998).
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4 Diskussion

4.1 Miljöområden
Inom vissa miljöområden har miljömål funnits relativt
länge. Detta kan sägas om områdena förorening och
bulleremission, vilket hänger samman med att dessa
miljöproblem uppmärksammades tidigt. Miljökvalitet är
också relativt lätt att mäta och uttrycka i kvantitativa
termer för sådana företeelser som föroreningshalter i luft,
vatten och mark eller bulleremission eller -immission.

Inom miljöområdet landskap har arbetet med att ska-
pa och utveckla mål och mått just startat. Det är därför
inte förvånande att målskrivningar vad gäller landskap
inte är så vanliga som inom förorenings- eller buller-
området. Det är heller inte förvånande att målformu-
leringarna fortfarande vanligen har en allmänt hållen
skrivning och att graden av precision är låg. Detta har
emellertid även samband med att kunskapen fortfarande
är tämligen outvecklad om vari värdena i landskapet
består. Man har exempelvis begränsad kunskap om vilka
landskapsekologiska och kulturhistoriska samband som
är viktiga för landskapets struktur och funktion. Likaså
har man ringa kunskap om vilka karaktäristika i land-
skapet som påverkar upplevelsen av det. Landskapet är
heller inte någon lättfångad storhet, eftersom det rymmer
så många företeelser och dimensioner som alla sam-
verkar till en helhet. Likaså är det naturligtvis svårt att
ange allmänna mål för landskap som kan vara så olika
som kustnära odlingsbygd och glesbebyggd storskog.

I Sverige har man hittills i stor utsträckning betraktat
natur- och kulturmiljö som skilda begrepp. Först på
senare tid har man kommit att behandla natur- och kultur-
miljön som en helhet när det gäller landskapet och dess
värden. I den genomgångna utländska litteraturen visar
det sig att mål för landskapets natur- och kulturvärden
ofta behandlas i samma mening. Det förefaller alltså som
att det utanför Sveriges gränser finns en viss helhetssyn
på landskapet. Trots detta är det vanligare med mål för
naturmiljö än för kulturmiljö.

I vissa skrivningar behandlar man även friluftsliv och
rekreation i samma mening som natur och kultur. Ofta
är områdena emellertid åtskilda, och det allmänna in-
trycket är att skrivningarna är betydligt färre vad gäller
friluftsliv och rekreation än vad gäller natur- och kultur-
miljö. Studien har dock inte haft någon intention att
jämföra mängden skrivningar inom olika områden. Ge-
nomgången har heller inte tagit hänsyn till huruvida
skrivningarna hämtats ur officiellt antagna dokument eller

endast utgör förslag, viljeyttringar, diskussionsunderlag
eller dylikt. Mängden av och inriktningen hos använda
citat är därför inte ägnade för någon egentlig jämförelse
länderna emellan vad gäller officiell miljöpolicy eller syn
på miljöfrågorna.

4.2 Målskrivningarnas språkliga utformning
Vad gäller målskrivningarnas språkliga utformning är det
påfallande ofta som skrivningarna har en tämligen vag
innebörd. Målskrivningarna beträffande landskap skiljer
sig härvidlag från mål- och måttsformuleringar som rör
exempelvis emissioner eller växthuseffekten, där skriv-
ningarna vanligen är tydliga och exakta.

Den tyngd målformuleringarna kan tillmätas, det vill
säga vilken betydelse de rent praktiskt kommer att få för
miljön, är mycket varierande. Oftast innehåller målfor-
muleringarna modala hjälpverb såsom kan och bör.
Mycket sällan framgår att något verkligen skall utföras.

Att ”minimere vejinfrastrukturens negative miljø-
påvirkninger for mennesker og natur”242 kan väl sägas
vara en till intet förpliktande skrivning som det är lätt att
anamma. Å andra sidan kan man invända att policymål,
av praktiska skäl, bör vara allmänt hållna och inte alltför
preciserade för att de ska kunna äga allmän giltighet och
få allmän acceptans. Skrivningarna blir därmed till sin
karaktär svepande. Som instrument i miljöarbetet blir vaga
skrivningar dock uddlösa och föga effektiva.

En av tankarna bakom resultatpresentationen (som
återspeglas i den valda strukturen i Tabell 2 var att graden
av ambition eller aktivitet i målskrivningarna skulle öka
från avsnitt Allmänna skrivningar till avsnitt Styra, det
vill säga från vänster till höger i tabellen. Så kan det också
konstateras att verbens karaktär är tämligen passiv i
kolumnerna till vänster och att verben blir mer krävande
i kolumnerna längre till höger.

Sålunda finner vi i kolumnen Allmänna skrivningar
ofta uttryck av typen ”ikke forringes”, ”optimised also
for environmental aspects”, och ”beskytte landskabet
og værne om vores natur- og kulturarv.”250

I kolumnen Undvika särskildt utpekade områden
används ofta verb av typen undvika och minimise
change. Att “undvika” här är det vanligaste verbet hänger
samman med att skrivningarna ofta avser särskilt ut-
pekade områden eller områden som har lagstadgat
skydd. Att “undvika” dessa områden är i de flesta skriv-
ningar liktydigt med att infrastrukturen inte ska gå igen-

249 Vejen mod et bedre miljø (1996), s. 9.
250 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
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om eller beröra det skyddade området i areell bemärkelse;
gränserna för det utpekade området ska respekteras.
Någon gång skrivs det ut att såväl genombrott som tang-
ering avses, som i ett exempel från Norge (Vegdirekto-
ratet): ”Unngå å berøre eller gjennomskjære verdifulle
naturområder”251.

Undvikande-skrivningarna avser emellertid i många
fall inte bara lagskyddade eller utpekade områden utan
allmänt områden eller objekt som anses värdefulla från
natur- eller kulturskyddssynpunkt eller i annat avseende.
Detta kan uttryckas som ”avoiding areas of high val-
ue”252. Hur långt ut i omgivningen runt det värdefulla
området denna hänsyn bör tas specificeras som regel
inte, vare sig det gäller lagskyddade, utpekade eller eljest
allmänt värdefulla områden. Frågan är uppenbarligen
uppmärksammad i följande skrivning: ”unngå inngrep
og nærføring i verdifulle kulturminner og kulturmil-
jøer”253. Det kan här nämnas att det inom svensk natur-
och kulturskyddsvård förs en diskussion om hur långt
utanför det skyddade områdets gränser hänsyn till skyd-
det bör tas.

Under rubriken Skydda och bevara värden visar ver-
ben ringa variation kring kärnpunkten ”bevara”, ”skyd-
da”. Man finner såväl skrivningar där värdena är angivna
i allmänna ordalag som skrivningar där specifika för-
hållanden eller företeelser avses. Som exempel på den
förra typen kan nämnas: ”Taking account … of the prin-
cipal features of the countryside when economic activ-
ities or infrastructure … are being considered”254. Mer
specifik är man i följande citat: ”preserving vital habitats
and maintaining biodiversity”255.

De målskrivningar som inplacerats under rubriken
Minimera skada eller intrång är sådana som inte inne-
fattar några konkreta åtgärder till exempel i form av
byggande av särskilda konstruktioner för ekologisk an-
passning. Uttrycken har språkliga likheter med skriv-
ningarna under rubriken Skydda och bevara värden. Man
finner här ofta relativt passiva uttryck som ”minimise
negative landscape impacts”256 respektive ”maintain

the access and approach to sites, buildings and historic
landscapes.”257.

Under rubriken Integrera i landskapet kan för samt-
liga miljöområden två inriktningar skönjas: integrera ge-
nom att dölja respektive genom att anpassa. Den första
inriktningen innebär att den planerade infrastrukturen kan
integreras i landskapet på så sätt att vägen eller järnvägen
skall synas så lite som möjligt. Detta är ett estetiskt,
visuellt angreppssätt. Genom att gräva ner infrastruk-
turen eller plantera träd eller buskridåer som döljer den
strävar man efter att landskapet huvudsakligen ska kom-
ma att uppfattas på samma sätt efter som före infra-
strukturens tillkomst. Belysande skrivningar är exem-
pelvis ”to plant and seed species … that integrate visually
… with the existing vegetation”258, ”landscaping and
vegetation plan that will: harmonize the road with the
terrain as much as possible …”259.

Den andra inriktningen, att integrera genom att an-
passa, är vanligare och innebär att den planerade infra-
strukturen ska se så naturlig ut som möjligt och på så
sätt smälta samman med det övriga landskapet. Detta
har uttryckts som att ”Linjeføringen skal ta hensyn til
landskapets dimensjoner … Ved brokonstruksjoner skal
det tilstrebes en utforming som føyer seg harmonisk inn
i landskapsbildet eller understreker landskapsfor-
mene”260 eller ”Landscape and structure design to …
integrate new features with historic ones.”261.

Utveckla och stärka värden: Under denna rubrik
finner man målskrivningar som återspeglar olika strävan-
den. Ibland läggs tonvikten vid att värden skall återställas
och restaureras till sin forna status. Det kan också vara
frågan om att restaurera områden som håller på att förlora
sina värden. Det senare har uttryckts som att ”Where
appropriate, to restore and enlarge the distinctive land-
scape character of areas adjacent to the road”262 eller
”i en rekke områder vil amtsrådet aktivt arbejde for at
naturtilstanden forbedres. Det kan ske ved, at der i
samarbejde med lodsejere gennemføres naturpleje- og
genopretningsprojekter”263. Några skrivningar ger ut-

251 Veg og natur (1994) s. 9.
252 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 28.
253 Miljøhandlingsplan … s. 36.
254 Europe 2000+ (1994) s. 83.
255 Sustainable Transportation (1997) s. 19.
256 State of the Art... (1996) s. 103.

257 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
258 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1.
259 Pottle (1991) s. B46.
260 Miljømål … (1995) s. 10.
261 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
262 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1.
263 Regionplan 1993-2004, Politisk del (1995) s. 68.
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tryck för högre ambitioner, nämligen att utveckla vär-
dena till högre status än de för närvarande har: ”miljö-
förbättring längs vägar i värdefulla kulturlandskap”264.
Men det är inte endast genom direkta åtgärder som vär-
dena utvecklas och stärks, det ställs även krav på med-
borgarna. Exempel på detta är att ”alle brukarar skal
vise varsemd og respekt for kulturhistoria … i Norangs-
dalen”265.

I skrivningarna under rubriken Vidta åtgärder för
miljöanpassning blir nyckelorden ofta mer fordrande,
vilket har samband med att det är konkreta åtgärder som
här avses. Det finns dock även här en spännvidd från
mjukare skrivningar av typ ”limit the effects of cutting
up land”266 via uttryck som ”sammenbinde naturom-
råder for at forbedre spredningsmuligheder for dyr og
planter (biologiske korridorer)”267, till mer bestämda
uttryck med mycket konkret åtgärdsinnebörd: ”Barriere-
virkningen av baneanleggene skal avbøtes.”268.

Avväga mellan intressen: Målformuleringar som om-
fattar en avvägning mellan olika intressen är relativt få
till antalet. Även dessa präglas av svepande formule-
ringar. De intressen mellan vilka en avvägning skall ske,
är ibland inriktade mot geografiska aspekter, exempelvis
”… balance between urban expansion and rural de-
velopment”269 men ibland mot ekonomiska aspekter
”... trying to strike a balance between any environ-
mental loss associated with the construction of new roads
and the benefits …”270. Avvägning kan också behöva
ske mellan administrativa geografiska enheter, exem-
pelvis kommuner.

Styra: Bortsett från lagtexter är de direkt styrande
målformuleringarna få. Dessa formuleringar är ofta vagt
formulerade; de ger mer intryck av att vara visionära än
styrande. Exempel på detta är ”… requires in particular
the start of an integrated process which stimulates the
use of different transport modes according to their com-
parative advantages. This process will lead to a network
which is optimised also for environmental aspects.
…”271. Formuleringarna under denna rubrik har en natur-
lig koppling till rubriken Undvika särskilt utpekade  om-
råden. En aktiv styrning av infrastruktur i landskapet
visar sig ofta innebära att infrastrukturens lokalisering
styrs bort från utpekade objekt eller områden.

4.3 Antal målformuleringar
Som tidigare nämnts är det inte möjligt att bedöma om
fördelningen av olika miljömål mellan tabellernas olika
kategorier återspeglar någon prioritering mellan olika
miljöområden i den officiella miljöpolitiken. Antalet mål
är snarare intressant i de fall det finns få miljömål eller
inga alls. En liten mängd mål torde indikera miljöområden
som är föga uppmärksammade. Underrepresenterade är
kategorierna Integrera i landskapet, Avväga mellan in-
tressen och Styra . Att så få målformuleringar finns av-
seende Integrera i landskapet är anmärkningsvärt med
tanke på att frågan i hög grad är uppmärksammad inom
bland annat den landskapsarkitektoniska disciplinen.

4.4 Jämförelse mellan länder
När målformuleringarna jämförs länderna emellan fram-
träder vissa specifika drag. England särskiljer sig genom
att landskapsbilden är utbruten ur landskapsbegreppet
samt att historiska sevärdheter behandlas skilt såväl från
kulturmiljön i övrigt som från friluftslivet.

Målformuleringarnas inriktning tyder på att man ring-
at in de viktigaste delarna av miljön men att specifika mål
inom dessa områden saknas. Detta kan i viss mån hänga
samman med att dessa miljöområden helt nyligen blivit
uppmärksammade. De mest specialiserade målformu-
leringarna har påträffats i litteraturen från England och
Norge, där formuleringarna är både tydliga och detal-
jerade. Att Norge framträder i detta sammanhang kan
dock förklaras av att antalet påträffade skrifter var i
särklass högst därifrån. Vad gäller England har få skrifter
påträffats men i gengäld har väg- och bromanualen bi-
dragit med ett stort antal målformuleringar.

Bristen på litteratur från Finland torde till del bero på
att befintlig litteratur inte blivit översatt till svenska eller
engelska.

Eftersom studien inte beaktat svenska miljömål kan
inga slutsatser dras beträffande huruvida Sverige ligger
före eller efter de studerade länderna vad gäller utveck-
lingen av landskapsinriktade miljömål.

264 Department of Transport (1994) s. 6.
265 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
266 Trans-European Networks (1993) s. 93.
267 Redegørelse … (1998) s. 11.
268 Miljømål … (1995) s. 13.
269 Trans-European Networks (1993) s. 97.
270 Department of Transport (1994) s. 4.
271 Proposal … (1994) s. 4.
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4.5 Jämförelse mellan olika nivåer
Den genomsökta litteraturen visar stor skillnad vad gäller
detaljeringsgrad. Citat hämtade ur skrifter på regerings-
och statsnivå samt från överstatliga organisationer som
EU och FN kännetecknas av mycket övergripande for-
muleringar och avsaknad av detaljerade skrivningar. Det
är också slående hur stort genomslag Brundtlandkom-
missionens tanke om hållbar utveckling fått i skrivning-
arna på denna nivå. Uttryck av typ ”sustainable use” är
mycket vanliga.

4.6 Jämförelse mellan befintlig respektive
nyplanerad infrastruktur

Det är mycket tydligt i undersökningen att målformu-
leringarna vanligen är tänkta att gälla för den framtida
infrastrukturen. Relativt få mål är inriktade mot befintliga
vägar och järnvägar. I de fall mål har formulerats för
befintlig infrastruktur är det framförallt kulturmiljön som
beaktats. Här har man speciellt uppmärksammat infra-
strukturens egna kulturvärden såsom gamla vägar, broar
och stationsbyggnader.

Avsaknaden av mål för den befintliga infrastrukturen
måste ses som en indikation på ett betydande problem
− dels är den befintliga infrastrukturen mycket om-
fattande, dels tar man förhoppningsvis större miljö-
hänsyn i samband med den jämförelsevis begränsade
infrastrukturutbyggnad som kommer att ske i den när-
maste framtiden.

4.7 Mått kontra mål
Mängden funna måttsformuleringar avseende landska-
pets natur- och kulturvärden är förvånande liten. Åtmin-
stone är delar av den genomgångna litteraturen av den
art att dylika måttsformuleringar borde funnits med i
högre grad. Återigen står här landskapsområdet i kon-
trast mot emissionsområdet, där många fått finns. Det
ringa antalet funna måttsformuleringar behöver emellertid
inte nödvändigtvis betyda att antalet existerande formu-
leringar är litet. En litteratursökning med tydligare in-
riktning även mot mått skulle sannolikt ha givit en bättre
utdelning. Som framgår av avsnitt 2.1 innehöll sökgrupp
3 ordet värde. Om denna grupp hade indelats i under-
grupper med olika typer av måttsangivelser såsom indi-
kator, measure etcetera, torde sökningen ha givit fler
träffar.

4.8 Behov av fortsatt arbete
Mot bakgrund av den snabba omvandling av landskapet
som sker, inte bara i Europas tätbefolkade områden utan
även i Sverige, är det angeläget att det etableras miljömål
avseende landskapet. Sådana mål behöver etableras inom

olika samhällssektorer. Med hänsyn till den ofta domi-
nerande roll infrastruktur och trafik spelar för landskap
och markanvändning är det inte minst inom transport-
sektorn angeläget att landskapsinriktade miljömål eta-
bleras och utvecklas.

Föreliggande studie har identifierat behovet av såväl
generella som specifika miljömål för landskapet. Bristen
på precision i många av de påträffade målskrivningarna
pekar på vikten av strävan mot tydlighet när målskriv-
ningar ska formuleras. Allt tyder på att ju tydligare ett
mål formuleras desto enklare och mer hanterbart blir det
för myndigheter och verksamhetsutövare.

Målen kommer att ställa nya krav på vad en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) skall innehålla. I och med
tillkomsten av miljöbalken har rutinerna rörande MKB-
processen stramats upp. Till dessa rutiner skall dessutom
de allmänna hänsynsreglerna kopplas (2 kap. 1–8 §§).
Som exempel kan anges kunskapskravet, man skall veta
vad man gör så att man inte stör; försiktighetsprincipen,
risk för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta
skyddsåtgärder; lokaliseringsprincipen, den lämpligaste
platsen sett utifrån miljön skall väljas; slutligen ansvar
för att avhjälpa skador, något som gäller såväl befintliga
som tillkommande skador.

Kraven på MKB har därmed ökat avsevärt. En MKB
måste dessutom uppfylla de krav som uttrycks i miljö-
balkens fem grundstenar (kap. 1). Tre av dessa berör
landskapet direkt: 1) miljön skall skyddas mot skador och
olägenheter, 2) den biologiska mångfalden skall bevaras
samt 3) värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas
och vårdas. Det finns dock få lämpliga metoder att tillgå
för att bedöma konsekvenserna för landskapets samlade
värden vid planering av ny infrastruktur. Detta beror bl.a.
på att forskningsinsatserna vid olika statliga organ inte
hunnit anpassas till den ökade ambition som miljöbalken
ger uttryck för.

Att lämpliga metoder i så liten utsträckning finns att
tillgå bör dock inte ses som ett hinder för att formulera
tydliga och högt ställda mål för landskapets natur- och
kulturvärden. Det är snarare att föredra att mål formu-
leras före det att lämpliga redskap finns till hands. Är
man inte bunden av tillgängliga mätmetoder kan man mer
förutsättningslöst söka identifiera värdena i landskapet
och sätta upp relevanta miljömål utifrån landskapets egna
kvaliteter. På så sätt ökar trycket på såväl beställare som
verksamhetsutövare att ta reell hänsyn till landskaps-
värdena. Att föreslå och utveckla lämpliga indikatorer och
mått får bli en senare uppgift där experter ofta måste
anlitas. Naturligtvis är i de flesta lägen kvantitativa mått
mer hanterliga och föremål för mindre diskussion än mått
som enbart uttrycks i kvalitativa termer.
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Naturvårdsverket poängterar vikten av att miljömåls-
arbetet bedrivs utifrån en genomtänkt strategi där arbetet
samordnas mellan olika samhällsområden272. Det är ock-
så viktigt att man har en strategi för huruvida man efter-
strävar få och övergripande eller många och detaljerade
mål. Naturvårdsverket publicerade för några år sedan
en uppföljning av de 167 miljömål som hade blivit före-
mål för beslut i riksdagen273. I den senaste miljöpropo-
sitionen274 föreslog 15 miljökvalitetsmål som 1999
antogs av riksdagen275. Vad gäller antal mått förs en
intressant diskussion bland annat i Gröna nyckeltal276. I
fråga om den specifika utformningen av mått kan man
poängtera det värde som ligger i att svenska mått ges
en form som möjliggör internationell jämförelse av miljö-
utvecklingen.

Miljömål för landskapet behövs på olika planerings-
nivåer. Föreliggande genomgång visar att målskrivningar
inte alltid direkt kan överföras från högre till lägre nivå.
Det förefaller angeläget att målskrivningarna anpassas
till syfte och omständigheter i det sammanhang där de

ska användas. Vidare är förankring hos användarna viktig
för framgång i målformuleringsprocessen.

Sammantaget har föreliggande genomgång alltså iden-
tifierat behovet av FoU-insatser för:
– att utveckla metoder för identifiering, bedömning

och värdering av landskapets samlade natur- och
kulturvärden,

– att för olika planeringsnivåer vidareutveckla land-
skapsinriktade miljömål som tar hänsyn till hela
landskapet och inte begränsas till enstaka intresse-
områden,

– att utveckla relevanta indikatorer och uppföljnings-
bara mått för de landskapsinriktade miljömålen,

– att åstadkomma integrering av miljömålen i MKB-
processen inom transportsektorn,

– att allsidigt studera konsekvenserna av den nya miljö-
lagstiftningen i kombination med väglagen och lagen
om byggande av järnväg.

272 Nationella miljömål (1996).
273 Nationella miljömål (1996).
274 Svenska miljömål (1998).
275 Riksdagens beslut Skr. 1997/98:13, MJU6 protokoll 87,
JOU20 protokoll 117.
276 Gröna nyckeltal … (1998).
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Bilaga 1
Sid 1(15)

Citat ur litteratur från Danmark, Finland, Norge, Nederlän-
derna, England, Kanada samt internationella organ
1 Målskrivningar

Europeiska kommissionens generaldirektorat för trans-
port (DG VII) anger i en rapport om en plan för morgon-
dagens europeiska vägnät, the Trans-European Network
(TEN), att ”care must be taken to:
– integrate roads into the landscape;
– limit the effects of cutting up land;
– …
– lay on underpasses
– …”7.

På den lokala nivån ska TEN främja kulturarvet och
turistpotentialen och en balans mellan tätorts- och lands-
bygdsutveckling ”… balance between urban expansion
and rural development”8.

I EU-kommissionens förslag rörande vägledning för
TEN anges att ”The guidelines are aimed at: the com-
pletion of a single Trans-European transport market by
identifying the way to achieve adequate infrastructures,
which promotes efficient and safe transport services
under the best possible environmental and social con-
ditions.”9.

Beslutets intentioner om TEN är bland annat ”4. The
guidelines provide for actions which allow to develop
the network concept in the forthcoming years. This re-
quires in particular the start of an integrated process
which stimulates the use of different transport modes
according to their comparative advantages. This process
will lead to a network which is optimised also for en-
vironmental aspects. …”10.

”However, the common transport policy requires that
all efforts shall be made to make transport cost effective,
friendly to the environment, safe and sustainable for the
future.”11

EU
EU:s femte aktionsprogram för miljö (5EAP) från 1993
omfattar bl.a. ”Biodiversity and nature conservation”:
”– Creation of a coherent European network of pro-

tected sites in order to maintain biodiversity
– Maintenance or restoration of natural habitats and

species of wild fauna and flora”1.

I kommissionens ”the Fifth Environmental Action Pro-
gramme (5EAP)” framgår bl.a. följande målformuler-
ingar under tema ”Nature and biodiversity”:
”– Maintenance of biodiversity through sustainable

development and management in and around natural
habitats of European and global value and through
control of use and trade in wild species.”2.

I samma program under samma tema framgår målsätt-
ningen fram till år 2000:
”– Maintenance of restoration of natural habitats and

species of wild fauna and flora at favourable
conservation status.

– Creation of a coherent European network of pro-
tected sites.

– Flagship programmes of carefully selected and
managed natural areas within the EU.”3.

Mål för:
– ”Nature and biodiversity: minimise loss or damage

to habitat and species.”4,
– ”Landscape: minimise negative landscape im-

pacts.”5,
– ”Built environment: minimise impacts on the built

environment” (omfattar även historiska byggnader
och ”conservation areas”).6.

1 Methodologies for Transport Impact Assessment (1996)
Table 1.1.
2 State of the Art ... (1996) s. 41.
3 State of the Art ... (1996) s. 41.
4 State of the Art ... (1996) s. 100.
5 State of the Art ... (1996) s. 103.
6 State of the Art ... (1996) s. 103.

7 Trans-European Networks (1993) s. 93.
8 Trans-European Networks (1993) s. 97.
9 Proposal … (1994) s. 1.
10 Proposal … (1994) s. 4.
11 Proposal … (1994) s. 5.
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I en rapport om TEN:s inverkan på naturskydd utförd
av den internationella ornitologiska föreningen (BirdLife
International)12 citeras EU:s miljöpolitik:
”– …
– …
– …
– …
– To limit the physical impact of new roads (White

Paper). Impact indicators: landtake, ecological im-
pact, hydrological impact, landscape, culture/
archaeology.

– To maintain or restore habitats and species of wild
fauna and flora at favourable conservation status
(Habitats Directive). Impact indicators: landtake,
ecological impact, hydrological impact, landscape,
culture/archaeology.”.

Europarådet, FN och europeiska naturskyddsföreningen
har lagt fram en strategi för Europas naturmiljö kallad
The Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy. I denna strategi anges att målet bl.a. är:
”– Threats to Europe’s biological and landscape

diversity are reduced substantially;
– Resilience of Europe’s biological and landscape

diversity is increased;
– Ecological coherence of Europe as a whole is

strengthened;
– … ”13.

Detta uppnås genom att:
”– conservation, enhancement and restoration of key

ecosystems, habitats, species and features of the
landscape through the creation and enhancement
of the Pan-European Ecological network;

– sustainable management and use of the positive
potential of Europe’s biological and landscape di-
versity through making optimum uses of social and
economic opportunities on a local national and re-
gional level;

– integration of biological and landscape diversity
conservation and sustainable use objectives into all
sectors managing or affecting such diversity …

– …
– …”14.

Inom 20 år skall strategin ”seeks to strengthen biological
and landscape diversity considerations in all social and
economic sectors by striving to:” bl.a.

”Transportation: integrate nature and landscape
diversity considerations into transport policies and infra-
structure development, avoiding areas of high value as
much as possible; prevent or mitigate the negative im-
pacts of infrastructure works and transportation activities
on landscapes and ecosystems.”15.

I en förstudie, utförd av ett konsultföretag på uppdrag
av EU, inför beslut om det europeiska järnvägsnätet för
höghastighetståg (High Speed Train, HST), anges för
det agrart präglade landskapet att ”For landscapes of
high cultural-historic value – which may also be
associated with a substantive recreative function – this
impact may be too severe. In such a case the best solution
is the safeguarding of these landscapes from the HST
line.”16. Vidare anges att ”It should be remarked that
the planning of new lines is generally made so as to avoid
the larger sensitive biotopes and sites”17. ”The impor-
tance of these aspects [fauna, flora (especially forests),
biotopes, physical environment and archaeological sites]
has to be acknowledged and evaluated in national or
local EIA:s (this in accordance with the EC Directive
85/337/EEC on the evaluation of the effects of public
and private projects on the environment).”18

I rapporten Europe 2000+, en informations- och diskus-
sionsplattform riktad mot nationella, regionala och lokala
myndigheter, pekar Europeiska kommissionen på en rad
gällande lagar och anger att de kan utökas och stärkas,
speciellt avseende:
”– progressively increasing knowledge of the state and

probable evolution of open spaces as a whole …
– creating instruments for the qualitative and quan-

titative evaluation of the load capacity of open
spaces planned for development

12 Bina et al. (1995) s. 24.
13 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 16.
14 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 10, 16 , 27 och 32.

15 Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1996) s. 28.
16 European High Speed Train Network (1993) s. 13.
17 European High Speed Train Network (1993) s. 14.
18 European High Speed Train Network (1993) s. 31.
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– taking account in land-use plans of the principal
features of the countryside when economic activities
or infrastructure liable to affect them significantly
(mining, power stations, changes in agriculture,
transport networks and so on) are being considered,
since the diversity of the countryside is one of the
most marked features of the Union

– …
– …
– …
– …”19.

Norden
Nordiska ministerrådet presenterar i en rapport från
1994 den nordiska miljöstrategin. Mål för biologisk
mångfald och landskap presenteras av arbetsgruppen
Landscape qualities – outdoor life:

Mål 19 ”to conserve biological diversity and promote
the sustainable use of its component items. With a view
to achieving this goal, the Nordic countries will promote
the introduction in agriculture, forestry and fisheries of
methods which are more environment friendly”20.

Mål 20 ”to conserve landscape qualities and to en-
sure the sustainable use of natural resources and the use
of natural assets for outdoor pursuits on nature’s own
terms.”21.

Finland
Kulturlandskapet är den viktigaste faktorn i vägland-
skapet i södra och västra Finland, naturen i norra och
östra Finland.

”Vissa åtgärdsgrupper visar sig viktigast och mest
brådskande i hela landet. Åtgärderna gäller förbätt-
rande av infarts- och  omfartsvägarnas karaktär i städer
och tätorter, miljöförbättring längs vägar i värdefula
kulturlandskap och undvikande av nya splittrande väg-
linjeringar. Det är viktigt att bevara och utveckla väg-
landskapets mångfald.”22

Finska vägverket konstaterar efter studiebesök i södra
Europa att ”bullerreducering kan berika naturen”,
”noise prevention as an issue for the enrichment of
nature”23.

”In the 1950s, many long straight roads were built
in Finland. Their landscape was and is monotonous. But
even on these roads, some things can be done: the forest
border can be developed, fields and meadows kept free
from shrubbery, views towards lakes opened, rest areas
improved and flowers can fill the roadsides.24

The Regional Road Administration landscape surveys
indicate some principles for a better road landscape:
– making conservation and development plans for

road stretches of special cultural, heritage or land-
scape value

– conserving the integrity of nationally important
landscapes and heritage landscape

– …
– …”25

Danmark
Sønderjyllands Amtsråd utpekar i sin regionplan två ty-
per av naturområden: ”naturområder, som består af
områder af enestående og særlig biologisk værdi” resp.
”jordbrugsområder med naturinteresser”26.

”Hvis den naturforringende udvikling skal vendes og
trivslen og udbredelsen af vilde dyr og planter ønskes
øget, er det nødvendigt:
– at beskytte eksisterende naturområder og småbio-

toper,
– at naturgenoprette særligt biologisk vigtige områder,
– at sammenbinde naturområder for at forbedre spred-

ningsmuligheder for dyr og planter (biologiske kor-
ridorer),

– at fremme værdifulde skovområder ved øget natur-
hensyn i produktionsskov samt etablering af egns-
karakteristisk, varieret og artsrig skov,

– …
– at ekstensivere landbrugsdriften i de særligt føl-

somme landbrugsområder.

19 Europe 2000+ (1994) s. 83.
20 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 41.
21 Nordic Strategy for the Environment (1995) s. 43.
22 Yleisten teiden ympäristön tila – maisema (1996) sam-
manfattning s. 4.
23 Noise Protection … (1995) s. 50.

24 Roads and the Environment. Public Roads and their En-
vironment (1997), s. 10.
25 Roads and the Environment. Public Roads and their En-
vironment (1997), s. 11.
26 Redegørelse … (1998) s. 11.
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Specielt i ådalene ønskes:
– at genskabe naturlige vandløb og etablere sammen-

hængende våde engarealer uden omdrift,
– at fremme ophør af pumpning og dræning af mar-

ginal landbrugsjord, for at genskabe våde enge og
lavvandede søer,

– …
– at forbedre spredningsmuligheder for dyr i vand-

løbene og i de vandløbsnære arealer.

Det er amtsrådets politik, at naturindholdet i biologisk
værdifulde områder ikke må forringes.”27

Man pekar också ut biologiska korridorer och har som
mål ”De biologiske korridorer skal sikres og forbedres”.
Den biologiska mångfalden ska säkras genom:
”– at fremme spredning af dyr og planter,
– at begrænse antallet af trafikdræbte dyr,
– at etablere effektive spredningsmuligheder for dyr

og planter via upåvirkede, større og sammenhæng-
ende naturområder og småbiotoper,

– at etablere effektive faunapassager ved veje og an-
dre anlæg, hvor passager er af væsentlig betydning
for dyrenes vandring,

– at beskytte den eksisterende natur langs korridorer-
ne…”28.

Som målsättning för biologiska korridorer anges:
”Indgrep i eller påvirkning af de biologiske korri-

dorer, hvorved korridorerne spærres eller den biolo-
giske mangfoldighed mindskes, bør undgås.”.

Amtsrådet föreslår arbete som främjar naturområde-
nas areal och kvalitet och att naturområdena förbinds
med varandra, ”det foreslås at amtsrådet, inden for
korridorerne og i et samarbejde med lodsejere, arbejder
for at naturområdene forbedres og øges, samt at der
skabes bedre sammenhæng mellem naturarealerne”29.
Kriterier för utpekande av korridorer anges. Man planerar
både för ett överordnat och ett finare nätverk av sprid-
ningskorridorer, ”de udpegede korridorer skal derfor ses
som et overordnet spredningsnetværk. For at nettet effek-
tivt skal kunne virke, skal dette, ved yderligere eta-
blering af naturområder, småbiotoper o.a., suppleres
med et finere netværk”30.

”De større uforstyrrede landskaber er udpeget hvor
områdene opfattes som store og sammenhængende. De
udpegede områder er i Vadehavsområdet og det nordlige
Midtsønderjylland. Der er byområder og enkelte store
tekniske anlæg i dele af områderne”31.

För friluftslivet anges att ”I friluftsområderne bør
man bevare og videreudvikle de natur- og kulturgivne
forudsætninger for friluftslivet”32.

Den danska skogsarealen ska fördubblas på 100 år
(uttalat mål i Folketinget 1989), ”det nationale mål er
således at fordoble det nuværende skovareal over en 100
årig periode til fremme af træproduktionen, dyre- og
plantelivet og befolkningens friluftsliv.”33.

Vad gäller vindkraftverk anges regler för hur tätt
dessa (och klungor av vindkraftverk) får ligga. ”Af-
standen mellem vindmølleparker og/eller klynger skal
være mindst 3 km.”34

Sønderjyllands amtsråd vill medverka till att före-
bygga miljökonflikter genom fysisk planering; ”amts-
rådet vil medverke til, at miljøkonflikter forebygges ved
at adskille placeringen af aktiviteter, der giver miljø-
påvirkning fra miljøførsomme formål, som boliger, in-
stitutioner og lignende”35.

Amtsrådet vill för det öppna landskapet arbeta för att
det skapas en balans mellan olika intressen. I intresse-
avvägningen ingår bl.a. hänsyn till skydd av grundvattnet,
utbyggnad av fritids- och turistanläggningar samt be-
varande av kulturhistoriska platser, ”interesseafvejning-
en og den flersidige anvendelse af det åbne land omfatter
flere emner. I planlægningen indgår der bl.a. hensyn til
beskyttelsen af grundvand, udbygning af ferie- og turist-
faciliteter og bevarelse af kulturhistoriske lokaliteter”36.
Samarbete mellan myndighet och markägare är ett uttalat
mål på lokal nivå i Danmark. Inom flera områden vill
amtsrådet aktivt arbeta för att naturtillståndet förbättras.
Detta kan ske genom att naturvårds- och återställande-
planer upprättas i samarbete med markägare, ”i en rekke
områder vil amtsrådet aktivt arbejde for at naturtil-
standen forbedres. Det kan ske ved, at der i samarbejde
med lodsejere gennemføres naturpleje- og gjenopret-
ningsprojekter”37.

27 Redegørelse … (1998) s. 15.
28 Redegørelse … (1998) s. 20.
29 Redegørelse … (1998) s. 20.
30 Redegørelse … (1998) s. 21.

31 Redegørelse … (1998) s. 36.
32 Redegørelse … (1998) s. 41
33 Redegørelse … (1998) s. 46.
34 Redegørelse … (1998) s. 65.
35 Regionplan 1993–2004, politisk del (1995) s. 9.
36 Regionplan 1993–2004, politisk del (1995) s. 60.
37 Regionplan 1993–2004, politisk del (1995) s. 68.
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Sønderjylland: ”Landskaber der
– viser de geologiske processer, som oprindeligt har

dannet landskabet,
– er særlig karakteristiske for landsdelen,
– giver en særlig oplevelse, enten gennem variation

eller ved deres størrelse og hvor stor grad af ufor-
styrrethed bør sikres og bevares.”.

”De landskabelige værdier er registreret ud fra to hoved-
kriterier: De geologiske interesser og landskabs-
billedet.”38

Det danska Miljø- og energiministeriet skriver i en
rapport: ”gennem sammenfattende landskabsplanlæg-
ning er udmøntet i fem delmål vedrørende bæredygtigt
landbrug og skovbrug, naturgenopretning og biologiske
spredningskorridorer, beskyttelse af de åbne kyster, be-
varelse af kulturspor i landskabet og hindring av by-
spredning i det åbne land”39. Vad avser den senare avses
såväl städer som samhällen ”byer og bylignende be-
byggelser i det åbne landskab”40. Detta planeringsarbete
samordnar samhällets olika former för markanvändning
så att samhällsutvecklingen kan ske på ett hållbart under-
lag, ”samordner samfundets forskellige former for areal-
anvendelse, således at samfundsudviklingen kan ske på
et bæredygtigt grundlag”41.

Ett nationellt mål är att landskapet utanför städerna
skall skyddas. Stadstillväxt skall undvikas och den tydliga
gränsen mellan stad och landsbygd skall bibehållas.
”Arealforbruget til byvækst, til tekniske anlæg og til
infrastrukturer skal begrænses og tilpasses bedst muligt
til landskabet og dets natur og miljø”42.

Vejdirektoratets miljöpolitik omfattar bl.a. en vilja att:
”– til standighed tilstræbe at forebygge og minimere

vejinfrastrukturens negative miljøpåvirkninger for
mennesker og natur under hensyntagen til de givne
rammer.

– inddrage miljøhensyn i ledningsbeslutninger på alle
niveauer i virksomheden samt motivere og uddanne
medarbejderne til at handle i overensstemmelse med
virksomhedens miljøpolitik.”43.

Vejdirektoratet vill i samband med planering, anläggning
och drift av vägnätet stärka insatserna för att skydda
landskapet och värna om natur- och kulturarv. Det skall
ske en ”videreudvikling af metoder og procedurer i
forbindelse med miljøvurderinger. Æstetiske vurderinger
skal sikre størst mulig harmoni med omgivelserne. Dyrs
og planters leveområder og spredningsveje skal beskyt-
tes.”44. För det senare kan, om miljöerna inte kan be-
varas, ersättningsområden samt faunapassager tillska-
pas45.

Miljön skall komma med redan från start i planerings-
processen. ”I miljøarbejdet er planlægningsfasen cen-
tral. Det er i planlægningen, at det er muligt på af-
gørende vis at præge planers og projekters inhold og
udformning, herunder at forebygge og begrænse de
miljømessige konsekvenser. Vejdirektoratet søger derfor
løbende at videreudvikle værktøjer og metoder, der
sikrer grundig belysning af miljøforholdene tidligt i be-
slutningsprocessen.”46.

Skov- og naturstyrelsen har i ökande grad under
senare tid betonat att nya större tekniska anläggningar,
speciellt vägar och elanläggningar bör placeras i områden
som redan är påverkade av sådana anläggningar, ”… nye
større tekniske anlæg – især vej- og elanlæg – bør pla-
ceres i områder, der i forvejen er påvirket af sådanne
anlæg, således at der ikke sker indgreb i hidtil ufor-
styrrede landskaber.”47.

Sådana områden utgör ett värde i sig48, och kan tjäna
som resurs för:
”– frilufts- og turistmæssige formål (oplevelser; ture/

dele af ture).
– naturvidenskabelige formål (spredningskorridorer;

landskaber uden barrierer).
– Kulturgeografiske og -historiske formål (områder-

ne repræsenterer store ”uspolerede” kulturgeogra-
fiske helheder.”49.

38 Redegørelse … (1998) s. 29.
39 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 15–18.
40 Statslig udmelding … (1998) s. 17
41 Miljøkonsekvensvurdering … (1996) s. 19
42 Statslig udmelding … (1998) s. 11.
43 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 9.

44 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 16.
45 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 17.
46 Vejen mod et bedre miljø (1996) s. 28.
47 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 1.
48 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 7.
49 Større uforstyrrede landskaber (1992) s. 16.
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Norge
I stortingsproposition nr. 1 (1995–96) anges att ett na-
tionellt mål för arter är att säkra livskraftiga bestånd som
hör hemma i norsk natur, ”det skal sikres levedyktige
bestander av alle arter som hører naturlig hjemme i
norsk natur”50. Antalet utrotningshotade arter skall min-
skas, ”redusere antall truede og sårbare arter”51. Delmål
anges för björn, varg, älg, hjort och vildren52. För kultur-
miljöer och kulturlandskap är målet att säkra variations-
rikedomen i jordbrukets kulturlandskap ur ett historiskt,
kulturhistoriskt och ekologiskt perspektiv, ”sikre varia-
sjonsrikdommen, det historiske og kulturhistoriske per-
spektiv og det økologiske perspektiv i jordbrukets kul-
turlandskap”53. Ett nationellt mål för friluftsliv anges
som ”friluftslivet skal styrkes som helse- og trivsel-
skapende, naturvennlig fritidsaktivitet”54. Delmål för
friluftsliv är att tillgång på och tillgänglighet till grön-
områden, vandringsleder, större naturområden samt bad
och fiskeområden är tillfredsställande, ”tilgangen på og
tilgjengligheten til grøntareal, turveier, større natur-
områder, bade- og fiskeområder er tilfredsstillende, for
utøvelse av variert friluftsliv i hverdagen og i forbindelse
med ferier”55.

Den norska Riksantikvaren skriver om kultur/natur/
friluftsliv för Norangsdalen i Møre og Romsdal: Mål för
”… landskapspleie: oppretthalde beiting frå sau og ku
for å ta vare på kulturlandskapet og hindre at kratt og
skog tek overhand”56. Mål för restaurering ”restaurere
gamlevegen, bekkekulvertar, steinbru og byggjestilen
må haldast i hevd”57.

Om förvaltning skrivs att alla som brukar vägen skall
visa varsamhet och respekt för kulturhistorien och natur-
landskapet i Norangsdalen, ”alle brukarar skal vise var-
semd og respekt for kulturhistoria og naturlandskapet i
Norangsdalen”58.

Riksantikvaren påpekar att ”tilrettelegginga skal
vere enkel og vise varsemd overfor veg og landskap”59.

”Samferdselsmyndighetenes målsetting er å søke å
unngå inngrep i vernede naturområder, større sammen-

hengende urørte naturområder, sårbare naturtyper og
andre områder av stor verdi for biologisk mangfold ved
etablering og drift av samferdselsanlegg.”60

”Samferdselsmyndighetenes målsetting er at hensynet til
friluftslivet skal ivaretas i tråd med de nasjonale mål-
settingene på området … Samferdselsmyndighetene søker
derfor:
– å unngå inngrep i friluftsområder, å redusere bar-

rierer som er til hinder for friluftsliv …
– å unngå at støy fra transport forringer kvaliteten

av friluftsområder.”61

”Samferdselsmyndighetenes målsetting er å ivareta hen-
synet til kulturminner og kulturmiljøer i tråd med de
nasjonale målsettingene på området … Samferdsels-
myndigheten søker derfor å unngå ingrep og nærføring
i verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i forbindelse
med nye samferdselsanlegg og utbedringstiltak på eksi-
sterende anlegg. Videre vil samferdselmyndighetene legge
vekt på å forvalte sektorens egne kulturminner på en
god måte.”62

Samferdselsdepartementet har satt följande delmål rö-
rande biologisk mångfald för transportsektorn:
”1) Sikre at hensynet til bevaring av biologisk

mangfold tas inn som premiss ved planlegging,
utbygging og drift av infrastruktur for trans-
port.

2) Sikre grunnleggende natur- og miljøfaglig kom-
petanse i etatene under samferdselsdepartemen-
tet.

3) Utvikle kunnskap om hvordan økosystemene på-
virkes av ulike transportaktiviteter og om mulige
avbøtende tiltak for å redusere disse virkning-
ene.”63.

50 Miljøtilstanden i Norge (1996) s.16.
51 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 17
52 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 18, 21.
53 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 24.
54 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 76.
55 Miljøtilstanden i Norge (1996) s. 77.
56 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
57 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
58 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.
59 Veg og kulturmiljø (1997) s. 100.

60 Miljøhandlingsplan … s. 28.
61 Miljøhandlingsplan … s. 34.
62 Miljøhandlingsplan … s. 36.
63 Delplan …  (1994) s. 18.
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Regeringens mål på nationell nivå anges vara att arbeta
för:
”– et representativt utvalg av alle naturtyper, samt de

større sammenhengende urørte naturområdene
– et bredest mulig mangfold i kulturpåvirkede miljøer
– levedyktige bestander av alle kjente og naturlig

forekommende arter av virveldyr, høyere planter, og
endemiske arter

– et bredt og representativt utvalg av arter innen grup-
per av virvelløse dyr, lavstående planter (lav, moser
og alger), sopp og mikroorganismer bl.a. med vekt
på samfunnsmessig og økologisk viktige arter

– den genetiske variasjonen innen og mellom be-
stander av truede, sårbare, utnyttbare og dyrkede
arter.”64.

Följande principer (vissa skulle egentligen kunna be-
traktas som mål) för vägplanering i naturområden för
att bevara natur- och kulturmiljön, landskap och fri-
luftsliv: ”1) Utbygger har hovedansvaret for å ivareta
miljøhensyn … 4) Unngå å berøre eller gjennomskjære
verdifulle naturområder 5) Ta vare på dyrenes trekkveger,
fiskenes frie vandringer og sammenhenger mellom na-
turområder 6) Tilpass vegen til natur- og kulturmiljø,
landskap og friluftsliv. …”65.

I Norske statsbaners (NSB) miljöstrategi anges:
”Landskapsbilde
Overordna mål: Landskapsverdier skal sikres, og ned-
bygging av verdifulle natur- og kulturlandskap skal
unngås

Delmål for anlegg: 1.1 Landskapsanalyser av banens
totale influensområde skal legges til grunn for alle større
prosjekter. Muligheten for varierte og postitive opp-
levelser opprettholdes. 1.2 Linjeføringen skal ta hensyn
til landskapets dimensjoner. Helheten i landskapet be-
vares, videreutvikles eller gjenopprettes. 1.3 Større sam-
menhengende natur- og landskapsområder bør ikke
gjennomskjæres eller berøres på en måte som dominerer
og skjemmer landskapet. 1.4 Fyllinger og skjæringer
skall begrenses og gis en form som langsiktig kan til-
passes omgivelserne. … 1.5 Ved brokonstruksjoner skal
det tilstrebes en utforming som føyer seg harmonisk inn
i landskapsbildet eller understreker landskapsform-
ene.”66.

”Naturmiljø
Overordna mål: Hensynet til naturmiljøet skal inn-
arbeides i all relevant planlegging, og det biologiske
mangfold skal sikres.

Felles delmål for anlegg og drift: …
Delmål for anlegg: 2.6 Oppdeling og fragmentering

av verdifulle naturområder skal unngås. 2.7 Det skal
tidlig i planprosessen etableres kontakt med relevante
fagmyndigheter som fylkesmannens miljøvernsavdeling
og kommunens miljøvernleder. 2.8 Viltets trekkveier og
fiskens fri vandring skal sikres. 2.9 Opprudding skal
alltid være foretatt før nyanlegg overleveres.

Delmål for drift: 2.15 Viltets trekkveier skal sik-
res.”67.

”Kulturmiljø
Overordna mål: Et bredt utvalg av kulturminner og
kulturmiljøer skal sikres.

Felles delmål for både anlegg og drift: 3.1 Hensynet
til bevaring av kulturverdier skal vurderes på linje med
tekniske og økonomiske forhold. 3.2 Forsøpling og
uorden skal ikke forekomme.

Delmål for anlegg: 3.3 Det skal tidlig i planprocessen
etableres kontakt med relevante fagmyndigheter som
fylkeskonservator, fylkesmannens miljøvernavdeling og
kommunens miljøvernleder. 3.4 Kulturminner og kultur-
miljøer skal ikke ødelegges.

Delmål for drift: 3.5 NSBs verneverdige kulturmin-
ner som f.eks. bruer, støttemurer, steinsatte renner og
andre spesielle konstruksjoner skal bevares og eventuelt
istandsettes. 3.6 Grøntanlegg skal skjøtes fagmessig.”68.

”Bo- og oppholdsmiljø
Overordnet mål: Det skal sørges for trygge og gode
bomiljøer, og det skal spesiellt legges til rette for å sikre
barnas opplevelsevilkår.

Felles delmål for anlegg og drift: … 4.4 Det skal
påses at handlingsplaner mot støy er innarbeidet i virk-
somhedsplaner og budsjett. …

Delmål for anlegg: 4.8 Barrierevirkningen av bane-
anleggene skal avbøtes. 4.9 Nybygg skal tilpasses sted
og omgivelser. 4.10 Miljøvernsmyndighetenes retnings-
linjer for veitrafikkstøy (T-8/79) skal følges ved ny-
anlegg.

Delmål for drift: 4.11 …”69.

64 Miljøvernpolitikk … (1997) s. 49.
65 Veg og natur (1994) s. 9.
66 Miljømål … (1995) s. 10.

67 Miljømål … (1995) s. 11.
68 Miljømål … (1995) s. 12.
69 Miljømål … (1995) s. 13.
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”Friluftsliv
Overordna mål: Hensynet til friluftslivet skal innarbeides
i all relevant planlegging.

Delmål for anlegg: 5.1 Det skal søkes unngått at
banen gjennomskjærer eller berører større sammenheng-
ende friluftsområder. 5.2 Barrierevirkningen av bane-
anleggene skal forebygges med tilstrekkelig mange plan-
skilte kryssinger ...

Delmål for drift: …”70.

”Naturressurser og energibruk
Overordna mål: …

Felles delmål for anlegg og drift: 6.1 Vannressurser
knyttet til drikkevann, fiske og friluftsliv mv. skal sikres
…

Delmål for anlegg: … 6.5 Produktive skog- og jord-
bruksarealer skal i minst mulig grad nedbygges og
driftsmulighetene skal opprettholdes.

Delmål for drift: …”71.

”Forhold til de reisende
Overordna mål: …

A stasjoner og publikumsterminaler
Delmål for anlegg og drift: …
B Daglinje og Tunnel
Delmål for anlegg og drift: 7.5 De reisende skal ha

god utsikt fra toget. 7.6 Hensynet til utsyn og opplevelse
skal være med i vurderingen ved valg av daglinje eller
tunnel.”72.

Transportøkonomisk institutt (TØI) skriver att målen för
projektet Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling (NA-
MIT) är: ”… 2) Bevare biologiske ressurser, … 4) Mini-
mere lokal støy og forurensning, 5) Gi gode muligheter
for friluftsliv/rekreasjon, 6) Bevare landskap og kultur-
verdier, …”73 För huvudmål 4  finns ett flertal delmål
uppsatta bl.a. ”2) Minimere sjenanse i friluftsområder
fra veger. 5) Minimere sjenanse i friluftsområder fra
industri/næring.”74.

”Oppdal kommune har dette langsiktige målet for
kulturlandskap i sin kommuneplan for 1991–2002: Et
funksjonelt og variert kulturlandskap må bevares og
utvikles gjennom god arealbruk og byggeskikk.”75

En arbetsgrupp vid landbruksdepartementet kallad
Veggruppen har tagit fram några principer för fram-tida
vägbyggnation i olika arealkategorier, för bl.a. ”fjell-
bjørkeskog og uproduktiv skogsmark” liksom ”øko-
nomisk ikke drivverdig skog” är målet ”ikke nye skogs-
bilveger”76.

Miljøverndepartementet skriver i presentationen av
det nationella urvalet av värdefulla kulturlandskap att
”Det er et mål å utvikle, samtidig som en ivaretar og
vedlikeholder kulturlandskapet slik at variasjonsrik-
dommen, det historiske og kulturhistoriske perspektivet
og det biologiske mangfoldet sikres.”77.

Miljøverndepartementet har genomfört en ortsanalys.
För exemplet Brumunddal anges att målet är att ”Bru-
munddal bør søkes utviklet på bakgrunn av sine hi-
storiske arkitektoniske kontekster. I dagens planlegging
innebærer dette først og fremst at en gjennom reeta-
blering og forlengelse av eksisterende gater, og ved hjelp
av bearbeiding av grønnstruktur, søker å styrke for-
bindelser mellom områder som er brutt av seinere års
vegutbygging.”78.

I riktlinjerna till plan- och bygglagen för planering av
riks- och fylkesvägar står att ”målet med de rikspolitiske
retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal
utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effek-
tiv trafikkavvikling. Det skal legges till grunn et lang-
siktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal
legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger
på tvers av kommunegrensene”.79.

Kanada
Environment Canada och Transport Canada avhandlade,
i samband med ett möte om uthållig utveckling vid FN,
nio transportprinciper.

”Environmental Quality
Principle 7: Land and Resource Use
Transportations systems must make efficient use of land
and other natural resources while preserving vital habi-
tats and maintaining biodiversity.”80

70 Miljømål … (1995) s. 14.
71 Miljømål … (1995) s. 15.
72 Miljømål … (1995) s. 16.
73 Virkninger av ulike utbyggingsmønstre … (1991) s. 2.
74 Virkninger av ulike utbyggingsmønstre … (1991) s. 33.
75 Kulturlandskapet i kommuneplanleggingen (1995) s. 18.

76 Nærings-, miljø- og samfunnsmessige sider ved skog-
brukets vegbygging (1998) s. 65.
77 Verdifulle kulturlandskap i Norge (1994) 75.
78 Stedsanalyse (1993) s. 32.
79 Retningslinjer … (1993) s. 5, 25.
80 Sustainable Transportation (1997) s. 19.
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”Environmental Protection and Waste Reduction
– …
– Minimize the generation of waste through each

phase of the life cycle of transportation vehicles,
vessels, and infrastructure. Reduce, reuse, and re-
cycle.

– Reduce traffic noice and set decibel level standards
to avoid nuisance for people and animal life.

– …
– …
– …

Land Use
To reduce habitat destruction, division of ecosystems,
and loss of agricultural and recreational lands around
urban areas
– avoid constructing new transportation infrastruc-

tures;
– …
– minimize land use allocated to transport infrastruc-

ture and services; and
– minimize the division of land in the design, con-

struction, and operation of intercity transportation
systems and infrastructure, including, for example,
highways, pipelines, and railways.”81

I ett lokalt vägprojekt, St. John’s Outer Ring Road, har
myndigheterna i Newfoundland och Labrador följande
målsättning:
”landscaping and vegetation plan that will:
– harmonize the road with the terrain as much as

possible;
– provide screens and barriers against noise and un-

sightly views;
– protect and improve where possible, wetlands and

aquatic habitats
– …
– …”82.

England
”In support of the Government’s commitments in “This
Common Inheritance” the Department are:
– encouraging people to take account of the environ-

ment when making transport choices …
– …

The Department´s specific objectivs for roads are to:
– …
– conserve and improve the environment by trying to

strike a balance between any environmental loss
associated with the construction of new roads and
the benefits

– …
– …”83

Om ”Natural resources” skrivs: ”Minimise loss or dam-
age to habitats and species”.

Om ”Community Issues” skrivs: ”Minimise negative
landscape impacts”.84

När det gäller att integrera vägar i det agrart präglade
landskapet är målet:
”– To recognise and understand the landscape types

which the road passes and to integrate the whole of
the roadside landscape from the kerb outwards into
its landscape setting.

– Where appropriate, to restore and enlarge the dis-
tinctive landscape character of areas adjacent to the
road.

– To use fencing and walling types marrying with
adjacent ones and to plant and seed species and
mixes that integrate visually and in their nature
conservation interest with the existing vegeta-
tion.”85.

81 Sustainable Transportation (1997) s. 22–23.
82 Pottle (1991) s. B46.

83 Department of Transport (1994) s. 4.
84 State of the Art … (1996) s. 96.
85 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 1/1
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Beträffande nya vägkorridorer skrivs bl.a. att ”Walls,
fences, environmental barriers, overbridges and other
roadside features should reflect the landscape through
which they pass and provide a sense of place for the
driver.”90.

Intressant angreppssätt: ”Environmental Stock
Criteria” för tre områden: ”Global Sustainability”,
”Natural Resources” och “Local Environmental Quality”.

Som ”indicators of positive impact” anges under ”Glo-
bal Sustainability”:
”6. Wildlife habitats:
– …
– increasing general wildlife potential (e.g. corri-

dors)”.

För ”Local Environmental Quality” anges som mål: ”con-
servation of local environmental quality concerned with
the protection and enhancement (and sometimes re-
trieval) of local environmental features and systems
ranging from landscape and open land to cultural heri-
tage”.

Härunder anges under
”11.Landscape and open land:
– …
– enhancing general landscape quality
– retaining countryside/open land
--
13. Cultural heritage:
--
Safeguarding archaeological/geological value”91.

Nederländerna
Det nederländska parlamentet skriver i en rapport att målet
är ett ”sustainable society” i betydelsen ”… setting limits
on the external effects of our transport system –” ex-
empelvis ” … on the impact on wildlife and the country-
side … on the consumption of space … ”92.

När det gäller att integrera vägar i det agrart präglade
landskapet ska man sträva efter att: ”retain existing
features and to provide new planting and field bound-
aries which carry landscape character across the line of
the road”86 (se illustrativ schematisk landskapsbild).

Råd om linjeföring i olika typer av landskap ges87.

Om kulturarv skrivs beträffande ”Design Objectives”:
”– to avoid or minimise change to archaeological

sites, historic buildings, historic structures and
historic landscape features

– to minimise the severance of historic landscapes, of
archaeological sites and of historic buildings from
their settings

– to minimise  noise and visual intrusion into the set-
ting of individual buildings and sites

– to enhance and protect historic views and vistas,
wherever possible

– to design new structures, landform and planting to
reflect the historic character of the landscape

– to minimise the risk of dereliction and neglect of
sites and buildings near a new road.

– to maintain the access and approach to sites, build-
ings and historic landscapes compatible with their
long-term conservation

– to minimise the risk of damage to archaeological
sites and historic structures from hydrological draw-
down, vibration and settlement

– to relieve traffic congestion from historic town and
village centres and avoid increase of congestion in,
and intrusion to, other centres.”88.

Om åtgärder avseende kulturarvet skrivs bl a:
”– Landscape and structure design to minimise

intrusion into historic settings and to integrate new
features with historic ones.

– …
– Appropriate management of historic features – e.g.

parish boundary hedges – retained within highway
land.”89.

86 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 3 (1992) s. 2/1.
87 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 1 (1992) s. 7/1.
88 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.
89 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 6 (1992) s. 1/1.

90 Design Manual for Roads and Bridges, Vol. 10, Sect. 1,
Part 4 (1992) s. 1/1.
91 Environmental Appraisal of Development Plans (1994)
fig. 3.1, s. 10.
92 Second Transport Structure Plan s. 8.
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Målen delas upp i en rad policykategorier vilka i sin
tur delas in i policyområden. Policyområde 5 omfattar
”avoiding and reducing fragmentation of the country-
side”. Målscenario: ”in the short term there will be no
further fragmentation of the countryside; in the longer
term fragmentation will be reduced”93. Betoning läggs
på att förebygga fragmentering: ”Landscape plans are
to be compiled to give form and content to the goal of
ensuring that infrastructural development is in keeping

with ecological and landscape patterns, a primary aim
being the prevention of further fragmentation”94.

Åtgärder för att lösa befintliga problem kan bestå i
att ”constructing suitable verges, providing tunnels and
bridges to enable wild animals to cross roads and cutting
speeds and noise levels. … closing certain roads and
other infrastructural facilities to the public, perhaps in
combination with improvements elsewhere”95.

93 Second Transport Structure Plan s. 23. 94 Second Transport Structure Plan s. 23.
95 Second Transport Structure Plan s. 23.
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2 Mått och indikatorer

Världen
I en rapport om indikatorer skriver OECD att för ”bio-
diversity/landscapes” kan en mätbar indikator
1) på miljöbelastningen från mänsklig påverkan vara:

”Habitat alteration and land conversion from natu-
ral state”,

2) på miljökvalitet vara: ”Threatened or extinct species
as a share of total species known”,

3) på hur samhället uppfyller miljöförändringar och
miljöhänsyn vara: ”Protected areas as % of national
territory and by type of ecosystem”96.

”The magnitude of impacts can be measured by:
– Absolute amount of resource or ecosystem affected
– Amount affected relative to the existing stock of the

resource or ecosystem
– …
– …”97

”The environmental studies should not use techniques
that:
– Collect or integrate data of little use to the road

project and its environmental impact
– …
– …”98

”The sensitivity of an environment can be evaluated
using sutch criteria as:
– Wealth of species within the population
– Originality of the population
– Presence of migration paths of large animals
– Evidence of soil conservation problem
– Importance of the water cycle to local flora and

fauna.”99

I en OECD-rapport anges en rad indikatorer för miljön:
Barriäreffekter för människan: ”Surveys of the popu-

lation potentially affected can also be used to identify
routes threatened by severance, especially those that do
not have clearly defined catchment areas, such as routes
and tracks used for recreation and leisure. Relative

severity can be expressed either by the number of people
affected, the amount of strips suppressed, or the length
of detours”100.

Visuella förändringar: ”For assessing the visual im-
pact of a road, matematical techniques using the angle
of incidence have been developed, but the assessment
is generally based on subjective evaluation of the im-
pact, taking into account the type of landscape and
number of people affected within a surrounding visual
envelope”101.

Biodiversitet: ”A basic indicator of risk, especially
to endangered species, is loss and fragmentation of natu-
ral habitats and loss of paths between habitats. There is
however, a lack of data on the long-term impacts of
different degrees of severity of fragmentation and on the
effect of such mitigation measures as ecoducts and green
bridges”102.

Kulturarv: ”The seriousness of impact is primarily
determined by whether any protected objects or areas are
concerned. For large-scale schemes, a count of the po-
tential conflicts (for instance a road crossing an area or
in its immediate vicinity) will give early-stage infor-
mation on the seriousness”103.

Övrig miljöpåverkan: ”In many countries, land take
– the amount of land needed for a project – is a funda-
mental indicator of environmental impact. Land take can
for instance be classified according to the cultural,
natural or landscape values of land. It can also be classi-
fied by uses for other purposes, such as construction,
recreation or agriculture”104.

EU
”Environmental indicators relating to transport:
– …
– …
– Land Resources:

– Agricultural land classification;
– Protected habitats;
– Historic or cultural value.

– …105

96 Environmental Indicators (1994) s. 12 ff, Table 2.
97 Roads and the Environment: A Handbook (1994) s. 11.
98 Roads and the Environment: A Handbook (1994) s. 12.
99 Roads and the Environment: A Handbook (1994) s. 74.

100 Integrated Strategies … (1997) s. 49.
101 Integrated Strategies … (1997) s. 49.
102 Integrated Strategies … (1997) s. 50.
103 Integrated Strategies … (1997) s. 50.
104 Integrated Strategies … (1997) s. 50 ff.
105 State of the Art … (1996) s. 39.
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Strategic environmental …indicators:
– …
– …
– Nature and biodiversity:

– Number of each type affected, land area of habi-
tats affected;

– Number of designated sites affected, land area
of designated sites affected.

– …”106 etc. (3 punkter).

”Built Environment:
– Number of designated buildings and landtake from

conservation areas”107

– ”demolition of designated properties of impor-
tance (derived from harmonised GIS)”108.

I en rapport om inverkan av Trans-European Transport
Network (TEN) på naturskydd utförd av BirdLife Inter-
national109 citeras indikatorer på miljöförändring enligt
EU:s miljöpolitik.”To limit the physical impact of new
roads. Impact indicators: landtake, ecological impact,
hydrological impact, landscape, culture/archaeology. To
maintain or restore habitats and species of wild fauna
and flora at favourable conservation status (Habitats
Directive). Impact indicators: landtake, ecological im-
pact, hydrological impact, landscape, culture/
archaeology.”110

Eurostats förslag till miljöindikatorer följer FN:s in-
delning. ”… 9. Arable land per capita 10. Land use
changes … 17. Forest area change 18. Wood harvesting
intensity 19. Managed forest area ratio 20. Threatened
species as a percentage of total native species 21. Pro-
tected area as a percentage of total area …”.111

Norden
I en projektrapport, utförd av en konsult för miljögruppen
inom Nordiska ministerrådet, föreslås att ”number and
size of intruded areas” som indikatorer för naturen112.
Dessutom föreslås att ”the fragmentation of landscapes
caused by infrastructure and traffic” skall ingå under
”Natur”113.

England
”Land take associated with transport infrastructure (per
linear km)” anges för vägar, järnvägar, kanaler och
flygfält114.

Mått ska vara kvantifierbara, övervakningsbara, prak-
tiska och överföringsbara115.

Norge
För kulturminnen skriver Samferdselsmyndigheten att
”Nye veger og utbedringstiltak i perioden 1998–2007
vil bidra til å redusere omfanget av disse problemene
med 162 km. Planlagte tiltak i den første delen av peri-
oden er i første rekke rettet mot kulturmiljø, estetikk og
trafikksikkerhet, og vil redusere omfanget av problem-
soner med 64 km.”116. Det kan här noteras att man i
Norge anser att kulturmiljön är ett problem, inte att
infrastrukturen är problemet.

Kanada
I en forskningsrapport från den kanadensiska regeringen
som utvärderar 15 kanadensiska samhällens miljöpro-
gram framgår att ”Land Use Indicators” skall mätas
genom ”land use change, amount of green space”117.

106 State of the Art … (1996) s. 46.
107 State of the Art … (1996) s. 104.
108 State of the Art … (1996) s. 109.
109 Bina et al. (1995) s. 24.
110 Bina et al. (1995) s. 24.
111 Indicators of Sustainable Development – A pilot study
following the methodology of the United Nations Commis-
sion on Sustainable Development, European Commission
(DG XI) and Statistical Office of the European Communities
(Eurostat), European Communities, (1997). Citerad i Gröna
Nyckeltal … (1998) s. 87.

112 Environmental Statistics for Transport (1994) s. 11.
113 Environmental Statistics for Transport (1994) s. 26.
114 State of the Art … (1996) s. 36.
115 State of the Art … (1996) s. 96f.
116 Miljøhandlingsplan s. 40.
117 Ouellet (1993) s. 9.
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