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Förord

Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för pro-
jektet ”Inverkan av vägar och vägtrafik på naturmiljön
− tillämpning av naturvetenskaplig kunskap i vägpla-
neringen” (VTI projektnummer 50061). Rapporten utgör
slutredovisning av ett av projektets delmoment, ”Väg-
anläggningens inverkan på naturmiljön: Metodik för upp-
följning av MKB”. Delar av resultat framtagna inom ett
uppdrag från Vägverket (”MKB-uppföljning för väg-
projekt”, projektnummer 50060) har vidareutvecklats
och inarbetats i materialet.

Undertecknad författare har varit projektledare för
det sammanhållna projektet. Initiativ till projektet har
tagits av författaren tillsammans med Per-Ove Hessel-
born, tidigare vid VTI, numera vid SIKA (Statens institut
för kommunikationsanalys).

Uppdragsgivare och finansiär har varit KFB (Kom-

munikationsforskningsberedningen) där Christine Wall-
gren och, senare, Claes Unge varit handläggare.

Granskningsseminarium har hållits vid VTI den 19
augusti 1999 med Rickard Sandberg, Vägverket Region
Sydöst, som lektör.

För utskrift av dokumentet svarar Ann-Louise Flis-
bäck, och för översättning till engelska av referat och
sammanfattning svarar Lewis Gruber, Cambridge Tech-
nical Consultants.

Linköping i september 1999

Lennart Folkeson
Projektledare
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Uppföljning av naturmiljöeffekter i MKB för väg- och järnvägsprojekt:
Utgångspunkter och uppläggning
av Lennart Folkeson
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  LINKÖPING

Sammanfattning

Uppföljningen eftersatt – metodik behövs

Uppföljning är ett eftersatt område i arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för väg- och
järnvägsprojekt i Sverige. Rapporten diskuterar
behov av och utgångspunkter för uppföljning i
MKB för sådana projekt. Arbetet begränsas till
naturmiljön och behandlar inte uppföljning i
ekonomisk mening. Utgångspunkten tas i svensk
MKB-praxis och internationell MKB-litteratur.
Arbetet avser ge ett bidrag till utvecklingen av
metodik för MKB-uppföljning inom väg- och
järnvägssektorn.

Rapporten behandlar olika typer av uppföljning. Effekt-
uppföljning avser effekter och konsekvenser för natur-
miljön av väg- och järnvägsprojekt. Processuppföljning
inriktas mot själva MKB-arbetet. Vid kvalitetsgranskning
granskas kvaliteten i bedömningar och MKB-rapporter.
Uppföljning i form av erfarenhetsåterföring behandlas
här endast i någon mån. Slutligen identifieras områden
där forsknings- och utvecklingsinsatser kan bedömas
vara angelägna.

Effektuppföljning kan göras i syfte att
• kontrollera att miljöeffekterna är acceptabla och i

linje med en hållbar utveckling
• erhålla en tidig varning för en oönskad utveckling
• uppmärksamma risken för oförutsedda effekter
• skydda och utveckla naturvärden och ekologiska

samband
• öka säkerheten i konsekvensbedömningar och be-

slutsunderlag
• öka effektiviteten hos vidtagna åtgärder
• höja miljömedvetenheten hos berörda aktörer
• återföra erfarenheter till framtida infrastruktur-

planering.

Vilka miljöeffekter som ska följas upp i vilka projekt bör
bedömas utifrån ett helhetsperspektiv, där uppföljnings-
insatserna fördelas på sådant sätt att de sammantaget ger

en god bild av miljöeffekterna av vägar och järnvägar.
Tidsmässigt kan uppföljningsinsatser utgöras av period-
iskt återkommande uppföljningar, kontinuerlig uppfölj-
ning eller punktinsatser. Irreversibla effekter kan kräva
särskild uppföljning och speciell metodik. Miljöeffekter
under byggskedet bör alltid följas upp så att skyddsåt-
gärder kan sättas in vid behov. Särskilda miljöanpass-
ningsåtgärder bör också följas upp i varje enskilt fall.

Uppföljningsresultat som är uttryckta i kvalitativa
termer kan få mindre genomslag än resultat som är
kvantitativt uttryckta. Detta bör beaktas vid upplägg-
ningen av uppföljningsprogram. Samtidigt kan inte alla
resultat uttryckas kvantitativt. Att utveckla metodik som
kan ge kvalitativt uttryckta resultat större genomslags-
kraft förefaller angeläget.

Att säkerställa före-data är en viktig förutsättning för
att miljöeffekterna ska kunna följas upp efter byggfasen.
Tillförlitlighet, relevans, informationsvärde och aktualitet
i befintligt inventeringsmaterial måste ges en kritisk be-
dömning. Nollalternativet måste ges en behandling lik-
värdig med utbyggnadsalternativen.

Vägars och järnvägars effekter på faunan kan hän-
föras till biotopförlust, biotopomvandling, landskaps-
fragmentering, barriärverkan, korridorverkan, störning
och trafikdöd. Dessa former av effekter kräver olika
typer av uppföljning. Vad gäller floran är det vanligen
själva förekomsten av växterna som följs upp, och van-
ligen begränsas undersökningen till kärlväxterna. Den
ökade medvetenheten om den roll svampar, lavar och
mossor spelar för den biologiska mångfalden bör åter-
speglas i uppföljningsverksamheten.

Effekter på mark av väg- och järnvägsbyggande kan
bestå i ändrade hydrogeologiska förhållanden, föro-
reningspåverkan, erosion, sättningar samt borttagande
av geologiska formationer. Vegetationseffekter av ändrad
hydrologi inom t.ex. våtmarker bör uppmärksammas.
Effekter på vatten kan hänföras till ytvattenförorening,
störning av ytvattenbiologin, hydrogeologiska föränd-
ringar samt förorening av grundvatten. Var och en av
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dessa effekttyper kräver anpassad uppföljningsmetodik.
Behandling av dagvatten måste ägnas särskild uppmärk-
samhet där vattentäkter och känsliga naturområden be-
rörs.

Infrastrukturens effekter på landskapet är av många
slag, t.ex. fysiskt intrång, fragmentering, barriärverkan,
brott av mönster och samband i landskapet, ändrade
betingelser för djurs, växters och vattnets rörelse i land-
skapet samt föroreningspåverkan och annan störning av
funktioner i ekosystemen. Kunskapsbehovet inom land-
skapsekologi för tillämpning i infrastrukturplaneringen
är stort. Det finns likaså ett stort behov av metodik-
utveckling i fråga om samspelet mellan faktorer såsom
fauna, flora, mark, vatten, luft och landskap. Kumulativa
effekter och deras behandling är ytterligare ett område
där metodutveckling är angelägen.

Processuppföljning kan syfta till att följa upp i vad
mån beslutade miljöåtgärder kom att utföras i praktiken.
Uppföljningen kan också inriktas mot granskning av hur
beslut med miljöimplikationer som tagits i tidigare utred-
ningsskeden blivit implementerade i senare skeden. Ett
annat syfte kan vara att granska efterlevnaden av gällande
regler, anvisningar och rekommendationer för själva
MKB-arbetet. Ett övergripande ändamål kan vara att
granska MKB-arbetet med avseende på effektivitet och
ändamålsenlighet. Nyttiggörandet av allmänhetens med-
verkan och andra typer av samråd bör också bli föremål
för uppföljning.

Kvalitetsgranskning fokuseras ofta på MKB-doku-
mentationen, exempelvis vad gäller överskådlighet och

lättillgänglighet, nollalternativets behandling, tydlighet i
metodikbeskrivning och resultatpresentation samt be-
hovet av uppföljning av miljökonsekvenser. Gransk-
ningen kan också avse hanteringen av datakvalitet och
-osäkerhet samt brist på information. Vidare granskas
huruvida MKB:n anger konsekvenser och inte bara ger
en tillståndsbeskrivning och i vad mån fokusering skett
till avgörande miljökonsekvenser.

Genomgången visar på behov av forskning och  utveck-
ling vad gäller bl.a.:
• Val av uppföljningsobjekt utifrån ett helhetsper-

spektiv på kunskapsbehovet
• Användningen av kvantitativa och kvalitativa mått
• Metodik för dokumentation av före-situationen
• Landskapsekologisk grundkunskap för tillämpning i

infrastrukturplaneringen
• Bedömning av kumulativa effekter
• Verifiering av konsekvensbedömningarna
• Stegvis kunskapsuppbyggande i olika skeden
• Nyttiggörande av information från samråd
• MKB-dokumentationens kvalitet med avseende på

metodik, datahantering, fokusering, tydlighet,
tillgänglighet, nollalternativets behandling, uppfölj-
ningsbehov m.m.

• Samordning med annan uppföljningsverksamhet
• Utvärdering av MKB-arbetets ändamålsenlighet och

effektivitet
• Erfarenhetsåterföring från uppföljningsverksamhet
• Eventuellt behov av ett MKB-centrum
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Follow-up of effects on the natural environment in Environmental Impact Assessment of road and rail
projects: Starting-points and planning
by Lennart Folkeson
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 LINKÖPING

Summary

Follow-up has been neglected – methodology is needed

Follow-up is a neglected area in the work on en-
vironmental impact assessments (EIA) for road and
rail projects in Sweden. The report discusses the
need for follow-up in the EIA for such projects and
the considerations on which this should be based.
The work is confined to the natural environment
and is not concerned with monitoring in the eco-
nomic sense. It is based on Swedish EIA practice and
international EIA literature. The work is a contri-
bution to the development of methodology for EIA
monitoring in the road and rail sector.

The report discusses different types of monitoring.
Effect monitoring refers to the effects and impacts of
road and rail projects on the natural environment. Process
follow-up concerns work on the EIA itself. In quality
appraisal the quality of judgements and EIA reports is
examined. Monitoring in the form of experience feed-
back is dealt with only to a minor extent. Finally, areas
where research and development are judged to be neces-
sary are identified.

Effect monitoring may be carried out in order to
• check that the environmental effects are acceptable

and in line with sustainable development
• receive early warning of undesirable development
• note the risk of unforeseen effects
• protect and develop natural values and ecological

interactions
• enhance the reliability of impact assessments and

decision bases
• enhance the effectiveness of environmental mea-

sures taken
• raise the environmental awareness of the players

involved
• provide feedback of experience data for future infra-

structure planning.

As to what environmental effects shall be monitored and
in which projects, this should be assessed on the basis
of a holistic perspective where the monitoring inputs are
allocated in such a way that, taken together, they provide
a reliable idea of the environmental effects of roads and
railways. These monitoring inputs may take the form
of periodic follow-up activites, continuous monitoring
or spot checks. Irreversible effects may require special
moni-toring and special methods. Environmental effects
during the construction stage should at all times be
monitored so that protective action can be taken when
needed. Special measures taken to modify the project
on the basis of environmental considerations should also
be monitored in each individual case.

Monitoring results expressed in qualitative terms may
have less impact than results expressed in quantitative
terms. This should be taken into consideration in plan-
ning the monitoring programme. At the same time, all
results cannot be expressed in quantitative terms. Meth-
odology that can give qualitative results greater impact
must therefore be developed as a matter of urgency.

It is absolutely necessary to secure baseline data in
order that it should be possible to monitor environmental
effects after the construction phase. The reliability, rele-
vance, informational value and up-to-dateness of existing
survey material must be subjected to critical appraisal.
The do-noting alternative must receive the same treat-
ment as the construction alternatives.

The effect of roads and railways on fauna can be
attributed to loss of biotope, change of biotope, landscape
fragmentation, barrier effects, corridor effects, dis-
turbance and traffic fatalities. These forms of effects
demand different types of monitoring. As regards vege-
tation, it is usually the actual presense of plants that is
monitored, and investigation is usually confined to vas-
cular plants. The increased awareness of the role that
fungi, lichens and mosses play in biodiversity should be
reflected in monitoring work.
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The effects of road and rail construction on the soil
may consist of changes in hydrogeological conditions,
pollution effects, erosion, subsidence and removal of
geological formations. The effects of changes in hydro-
logy on vegetation in e.g. wetland areas should be noted.
Effects on water can be ascribed to pollution of surface
waters, disruption of surface water biology, hydrogeo-
logical changes and pollution of groundwater. Each and
every one of these types of effect requires a specially
designed monitoring method. Treatment of surface
water runoff must be given special attention where
sources of water supply and sensitive natural areas are
affected.

Infrastructure has many types of effect on the land-
scape, such as physical encroachment, fragmentation,
barrier effects, disruption of patterns and relationships
in the landscape, changed conditions for the movement
of animals, plants and water in the landscape, as well as
the effects of pollution and other disturbances on func-
tions in the ecosystem. There is a great need of landscape
ecological knowledge for application in infrastructure
planning. There is also a great need of method develop-
ment in regard to the interaction between factors such
as fauna, flora, land, water, air and landscape. Cumu-
lative effects and their treatment constitute yet another
area where method development is urgently needed.

The aim of process follow-up may be to investigate
to what extent environmental measures decided on were
carried out in practice. Monitoring may also focus on
examining how decisions with environmental impli-
cations, made in earlier planning phases, were imple-
mented in later phases. Another aim may be to scrutinise
compliance with current regulations, instructions and
recommendations for the EIA work itself. One over-
arching objective may be to scrutinise EIA work with
regard to its effectiveness and appropriateness. Utilisation
of public participation and other types of consultation

should also be subjected to examination.
Quality appraisal often focuses on EIA documen-

tation, for instance with regard to clarity and lucidity,
treatment of the do-nothing alternative, clarity in de-
scribing methodology and presenting the results, and the
need for monitoring environmental impacts. Appraisal
may also concern treatment of data quality and data
uncer-tainty, and lack of information. An appraisal is also
made whether the EIA actually indicates impacts and
does not only describe present conditions, and to what
extent attention has been given to critical environmental
im-pacts.

This appraisal points to the need for research and de-
velopment with regard to
• The choice of what is to be monitored, on the basis

of an overall consideration of the need for knowl-
edge

• The use of quantitative and qualitative indices
• Methodology for documentation of the baseline sit-

uation
• Basic knowledge of landscape ecology for appli-

cation in infrastructure planning
• Assessment of cumulative effects
• Verification of impact assessments
• Step-by-step accumulation of knowledge in different

phases
• Utilisation of information from consultations
• The quality of EIA documentation as regards metho-

dology, data processing, focusing, clarity, lucidity,
treatment of the do-nothing alternative, need for
monitoring, etc.

• Coordination with other monitoring activity
• Evaluation of the appropriateness and effectiveness

of EIA work
• Feedback of experience gained during monitoring
• If necessary, establishment of a national EIA centre
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Uppföljning är en viktig del av allt utvecklingsarbete. Av
olika skäl ges uppföljningen emellertid inte alltid den roll
den förtjänar. När ett projekt väl är genomfört blir det
alltför sällan föremål för granskning eller utvärdering.

Vägar och trafik har på flera sätt långtgående miljö-
effekter, inte minst vad gäller naturmiljön. När vägar ska
byggas genomförs miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
i olika stadier av vägplanering och vägprojektering. Trots
författningarnas krav saknas emellertid ofta uppföljnings-
program i miljökonsekvensbeskrivningarna. Man går
därigenom miste om den erfarenhetsåterföring som en
väl planerad och genomförd uppföljningsverksamhet
skulle kunna tillföra arbetet med miljöanpassningen av
transportsystemet.

Att uppföljningsverksamhet ges så begränsad roll i
MKB-arbetet är emellertid inte unikt för Sverige eller för
vägsektorn. I den internationella litteraturen inom MKB-
området behandlas uppföljning ofta mycket knapphän-
digt; ofta påtalas förhållandet att uppföljning så sällan
görs1. I en tidig översikt skrev Eriksson2 att ”Syste-
matiska uppföljningar tycks inte finnas i något land.”
Situationen har visserligen förbättrats i många länder,
men ännu återstår mycket arbete innan uppföljning ses
som en naturlig del av MKB-arbetet.

Att uppföljning fortfarande har en så begränsad roll
går till viss del tillbaka på bristande metodik. Uppenbart
är att det finns ett stort behov av utveckling av metodik
för uppföljning av MKB3.

Enligt aktuella svenska regler och handböcker för
miljökonsekvensbeskrivning av vägprojekt ska behovet
av uppföljning av projektets miljökonsekvenser, samt ett
förslag till uppföljningsprogram anges i t.ex. arbets-
planens MKB4. Handböckerna ger emellertid ringa led-
ning beträffande uppföljningsmetodik5.

Det är mot denna bakgrund som föreliggande rapport
har kommit till stånd. I det följande ska behov av, och
utgångspunkter för, uppföljning av naturmiljöeffekter i
projekt-MKB diskuteras mot bakgrund av dagens sven-
ska praxis och den internationella litteraturen.

1.2 Avgränsning och syfte
Föreliggande arbete behandlar uppföljning av naturmiljö-
effekter i MKB för väg- och järnvägssektorn. Utgångs-
punkten tas i förhållandena inom vägsektorn, men re-
sonemangen gäller i allt väsentligt även järnvägssektorn.

Redovisningen avser projekt-MKB och inte strategisk
miljöbedömning (SMB).

Arbetet begränsas till naturmiljön. Miljökonsekvenser
vad gäller kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt
boendemiljö och hälsa ligger utanför uppdraget. I redo-
visningen diskuteras framför allt utgångspunkter och
förhållningssätt − här ges alltså inga konkreta anvis-
ningar. Arbetet är snarare avsett att utgöra ett av flera
underlag för trafikverkens utveckling av uppföljnings-
metodik inom MKB.

Texten behandlar inte den uppföljning som normalt
utförs inom ramen för byggkontroll, exempelvis kontroll
av att byggritningar o.dyl. följs.

Den metodik för kunskapsinhämtning som diskuteras
gäller huvudsakligen skriftliga dokument samt fältinven-
teringar. I mycket begränsad utsträckning diskuteras
intervjubaserad kunskapsinhämtning. Likaså ligger meto-
dik för monetär värdering helt utanför ramen för upp-
draget.

Arbetet har i huvudsak utförts före införandet av
miljöbalken (1 januari 1999) varför denna lag inte be-
aktats.

Föreliggande arbete har alltså som syfte:
• att med utgångspunkt i svensk MKB-praxis och

internationell MKB-litteratur diskutera behov av och
utgångspunkter dels för uppföljning av effekter och
konsekvenser för naturmiljön av väg- och järnvägs-
projekt, dels för uppföljning av MKB-arbetet,

• att därigenom ge ett bidrag till utvecklingen av
metodik för MKB-uppföljning inom väg- och
järnvägssektorn.

1.3 Metodik
Arbetet grundas framför allt på inhemsk och internationell
litteratur om olika aspekter på miljökonsekvensbeskriv-
ning, samt på författarens erfarenhet från projekt som
rör metodik för miljökonsekvensbeskrivning och upp-
följning av naturmiljökonsekvenser. Någon systematisk
sökning eller genomgång av MKB-handlingar har inte
gjorts, utan arbetet baseras främst på översiktsarbeten
och litteratur inriktad mot metodutveckling och utvär-
dering av MKB. Merparten av den använda litteraturen
är publicerad under tiden före 1999. Före litteratur-
sökningen har framst IRRD använts (en IRRD-central
är en nationellt ansvarig organisation för OECD:s re-
ferensdatabas).

1 Canter (1996), Morris & Therivel (1996).
2 Eriksson (1990).
3 Read (1994), Morris & Therivel (1996).
4 Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar
(1993), Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar (1995).
5 Miljökonsekvensbeskrivningar inom trafiksektorn (1994).
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2 Olika typer av uppföljning

Inom Vägverket har miljökonsekvensbeskrivningen som
allmänt syfte att ”säkra miljöhänsynen vid lokalisering,
utformning och byggande av en väganläggning med
förväntad trafik”6. ”Miljöhänsynen” avgränsas till att
gälla konsekvenser för ”miljön, hälsan och hushåll-
ningen med naturresurser” i Naturresurslagens mening
och specificeras till ”dels människor, fauna, flora, mark,
vatten, luft, klimat, landskap och samspelet mellan dessa
faktorer och dels materiella tillgångar och kulturarvet”.

Vad som bör inbegripas i ”miljöhänsyn” i vidare me-
ning kan emellertid ses som en öppen fråga, och bli före-
mål för diskussion allteftersom nya aspekter och kun-
skaper återspeglas i officiell miljöpolicy och det allmänna
medvetandet. En tydlig tendens är den gradvisa över-
gången från miljöanalys inriktad mot skydd av särskilda
objekt till miljöanalys som är mer inriktad mot miljömål
på olika nivåer. Inom en relativt snar framtid torde det
tänkande som ligger till grund för ”miljöanpassning av
transportsystemet”7 komma att ställa allt högre krav på
MKB-arbetet och uppföljning därav.

Uppföljningen av miljökonsekvenser och MKB-ar-
betet inom transportsektorn kan sägas ha som över-
gripande mål att genom erfarenhetsåterföring inte bara
förbättra MKB-metodiken i sig, utan framför allt bidra
till en miljöanpassning av transportsystemet.

MKB-uppföljningen kan avse vitt skilda företeelser
som är av olika karaktär och som var och en kräver
metodik som är anpassad till syftet. Uppföljningsaktivi-
teterna kan exempelvis ha som syfte8:
• att samla in före-data, dvs. uppgifter om förhål-

landena före projektstart,
• att säkra miljöanpassningen av vägprojektet i bygg-

respektive driftskedet,
• att kontrollera att skyddsåtgärder fått avsedd

verkan,
• att kontrollera i vad mån och på vilka sätt åt-

gärderna behöver korrigeras eller kompletteras,
• att ange osäkerheter i bedömningsunderlaget,
• att ange osäkerheter i metodiken för bedömning av

konsekvenser,
• att lyfta fram oförutsedda effekter,
• att genom erfarenhetsåterföring bidra till förbättring

av planerings- och projekteringsprocessen.

I Banverkets (preliminära) MKB-handbok anges kort och
gott att syftet med uppföljning är ”att avgöra om förut-
sägelserna av miljöeffekterna blev korrekta och om före-
slagna skyddsåtgärder är tillräckliga.”9.

När det gäller uppföljning av naturmiljöeffekter av
byggande och trafikering av en väg eller järnväg söker
man svar på frågor av typen:
• Använder älgen den viltpassage som byggdes?
• Hur förändrades åns vattenkemi under vägbygget?
• Ligger tungmetallhalterna i dagvattendammens ut-

lopp under de gränser som bestämdes?
• Har myrens vegetation påverkats av vägen?
• Hur påverkades häckfågelfaunan under de fem

första åren efter järnvägsbygget?

De fem sistnämnda frågorna kan sägas gälla effektupp-
följning. Uppföljningen kan även inriktas mot själva
MKB-arbetet, och man kan då tala om processuppfölj-
ning. Detta är en helt annan typ av uppföljning, och
uppföljningen ska belysa MKB-arbetets utförande och
ändamålsenlighet. Här söker man svar på frågor av ty-
pen:
• Fick den beslutade faunapassagen den lokalisering

och den utformning som bestämdes?
• Kom fågelinventeringen som framtogs inför

vägutredningen till användning i vägprojekterings-
skedet?

• Undveks sprängningar under häckningstiden?
• Kom matjorden från järnvägsbygget till användning

i den nya parken?
• Kom de krävda skötselanvisningarna för dagvatten-

dammen att upprättas?
• Hur dokumenterades allmänhetens synpunkter vid

informationsmötena?

En tredje kategori av uppföljning av MKB är kvalitets-
granskning. Den avser att granska och utvärdera den
metodik som kommit till användning i MKB-arbetet.
Granskaren kan söka svar på frågor av typen:
• Användes rätt metod för svampinventeringen; var

metodbeskrivningen klar och entydig?
• Med vilken metod bedömdes risken för saltvatten-

kontaminering av brunnarna längs vägen?

6 Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar
(1993).
7 Att miljöanpassa… (1996), Ny kurs i trafikpolitiken (1997).
8 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995).

9 Beskrivning av miljökonsekvenser (1992).
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• Hur beskrevs osäkerheten i bedömningen av risken
för ökat slitaget på Storängens naturreservat?

• Framgår det av MKB om beskrivningen av fisk-
beståndet grundades på nygjorda fältinventeringar
eller gamla litteraturuppgifter?

• Var utdöendet av Åkärrets grodbestånd förutsäg-
bart; kunde det ha undvikits?

• Gav arbetsplanens MKB underlag för bedömning
av järnvägens bidrag till kumulativa effekter på
häckfågelfaunan i området?

• Är beskrivningen av förväntade luftkvalitetsför-
ändringar begriplig för gemene man?

En fjärde typ av uppföljning syftar till erfarenhetsåter-
föring. Att återföra erfarenheter av effektiva dagvatten-
anläggningar eller outnyttjade faunapassager är av stor
betydelse för den framtida infrastrukturplaneringen. Er-
farenhetsåterföring skiljer sig från tidigare nämnda typer
av uppföljning men utgör, även den, en stor och ange-
lägen uppgift. Den metodutveckling som behövs där är

10 Carley (1986).

uppenbarligen av en annorlunda typ där många discipliner
och kunskapsområden behöver involveras, t.ex. infor-
mationsteknik, och frågan behandlas inte vidare i före-
liggande arbete.

I det följande ska alltså följande typer av uppföljning
av naturmiljöeffekter inom MKB behandlas:
• effektuppföljning,
• processuppföljning,
• kvalitetsgranskning.

I framställningen ges effektuppföljning en mer ingående
behandling än de två senare typerna av uppföljning.

Nämnas kan att uppföljningsverksamhet naturligtvis
kan indelas på många olika sätt. I olika länder och i olika
sammanhang ges olika typer av uppföljning olika be-
nämningar, och begreppsförvirring ligger nära till
hands10. Den enkla indelning som används i föreliggande
arbete är praktiskt betingad och har valts för att tillgodose
syftet med arbetet.



V T I  M E D D E L A N D E  8 8 016

3 Effektuppföljning

3.1 Allmänt

3.1.1 Behandlade miljöeffekter
Enligt EG-direktiv11 ska en MKB ”identifiera, beskriva
och bedöma de direkta och indirekta effekterna av ett
projekt beträffande:
”– människor, fauna och flora,
– mark, vatten, luft, klimat och landskap,
– materiella tillgångar och kulturarv,
– samspelet mellan faktorerna i första, andra och

tredje strecksatserna.”.

I föreliggande arbete, som gäller naturmiljöeffekter, sker
behandlingen enligt följande:
• fauna,
• flora,
• mark,
• vatten,
• luft och klimat,
• landskap,
• samspelet mellan ovannämna faktorer,
• naturresurshushållning,

en indelning som, i tillämpliga delar, följer den indelning
som används i Vägverkets MKB-handbok12.

3.1.2 Avsikter med effektuppföljning
Uppföljning kan i MKB-sammanhang vara ett verksamt
verktyg för att bl.a.13:
• kontrollera att följderna är acceptabla och i linje med

en hållbar utveckling,
• erhålla en tidig varning för en oönskad utveckling,
• uppmärksamma risken för oförutsedda effekter,
• skydda och utveckla naturvärdena och de eko-

logiska sambanden,
• erhålla ett säkrare beslutsunderlag,
• öka säkerheten i konsekvensbedömningarna,
• öka vidtagna åtgärders effektivitet,
• höja miljömedvetenheten hos berörda,
• återföra erfarenheter till framtida infrastruktur-

planering.

3.1.3 Tidsperspektiv
Effektuppföljningen kan ha olika tidsperspektiv. Upp-
följningen ska klarlägga miljöeffekternas omfattning dels
på kort sikt, dels på lång sikt. Vad gäller effekt- och
processuppföljning kan uppföljningen ha karaktären av:

• periodiskt återkommande uppföljning
• kontinuerlig uppföljning
• punktinsats

Periodisk uppföljning kan t.ex. utföras ett, fem och tio
år efter projektet. Minskas intervallen mellan uppfölj-
ningstillfällena närmar man sig kontinuerlig uppföljning.
Punktinsatser kan gälla ett visst projekt, en viss företeelse
etc.

I Frankrike har man exempelvis inrättat s.k. observa-
toires för att följa vissa utvalda vägars miljöpåverkan
under 10–15 år. Dessa observatoires har en stark prägel
av undersökningsområden för vetenskapliga forsk-
ning14.

Man kan diskutera i vad mån även uppföljningen ska
lägga vikt vid irreversibla effekter, alltså effekter som
är oåterkalleliga15. Å ena sidan är skadan redan skedd,
och bedömningen har gjorts att skadan inte kan åtgärdas.
Å andra sidan kan bedömningen ha varit felaktig, an-
tingen i brist på kunskap eller också kan det under tiden
ha utvecklats metoder som kan göra den ”irreversibla”
skadan reversibel. Uppföljningen kan i detta fall ligga till
grund för identifiering av behov av kompletterande åt-
gärder som kan sättas in i efterhand.

Det kan också tänkas att den ”irreversibla” skadan
trots allt har ”självläkt”, och en dokumentering av denna
utgång måste anses värdefull. Omvänt kan skador som
förmodades kunna ”åtgärdas bort” ha blivit irreversibla,
dvs. i de fall åtgärden misslyckades. Detta bör också
dokumenteras.

3.1.4 Kvalitativa och kvantitativa mått
Det finns i infrastrukturplaneringen en stark strävan åt
kvantitativa uttryckssätt i beslutsunderlagen. Bristen på
siffror i de kvalitativt uttryckta miljökonsekvenserna gör
att sådana miljökonsekvenser tenderar att få mindre vikt
vid beslutsfattandet.

Även vad gäller uppföljningsverksamhet går det en
skarp skiljelinje mellan kvalitativa och kvantitativa ut-
tryckssätt. Det är svårt att över tid belägga en förändring
som endast uttrycks i ord och inte i siffror. I MKB-
läroböcker betonas ofta vikten av att eftersträva kvantita-
tiva uttryckssätt för miljöeffekter. Enligt Read16 borde
miljökonsekvensbeskrivningen mer sträva efter att for-
mulera kvantitativa prognoser än att ge uttryck för far-
hågor.

11 Rådets direktiv … (1985).
12 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995).
13 Canter (1996) m.fl.

14 Se t.ex. Observatoires du milieu naturel (1994); Road
Transport Research (1994).
15 GD-policy (1992).
16 Read (1994).
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Ofta är det ändamålsenligt att för uppföljningspro-
grammet formulera hypoteser för förväntad miljöut-
veckling beträffande utvalda parametrar gentemot ut-
gångssituationen. Den faktiska utvecklingen kan också
prövas gentemot givna gränsvärden eller i tidigare MKB-
arbete prognosticerad utveckling. För att hypoteserna
ska kunna prövas krävs det mätningar som kan uttryckas
kvantitativt17.

Kvalitativa uttryckssätt har å andra sidan sina givna
fördelar. Inte minst inom SMB är det viktigt att kvalitativt
uttryckta bedömningar kompletterar kvalitativt uttryckta
företeelser. Kvantitativt uttryckta mått måste också i stor
utsträckning ”översättas” till ord för att vara verksamma
i kommunikationen med en icke-teknisk allmänhet och
med andra intressenter. Siffror på utsläpp eller halter kan
lämpligen relateras till utsläppsgränser eller bedömda
gränser för vad människa och natur tål18. Kvalitativa
beskrivningar behövs, inte minst, för beslutsfattaren,
som eljest riskerar att ”drunkna” i siffror19.

Vad gäller miljöförhållanden där en skala av typen
”liten – måttlig – stor effekt” används bör man om möjligt
ange kvantitativa gränser för de angivna stegen20. Gör
man detta, närmar sig detta kvalitativa uttryckssätt det
kvantitativa uttryckssättet. En tabellarisk framställning
av kvalitativt uttryckta parametrar kan möjligen leda till
en omedveten summering av antalet ”plus” eller ”minus”
för de olika åtgärdsalternativen, en risk exempelvis
Kvarnbäck21 varnar för.

I miljökonsekvensbeskrivningen ska noll-alternativet,
alltså utvecklingen utan det tilltänkta projektet, ges en
behandling likvärdig med utbyggnadsalternativen22. Krä-
ver man att miljökonsekvenserna i utbyggnadsalterna-
tiven ska uttryckas kvantitativt, bör samma krav gälla
noll-alternativet. Praktiskt sett kan det innebära att man
i MKB anger inom vilka gränser en miljövariabel för-
väntas variera vid icke-utbyggnad; att variabeln behåller
exakt samma nivå som ”idag” är inte särskilt troligt.

Behovet av kontrollområden (referensområden, noll-
ytor etc.) är något som är mycket omskrivet i MKB-
litteraturen. Behovet är sprunget ur kravet på att upp-
följningen ska kunna särskilja miljökonsekvenserna av
vägen och trafiken från förändringar som orsakas av
andra faktorer som förändras över tiden, antingen ge-

nom naturens egen förändring eller genom antropogen
påverkan23. Detta kräver kontrollområden i vetenskaplig
bemärkelse. Detta är krav som dels i stor utsträckning
negligeras, dels i många fall är svåra att tillgodose24.
Kravet på referensytor frångås i en kritisk artikel där
behovet av mycket förenklad uppföljningsmetodik lyfts
fram25.

Under de senaste åren har mycket utvecklingsarbete
utförts i syfte att få fram nyckeltal, indikatorer och lik-
nande verktyg för att beskriva miljöutvecklingen26. Des-
sa verktyg bör kunna få ökad användning även inom
MKB27. Om uppföljning av MKB ska kunna dra nytta
av, och även ge bidrag till, nyckeltalsinriktad statistik,
är det nödvändigt med kvantitativt uttryckta data.

Uppföljning av miljöeffekter av vägar och trafik kan
även dra nytta av data som kan finnas framtagna inom
ramen för regional eller nationell miljökvalitetsövervak-
ning. Även från denna synpunkt är det eftersträvansvärt
med kvantitativa data.

Som komplement eller alternativ till kvantitativt ut-
tryckta data kan s.k. riktningsanalys ibland användas.
En riktningsanalys kan exempelvis ange huruvida (eller
i vad mån) den planerade åtgärden (projektet) leder till
en utveckling som överensstämmer med riktningen för
en önskad utveckling. Metoden har bl.a. använts inom
MKB-arbetet för Dennispaketet28. Likaså har metoden
nyligen använts i en intermodal transportkorridorstudie
(Göteborg–Jönköping) där man prövade de olika ut-
byggnadsalternativens förenlighet med miljömål som
uppställdes för transportkorridoren29. Riktningsanalys
har också använts som ett hjälpmedel för att bedöma i
vad mån nya väg E6 genom Bohuslän är förenlig med
delmålen i den trafikpolitiska propositionen30.

3.1.5 Miljökonsekvenser under byggskedet
Uppföljning av miljökonsekvenser under byggskedet
syftar i första hand till att minimera miljöstörningarna
under byggnadstiden. Ger uppföljningen vid handen att
oönskade miljöeffekter uppstår, bör skadebegränsande
åtgärder sättas in. Exempelvis kan man behöva sätta in
åtgärder för att skydda vattendrag mot läckage av olja
från arbetsmaskiner.

17 Canter (1996) sid. 650.
18 Boken om MKB, del 1 (1996).
19 Nagels (1996).
20 Canter (1996) sid. 650.
21 Kvarnbäck (1995).
22 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995).

23 Morris & Therivel (1996) sid. 254.
24 Morris & Therivel (1996) sid. 196 och 225.
25 Wilson (1998).
26 Environmental indicators (1994), Road Transport Re-
search (1997), Aggregering av miljödata till miljöhot (1998);
Gröna nyckeltal (1998); Jansson (1998).
27 State of the art (1996).
28 Kvarnbäck (1995).
29 Transportkorridoren Göteborg–Jönköping (1998).
30 Riktningsanalys … (1999).
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Även om byggfasens miljöpåverkan är momentan,
eller åtminstone begränsad i tiden, är effekterna inte alltid
begränsade till byggskedet, utan kan ha lång varaktighet.
I vissa fall kan effekterna till och med yppas först efter
det att byggskedet avslutats. Sådana effekter bör täckas
in genom uppföljning under driftskedet.

Ett mer långtgående syfte bör vara att erfarenheterna
ska tas till vara på ett sådant sätt att de bidrar till miljö-
anpassningen av framtida projekt av liknande slag.

3.1.6 Miljökonsekvenser under driftskedet
Uppföljning av miljökonsekvenser under driftskedet (el-
ler, rättare, efter byggskedet) bör gälla dels väganlägg-
ningen som sådan, dels trafiken, dels drift- och under-
hållsåtgärder. Uppföljningen ska belägga i vad mån tra-
fiken kom att ge den miljöpåverkan som antogs i MKB.
Uppföljningen ska också identifiera bestående miljö-
konsekvenser som har sitt upphov i aktiviteter i samband
med byggandet av vägen. Uppföljningen ska också ange
behovet av kompletterande åtgärder eller modifiering av
åtgärder som redan vidtagits. Sådana åtgärdsbehov kan
ha olika orsaker. Här kan nämnas oförutsedd ökning av
trafikvolymen, uppdagade kumulativa effekter (exem-
pelvis miljöstörningar från senare tillkomna aktiviteter),
förändrad syn på miljöproblemen eller nytillkommen
åtgärdsteknik. Till detta kan läggas ytterligare ett syfte,
nämligen att identifiera sekundära effekter, t.ex. så kallade
strukturella effekter, exempelvis effekter till följd av lo-
kalt ökat byggande eller intensifierat näringsliv.

Uppföljningen bör ytterst syfta inte endast till att
miljöanpassa den aktuella vägen, utan även till att få fram
erfarenheter som gagnar miljöanpassningen av det fram-
tida vägtransportsystemet.

3.1.7 Uppföljning av miljöanpassningsåtgärder
Uppföljning av vidtagna miljöanpassningsåtgärder har
som ett av sina viktigaste syften att ge underlag för
behovet av eventuella korrigeringar av åtgärden eller
behov av kompletterande åtgärder. I många fall kan det
tänkas att den ursprungligen vidtagna åtgärdens effek-
tivitet avsevärt kan förbättras med mycket enkla just-
eringar eller kompletteringar. Mot bakgrund av att åt-
gärderna ofta varit kostsamma, förefaller uppföljning av
dem vara en mycket kostnadseffektiv tilläggsaktivitet.
Särskilt när det gäller uppföljning som inriktas mot be-
hovet av ändring eller komplettering av vidtagna åtgärder,
kan det allmänt sägas att det vid begränsade resurser är
bättre att göra en enkel åtgärdskontroll än att åtgärden
inte följs upp alls.

Generellt bör man, där så är möjligt, följa upp alla de

fall där speciella åtgärder vidtas för att förebygga, mildra
eller kompensera (”utjämna” 31) skador på miljön så att
åtgärdernas ändamålsenlighet kan bedömas och utvär-
deras. Även här bör behovet av en gedigen kännedom
om utgångssituationen betonas. Utan dokumenterad kän-
nedom om förhållandena före byggnationen kan man inte
göra en fullödig utvärdering av åtgärdens effektivitet. I
regel borde detta emellertid inte vara något problem,
eftersom redan själva behovet av en åtgärd måste grun-
das på undersökningar av före-situationen. Uppföljnings-
behovet är desto mer angeläget som miljöanpassnings-
åtgärder i många fall är förenade med höga kostnader
för byggande, och i vissa fall även för drift.

3.2 Val av projekt och effekter att följa upp

3.2.1 Projekt
Behovet av uppföljning ska ges en översiktlig behandling
redan i förstudien. I senare planeringsstadier utreds upp-
följningsbehovet mer ingående. Alla vägprojekt kan inte
bli föremål för uppföljning av alla miljökonsekvenser. Det
är däremot rimligt att alla vägprojekt i lämplig utsträc-
kning följs upp:
• med avseende på miljökonsekvenser under bygg-

skedet,
• med avseende på trafikvolym,
• i de fall där särskilt känsliga områden eller land-

skapstyper berörs,
• med avseende på ändamålsenligheten hos skydds-

åtgärder o.dyl. som vidtagits, exempelvis fauna-
passager,

• där väsentligt ny metodik används i MKB-arbetet.

Vad gäller uppföljning i övriga fall är det viktigt att er-
farenhetsåterföringen kan baseras på tillräckligt stort
antal objekt av olika slag så att bredden av olika projekt-
typer och förhållanden kan täckas in. Det föreligger en
risk att uppföljningsverksamheten koncentreras till de
”exklusiva” projekten – projekt som exempelvis är sär-
skilt kostsamma, berör områden med särskilt stora natur-
eller kulturvärden eller involverar särskilt uttalade in-
tressekonflikter. Även om varje infrastrukturprojekt kan
sägas vara unikt, är dock en stor andel av projekten
”normala” projekt där varken miljökonsekvenserna är
särskilt speciella eller landskapet har unika naturvärden.
Det är därför viktigt att uppföljningsaktiviteterna inte bara
inriktas mot de exklusiva projekten utan även omfattar
”triviala” projekt samt projekt där huvudsakligen triviala
landskapstyper  berörs.

31 Kompensation för förlust… (1997), sid. 102.
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3.2.2 Effekter
MKB är ett redskap som ska hjälpa verksamhetsutövaren
att i förväg bedöma de tänkbara effekterna och deras
konsekvenser. När uppföljningsaktiviteterna i MKB-ar-
betet ska planeras, är en av de första frågorna verksam-
hetsutövaren bör ställa sig:
• Finns det några naturmiljöeffekter som bör följas

upp i det aktuella vägprojektet?

En utgångspunkt kan därvid vara att uppföljningen bör
omfatta sådana miljöeffekter där:
• graden av påverkan är svårbedömd,
• påverkan är sannolik men möjlig att åtgärda eller
• en uppföljning har metodologiskt eller pedagogiskt

värde eller eljest är värdefull för erfarenhets-
återföringen.

I fråga om vilka miljöeffekter som ska följas upp ligger
det nära till hands att uppföljningen inriktas mot effekter
som är enkelt mätbara, eller där mät- eller beskrivnings-
metodik finns lätt tillgänglig. Likaså ligger det nära till
hands att följa upp miljöeffekter i de fall där kunskap om
utgångssituationen finns. Om man emellertid har miljö-
anpassning av transportsystemet som utgångspunkt, är
det inte självskrivet att det är de nämnda effekterna som
är de viktigaste att följa upp. En noggrann målanalys för
miljöanpassningen kan således ge vid handen att helt
andra effekter bör följas upp. I det hypotetiska fall att
fordonen skulle bli helt emissionsfria, blir det ur föro-
reningssynpunkt exempelvis föga ändamålsenligt att följa
upp trafikvolymen. Däremot kan det fortfarande vara
ändamålsenligt att beakta trafikvolymen när det gäller att
följa upp den barriärverkan vägen och trafiken utövar
på människor och djur.

Likaså bör uppföljningens effektinriktning anpassas
till den successivt ändrade synen på vad som är viktiga
faktorer i fråga om miljöanpassning av transportsyste-
met. En viktig bas för den gradvisa modifieringen av
miljöpolicyn utgörs av de nya vetenskapliga rön som
framkommer. Det är därför viktigt att inriktningen av
uppföljningsaktiviteterna baseras på aktuell kunskap in-
om miljöområdet. Skulle det exempelvis visa sig att vibra-
tioner har avgörande inverkan på någon djurgrupps fort-
levnadsförmåga, bör uppföljningsmetoder utvecklas som
effektivt beskriver denna ”nya” miljökonsekvens.

Det är viktigt att behovet av uppföljning avseende
konsekvenser för naturmiljön bedöms utifrån naturmiljö-
intresset i sig. Att ett objekt bedöms ha stora konsekven-
ser för exempelvis boendemiljön, och alltså bör följas
upp utifrån boendeintresset, behöver sålunda inte inne-
bära att det finns behov för naturmiljöinriktad uppfölj-
ning. I många fall kan det emellertid vara så att det om-
råde som berörs av ett vägprojekt hyser stora värden

för ett flertal intressen, och då bör uppföljningsbehovet
avgöras med hänsyn till vart och ett av dessa intressen.

Likaså bör uppföljningsbehovet beträffande natur-
miljön diskuteras utifrån en analys av vilka företeelser
eller förhållanden som faktiskt påverkas − grundvattnet,
floran, landskapsbilden etc. Är det exempelvis en fisk-
population i en å som berörs eller hotas av ett vägbygge,
ska uppföljningen avse fiskpopulationen och de faktorer
som påverkar den, och inte vägens inverkan på dägg-
djurens vandringar i området. Generellt ska behovet av
uppföljning bedömas åtskilt för varje företeelse och ef-
fekt.

Uppföljningsaktiviteten måste också planeras noga
med utgångspunkt i vilken effekt uppföljningen avses
dokumentera. Är det exempelvis den biologiska mång-
falden i ett dagvattenpåverkat ytvatten som ska följas
upp, krävs helt andra uppföljningsmetoder än om det är
samma ytvattens tjänlighet som vattentäkt som ska följas
upp.

Vilka effekter som ska följas upp ska också bedömas
med utgångspunkt i ett övervägande om vilken typ och
grad av påverkan som accepteras i och med att projektet
tillåts. Att ett vägbygge medför en viss biotopförlust är
självklart. Vägen (med given trafikvolym) medför också
en viss grad av störning av faunan och även floran i
(resterande delar av) berörda biotoper inom ett visst
avstånd från vägen. Detta vet man och har accepterat i
och med byggbeslutet. Man kan då ställa sig frågan om
det är meningsfullt att följa upp graden av störning.

Vägen ger även barriärverkan på vissa djurpopula-
tioner i området. Låt oss säga att man efter moget över-
vägande har kommit fram till att man inte vidtar några
särskilda åtgärder för en skyddsvärd grodpopulations
fortlevnad i området vägen ska gå igenom. I detta fall
kan det anses befogat att följa upp vägens inverkan på
populationens fortbestånd – det kan visa sig att komplet-
terande åtgärder blir nödvändiga.

Dessa tre exempel visar att man i varje enskilt fall
skulle kunna bedöma uppföljningsbehovet efter ett för-
sök till kategoriindelning i:
• ”accepterade och icke uppföljningsvärda miljö-

effekter”,
• ”accepterade men eventuellt uppföljningsvärda

miljöeffekter”,
• ”tveksamt acceptabla och sannolikt uppföljnings-

värda miljöeffekter”.

3.2.3 Före-data
När uppföljningen väl beslutats blir en grundläggande
fråga:
• Vilka före-data behövs, och vilka data finns redan att

tillgå?



V T I  M E D D E L A N D E  8 8 020

Utan före-data, dvs. information om utgångssituationen,
blir en uppföljning mycket svår att utvärdera. Före-in-
formationen måste gälla exakt de förhållanden eller före-
teelser uppföljningen avser. Är det exempelvis några
djurarters reproduktionsframgång som ska följas upp,
är det inte tillräckligt att ha före-data avseende förekomst/
icke förekomst av djurarterna; även populationsstruk-
turen måste vara känd.

Nästa fråga blir: ”Vilken information finns redan att
tillgå?”. Det är en god investering att verkligen försöka
få tag i all relevant information som redan finns fram-
tagen. Data finns framför allt vid länsstyrelserna och
kommunerna. Översikter finns publicerade över var
information finns att tillgå32. Nya data tillkommer allt-
eftersom genom inventeringar av olika slag och i olika
syften, t.ex. Natura 200033.

Vid sidan om olika myndigheter bör intresseorganisa-
tioner och den intresserade allmänheten/lokalbefolk-
ningen här utnyttjas så mycket som möjligt för att spåra
och ge information.Väl fungerande samråd utgör en
viktig källa till information. Värdet av samråden som
informationskanal bör kunna ökas genom utveckling av
tillvägagångssätt som är anpassade till olika situationer.
Detta torde vara ett angeläget fält för FoU.

Nästa steg blir att avgöra i vilken mån tillgängliga data
uppfyller krav som bör ställas på utgångsdata. Den be-
fintliga informationen måste utsättas för en kritisk
granskning med avseende på inriktning, omfattning, areell
relevans, aktualitet, detaljeringsgrad och vetenskaplig
kvalitet. Ofta finner man då att det befintliga materialet
har begränsat värde, t.ex.  till följd av bristande aktu-
alitet34. Två faktorer som bidrar till minskande värde hos
befintligt material är den diffusa föroreningsbelastningen
och en ofta snabbt ändrad markanvändning, t.ex. upphört
ängsbruk och intensifiering av skogsbruket. Den be-
fintliga informationen måste därför ofta kompletteras
med ny information, vilket i regel kräver fältinventering.
Det bör emellertid nämnas att även ett begränsat informa-
tionsmaterial har ett värde för att ange områdets allmänna
karaktär och indikera naturvärden som kan finnas där.

Data som beskriver före-situationen måste avse det
geografiska området eller platsen i fråga; det räcker inte
med littera-turuppgifter för området i stort.

För att före-data ska kunna användas för kommande
uppföljning måste de uppfylla vissa statistiska krav. Är
dessa inte uppfyllda, kan detta vara en anledning till att
kompletteringar måste göras eller i många fall att en ny
undersökning måste planeras utifrån bl.a. statistiska ut-

gångspunkter. Vid uppläggningen av hela uppföljnings-
programmet gäller naturligtvis också att hela uppfölj-
ningsmetodiken måste vila på säker statistisk grund.

Vad gäller den biologiska uppföljningen kan det vara
relevant att diskutera i vilken mån aktiviteterna ska kon-
centreras på vissa noggrant utvalda indikatorarter.

3.3 Fauna

3.3.1 Effekter
Allmänt kan vägens och trafikens effekter på faunan
hänföras till:
• biotopförlust (delar av biotopen försvinner vid väg-

bygget),
• biotopomvandling (tidigare biotoper ersätts med

t.ex. vägkantsvegetation),
• fragmentering av biotoper och landskap (uppdelning

i mindre delar; längre avstånd mellan lämpliga
habitat),

• barriärverkan (vägen/trafiken utgör ett fysiskt
hinder för djurens rörelser),

• korridorverkan (vägområdet underlättar djurens
rörelser i landskapet),

• störning (djuren påverkas av buller, ljus, avgaser
och vägen/trafiken som fysisk företeelse),

• trafikdöd (viltolyckor o.dyl.).

3.3.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt bör följas upp?
Som nämnts ovan måste man i varje enskilt fall förut-
sättningslöst bedöma om det aktuella projektet kan för-
väntas få sådana konsekvenser för faunan att projektet
bör följas upp. Detta kräver i regel god kunskap om
faunans sammansättning och populationernas funktion
i det berörda området. I fråga om migrerande35 djur, eller
djur som utnyttjar stora hemområden, behöver man
dessutom kunskap om djurens rörelser inom ett betydligt
större geografiskt område än vägens närmaste omgiv-
ning.

I frågan vilka faunistiska kvaliteter ett område besitter
finns ett antal bedömningskriterier att utgå ifrån. Ett av
de vanligare är sällsynthet och liknande skyddsaspek-
ter36. Det kan emellertid därutöver finnas många andra
kriterier att utgå ifrån när uppföljningsbehovet ska av-
göras. Vilka djurgrupper man ska ta hänsyn till i väg-
planeringen är inte bara en vetenskaplig fråga utan i
praktiken i hög grad en policyfråga.

32 Se t.ex. Larsson et al. (1995).
33 Löfroth (1997).
34 Se t.ex. Larsson (1993).

35 Migration: regelbundet återkommande vandring.
36 Se t.ex. Verkaar et al. (1991), Ehnström et al. (1993) och
Ahlén & Tjernberg (1996).
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• Vilka effekter bör följas upp?
Som nämnts ovan kan det ifrågasättas om det är befogat
att följa upp miljökonsekvenser som är sannolika och
accepterade. Begreppet acceptans bör emellertid ses i
ett tidsperspektiv; det som accepteras idag kan kanske
framstå som oacceptabelt i en framtid. Detta kan vara
särskilt adekvat i sådana fall där vägtransportsystemet
befinns utgöra en dominerande hotfaktor. Frågan är om
inte detta redan kan sägas vara fallet för fortbeståndet
av vissa utrotningshotade grodarter i Skåne eller uttern
i södra Sverige. Likaså kan en ökad föroreningsbelast-
ning eller fortgående landskapsfragmentering leda till
försämrade förutsättningar för djurlivet i sådan grad att
acceptansen av vägsystemets påverkan på faunan kom-
mer att ifrågasättas i en framtid.

Uppföljningens uppläggning och metodik beror på
syftet med uppföljningen och vilka processer som ska
följas upp. Att följa upp förekomsten av vissa arter inom
ett begränsat område i anslutning till vägområdet kräver
betydligt mindre insatser än om uppföljningen avser
utvalda djurs migration inom ett större område. I det
senare fallet räcker det inte med data som enbart anger
förekomst/icke förekomst inom området, utan det krävs
även uppgifter som belyser olika aspekter av själva mi-
grationen.

• Vilka data finns, och vilken tillförlitlighet har de?
Data om förekommande djurarter framtas regelmässigt
inom ramen för ordinarie MKB-arbete. I uppföljnings-
syfte räcker det emellertid sällan med endast förekomst-
uppgifter, särskilt om uppgifterna inte är kvantitativt
uttryckta. Vidare är uppgifterna sällan tillräckligt aktuella,
detaljerade, noggranna eller säkra för att kunna utgöra
grund för uppföljning. I de flesta fall behöver befintliga
data alltså kompletteras med fältundersökningar som är
speciellt utformade för sitt syfte. Vikten av att försäkra
sig om tillräckliga före-data av god kvalitet kan inte
överskattas.

• Hur länge och hur ofta?
Vid uppläggningen av uppföljningsprogram kommer tids-
faktorn in på minst två sätt: Hur länge? Hur ofta?

Hur lång tid kräver före-studierna som ska ligga till
grund för uppföljningen? För det första måste observa-
tionerna göras under den eller de årstider då djuren är
aktiva (eller över huvud taget närvarande) eller eljest
möjliga att studera. Här skiljer sig olika djurgrupper från
varandra37. En och samma djurgrupp (eller art) har också
i många fall olika typer av aktiviteter under olika årstider.
Ska flera olika djurgrupper omfattas av studierna, täcks
snart hela året in.

För det andra förekommer variation mellan olika år i
djurens förekomst och aktivitet. Denna mellanårsvaria-
tion täcks naturligtvis inte in under två år och endast i
ringa grad under tre år. Egentligen bör även år med ex-
trema vädersituationer inkluderas för att få med alla arter
som kan förekomma38. Hur många års före-studier som
kan komma till stånd är i praktiken en ekonomisk fråga.
Här kommer det gärna till konflikt mellan vetenskapliga
krav och krass verklighet.

Man bör även ta ställning till hur många gånger stu-
dierna måste upprepas under en och samma säsong för
att den naturliga tidsvariationen ska kunna fångas in.
Denna fråga har även beröring med kravet på tillräckligt
antal paralleller i försöksteknisk (statistisk) bemärkelse.

• Hur stort område?
Hur stor areell omfattning ska undersökningarna ha, dvs.
hur långt utanför vägområdet ska undersökningarna
sträcka sig? Denna fråga måste besvaras med utgångs-
punkt i uppföljningens syfte. Framför allt beror det på
vilka arter, vilka rörelsetyper och vilka andra ekologiska
processer uppföljningen avser. Svårigheten ligger ofta i
att hitta den skala i tid och rum där effekterna är av den
typ, omfattning och intensitet att de låter sig observeras.
Djur har i många fall en viss förmåga att anpassa sig till
förändringar. En påverkan måste därför överskrida ett
visst tröskelvärde och ha tillräcklig varaktighet för att
signifikanta effekter ska kunna dokumenteras. Detta
tröskelvärde är i de flesta fall okänt.

Särskilt vad gäller de migrerande djuren måste kun-
skap inhämtas om djurens aktivitet inom stora områden,
och då måste landskapsekologiska frågeställningar be-
svaras. Detta är emellertid ett område där kunskapen
generellt sett är mycket begränsad.

3.3.3 Exempel på metodik och utförda uppfölj-
ningar

Allmän faunainventeringsmetodik kan i stor utsträckning
komma till användning även när det gäller uppföljning.

Förekomst och populationstäthet av däggdjur kan
undersökas med hjälp av förekomst av viltväxlar samt
genom spillningsinventering. Vad gäller djurens rörelser
kan utfodring med foder innehållande särskilda markörer
användas. Rörelserna kan också karteras genom spår-
taxering (i snö) och anläggande av särskilda spårbäddar,
t.ex. av sand, som regelbundet undersöks och åter iord-
ningställs. Märkning av djur är en annan möjlig teknik.
Telemetri (då djur förses med en radiosändare) är ett ofta
effektivt hjälpmedel som dock knappast kan komma till
användning annat i uppföljningsprojekt av forsknings-

37 Morris & Therivel (1995). 38 Read (1994).
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karaktär. En tämligen exklusiv metod är videoövervak-
ning (se nedan).

Vad gäller jaktbart vilt kan värdefull information er-
hållas ur jaktstatistik och från viltvårdande organisatio-
ner. Även om statistiken över polisrapporterade olyckor
innehåller ett betydande mörkertal, kan den ge värdefull
information om förekomst och rörelser av bl.a. älg,
rådjur och ren. Denna statistik gäller naturligtvis endast
vissa arter; vad gäller trafikdödlighetens betydelse för
olika djurarter hänvisas till ett äldre svenskt arbete39.

Vad gäller fåglar kan en allmän fågeltaxering (utförd
vid lämplig tidpunkt) ge värdefull information. Punkt-
taxering av sjungande häckfåglar40 är en beprövad metod
för undersökning av trafikens störande effekt41.

För detaljerad information om inventeringsmetodik
för olika djurgrupper hänvisas till speciallitteratur42.

3.3.3.1 Byggfasen
I byggskedet kan intensiv uppföljning vara påkallad, ef-
tersom störningen i många fall är både kraftig och kon-
centrerad i tiden. Kontinuerlig bevakning kan exempelvis
behöva sättas in för att säkerställa häckningsframgången
hos sällsynta rovfåglar som har bon i närheten av en
byggplats.

En viktig del av uppföljningsaktiviteten under bygg-
fasen avser tillämpningen av beslutade skyddsåtgärder
(se nedan).

För faunan kan det vara ändamålsenligt att hänsyn
tas till vandringsperioder, häckningstider, dygnsrytm och
andra tidsmässiga förhållanden, så att miljöstörande an-
läggningsarbeten kan förläggas till sådana tider att stör-
ningarna minimeras.

I samband med byggandet av Oslos nya flygplats på
Gardermoen och tillhörande vägar och järnvägar utförs
omfattande uppföljning av viltets förekomst och rörelser,
varvid bl.a. telemetri används43. Nämnas kan att flyg-
platsen är placerad i en av de älgrikaste trakterna i Norge.
Uppföljningarna är en del av det mycket omfattande
uppföljningsprogram för olika typer av miljökonsekven-
ser som har upprättats. Flera uppföljningsrapporter har
publicerats44.

3.3.3.2 Driftfasen
Frågan om hur länge uppföljningen ska fortgå efter bygg-
skedet är helt beroende av vilka djurgrupper och vilka
konsekvenser man vill ha information om. Graden  av
förändring har också betydelse. Likaså måste man ta
ställning till hur ofta undersökningarna behöver upprepas.
Under åtminstone de första åren torde årlig upprepning
av undersökningarna vara befogad. Därefter kan utgles-
ning av undersökningstillfällena diskuteras.

I många fall kan det finnas skäl att undersöka möjlig-
heten att samordna uppföljningsaktiviteterna med even-
tuellt förekommande långsiktig kontinuerlig övervak-
ningsverksamhet, som drivs i annan regi i det aktuella
området. Det pågående program för miljökvalitetsöver-
vakning som för länge sedan startades av Naturvårds-
verket kan här nämnas45.

Vid uppläggning av uppföljningsprogram avseende
jaktbart vilt samt fisk, kan samarbete med jaktorga-
nisationer och företrädare för fritidsfisket rekommen-
deras.

Ett exempel på program för uppföljning av konse-
kvenser för faunan i ett omväxlande, men i sin helhet
relativt alldagligt, landskap har nyligen utarbetats för ett
vägprojekt i Småland46.

I en uppföljning av inverkan av den nya E6 i Bohuslän
kunde man under tre år efter vägens färdigställande inte
belägga några effekter av vägtrafiken (ådt ca 8 000) på
häckningsbetingelserna för svartvit flugsnappare eller
talgoxe i vägens närhet47. Däremot visade en finsk studie
att byggverksamheten och trafikbullret från den ny-
byggda E18 öster om Helsingfors orsakade mycket kraf-
tiga störningar på fågelfaunan i ett fågelskyddsområde
vid Gammelbyviken. Vadarna undvek områden där buller-
nivån överskred 56 dB48. I en studie i Uppland visade
Wallentinus49 att orren övergivit sina tidigare spelplatser
på bullerutsatta mossar, och att flera fågelarter försvunnit
från vägens närhet. Detaljerade norska fågelundersök-
ningar i samband med vägbygge i en våtmark har fäst
uppmärksamheten på den stora variationen mellan
åren50.

39 Göransson et al. (1978).
40 Biologiska Inventeringsnormer (1978).
41 Reijnen et al. (1995).
42 Guidelines for Baseline Ecological Assessment (1995),
Morris & Therivel (1996).
43 Kastdalen (1996), Miljøovervåking (oppfølgende under-
søkelser) (1996).
44 Miljøovervåking (oppfølgende undersøkelser) (1996) .

45 Bernes (1994), sid. 249.
46 Seiler & Folkeson (1996); Seiler et al. (1999).
47 Nyholm (1995).
48 Hirvonen & Rintala (1995).
49 Wallentinus (1984).
50 Husby (1997a, 1997b).
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För trafikbullrets inverkan på häckfåglar har en modell
utvecklats i Nederländerna51. Barrett52 efterlyser kriterier
för effektiva bulleråtgärder till skydd av fåglar i USA.

En uppföljande undersökning av Abisko-vägen (Riks-
väg 98) visade att trafikdöden påverkade bestånden av
skogshare och ripa negativt samt att trafikdödade djur
drog till sig asätare53.

Från två av Finlands nio Vägverksregioner uppges
ett 20-tal projekt vara föremål för uppföljning avseende
djur och växter54.

3.3.3.3 Skyddsåtgärder
I alla de fall där särskilda åtgärder avseende faunan vidtas,
bör åtgärdernas effektivitet dokumenteras.

I Europa har under de senaste decennierna ett antal
faunapassager byggts. Alltför få har blivit föremål för
uppföljning avseende deras användning55, även om det
finns utvärderingar publicerade från ett stort antal länder
i Europa och andra delar av världen, exempelvis Neder-
länderna56, Tyskland57, Spanien58 och USA59. Nyligen
har emellertid en detaljerad zoologisk uppföljningsstudie
publicerats som främst avser ekodukterna utefter nya
B31 men som även inkluderar utvärderingar av tolv äldre
faunapassager i Tyskland, Frankrike, Nederländerna och
Schweiz60. I Nederländerna har en metodikhandbok för
uppföljning av faunapassager nyligen publicerats61.

Från våra nordiska grannländer kan nämnas att nog-
grann uppföljning sker av användningen av viltpassager
som byggts vid väg/järnväg till Gardermoen62. Fauna-
passager och andra passagemöjligheter följs även upp i
Danmark63 och Finland. I Sverige har ännu mycket få
faunapassager byggts. Grodtunnlarna vid Nääs i Väster-
götland och vid Fjugesta i Närke följs upp av zoologisk
expertis.

Där ersättningsbiotoper, t.ex. i form av våtmarker,
anlagts som kompensationsåtgärd, bör utvecklingen föl-

jas, t.ex. genom årlig kontroll av förekomsten av de
groddjur som var föremål för åtgärden. Så har skett i
exempelvis Tyskland64. Uppföljning bör även ske av
exempelvis anordningar för fågelbon som iordningställts
som kompensation för sådana som blivit förödda.

3.4 Flora

3.4.1 Effekter
Vägar och trafik har bl.a. följande effekter på flora och
vegetation:
• borttagning av växtplats,
• störning (ändrade klimat-, mark- och vattenför-

hållanden o.dyl.),
• slitagepåverkan.

Påverkan kan resultera i utdöende, ändrad vitalitet eller
reproduktionsförmåga samt förändrad artsammansätt-
ning. Det är inte bara försvinnande av arter som kommer
i fråga; i hög grad införs nya arter utefter vägkanten och
en platsfrämmande vegetation uppstår65.

3.4.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt bör följas upp?
För att bedöma behovet av uppföljning behöver man, på
samma sätt som för faunan, god kännedom om den totala
artsammansättningen i området. Inventeringen bör därför
omfatta i princip alla artgrupper, inte bara de hotade.
Särskild vikt bör naturligtvis läggas vid förekomsten av
rödlistade arter. En genväg kan vara att i förstone kon-
centrera insatsen till nyckelbiotoper66.

Vanligen är det kärlväxtfloran intresset inriktas mot.
Den ökande insikten om moss-, lav- och svampflorans
roll i den biologiska mångfalden kan i många fall föranleda
större inventeringsinsats avseende dessa grupper, särskilt
när det gäller rödlistade arter67.

51 Reijnen et al. (1995).
52 Barrett (1996).
53 Strömquist (1985) citerad av Bäck et al. (1990).
54 Jansson (1998).
55 Folkeson (1996).
56 Nieuwenhuizen & van Apeldoorn (1995).
57 Ueckermann & Olbrich (1984).
58 Rosell et al. (1997).
59 Evink (1990).
60 Pfister et al. (1998).
61 Brandjes & Smit (1996).
62 Kastdalen (1996), Miljøovervåking (oppfølgende under-
søkelser) (1996).
63 Salvig (1991), Madsen (1993).

64 Bay & Rodi (1991).
65 Forman (1995).
66 Nyckelbiotoper i skogen (1993), Aronsson et al. (1995),
Guidelines for Baseline Ecological Assessment (1995).
67 Aronsson et al. (1995).
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att täcka våraspekten. Inventering av svamparter ställer
bereder särskilda svårigheter68; vanligen behövs inven-
tering under såväl vår som höst. Moss- och lavfloran
kan inventeras under merparten av den snöfria delen av
året69.

Uppföljning av vegetationen bör fortgå årligen under
minst fem år. En svensk långtidsuppföljning visade att
vägarna i många fall hade haft relativt begränsad inverkan
på vegetationens sammansättning utanför själva väg-
området70.

3.4.3.1 Byggfasen
Speciellt värdefulla träd och annan vegetation helt nära
vägen kan behöva fysiskt skydd under byggtiden. Även
vegetation i t.ex. rinnande vatten kan behöva temporärt
skydd.

3.4.3.2 Driftfasen
Uppföljningen av Abisko-vägen visar att kolonisationen
av vägslänterna med lokala växter är mycket långsam
och att insådda arter knappast sprider sig i den arktiska
miljön71. Däremot har slitage runt rastplatserna givit stora
vegetationsskador.

3.4.3.3 Skyddsåtgärder
Särskilt åtgärdade växtlokaler måste likaså följas upp med
avseende på fortlevnad av de arter som föranledde åt-
gärden.

3.5 Mark

3.5.1 Effekter
Effekter på mark kan vara av typen:
• ändrade hydrogeologiska förhållanden,
• föroreningspåverkan,
• erosion,
• sättningar och skred,
• borttagande av geologiska formationer.

3.5.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt bör följas upp?
• Vilka effekter bör följas upp?
• Hur länge och hur ofta?
• Hur stort område?

Vanligen leder ett vägbygge inte till sådana ändringar i
förhållanden som gäller mark att de föranleder uppfölj-
ningsverksamhet. Den vägnära marken belastas med
föroreningar via luft och dagvatten. I anslutning till vat-

• Vilka effekter bör följas upp?
Vanligen är det förekomsten av växter och växtsamhällen
som kan bli föremål för uppföljning. För rödlistade arter
kan möjligen även reproduktionsinriktade undersök-
ningar bli aktuella. Vad som ska följas upp får dock
bedömas från fall till fall.

• Hur länge och hur ofta?
Normalt insamlas före-data endast under en enda vege-
tationsperiod. Någon årsvariation täcks då inte in, och
chansen att upptäcka tillfälliga arter är begränsad. Vissa
arter som växer på en plats ger sig inte till känna alla år.
Sådana arter kan undgå registrering om inventeringen
inskränks till endast ett år.

• Hur stort område?
Den kunskap man behöver gäller dels själva vägområdet,
dels området utanför detta. I det första fallet är det en
fråga om vilka biotoper och arter som direkt går förlorade
(biotopförlust). I det andra är det en fråga om omfattning
och grad av påverkan (störning) från ingreppet, vägen
och trafiken. Den information om vegetationen man
behöver är naturligtvis av olika karaktär beroende på om
det gäller biotopförlust eller störning, och metodiken får
anpassas därefter.

I normalfallet är det endast befogat att följa vege-
tationsutvecklingen i det helt vägnära området. Växtarter
för vilka lokalklimatet är viktigt, t.ex. epifytiska lavar och
mossor, kan behöva studeras på större avstånd från
vägen. Vegetation med särskilda krav på markens hydro-
logi, t.ex. myrvegetation, bör också särskilt uppmärk-
sammas.

3.4.3 Exempel på metodik och utförda upp-
följningar

Det kan ifrågasättas om uppföljningen behöver omfatta
alla växtarter; en koncentrering till rödlistade arter eller
känsliga biotoper kan övervägas. Detaljeringsgraden i
undersökningarna får avgöras från fall till fall. I allmänhet
är det förekomst och täckningsgrad som följs upp; upp-
gifter om förekomst har ett begränsat värde jämfört med
kvantitativa data, som bör efterstävas. Reproduktions-
framgång kan vara av intresse i sådana specialfall som
då det gäller enstaka överlevande exemplar av sällsynta
arter. Uppföljning i fasta provytor har den fördelen att
den statistiska variationen minimeras, men den nackdelen
att fasta ytor kan förstöras eller på annat sätt bli obruk-
bara.

Kärlväxtfloran kan endast inventeras sommartid; in-
ventering även under våren/försommaren kan krävas för

68 Rydberg (1996).
69 Morris & Therivel (1995).
70 Rühling (1992).
71 Bäck et al. (1990).



25V T I  M E D D E L A N D E  8 8 0

tentäkter och andra känsliga områden kan uppföljning
vara befogad för att kontrollera att marken inte förorenas.
I områden med skred- och sättningsbenägna jordar kan
uppföljning med avseende på dessa förhållanden vara
befogad. Behovet av före-data inför uppföljningar får
avgöras från fall till fall.

3.5.3 Exempel på metodik och utförda upp-
följningar

För uppföljning av vägars inverkan på mark kan inga
allmänna rekommendationer ges; uppföljningen måste
utformas efter situationens krav samt syfte och omstän-
digheter i övrigt. Vidare anvisningar ges i MKB-GEO72.

Mark och vatten kan kräva åtgärder till skydd mot
förorening av oljeprodukter o.dyl. från anläggningsverk-
samheten. Åtgärder kan också behöva vidtas så att
grumlingen av vattendrag minimeras.

En norsk uppföljningsstudie visade att det vid mellan-
lagring av förorenade massor skedde en viss spontan
nedbrytning av oljeprodukter men knappast av poly-
aromatiska kolväten (PAH)73.

3.6 Vatten

3.6.1 Effekter
De effekter på vattenmiljön som vägar och trafik ger
upphov till kan hänföras till:
• förorening av ytvatten (sjöar och vattendrag),
• påverkan på ytvattnens biologi,
• hydrogeologiska förändringar,
• förorening av grundvatten.

3.6.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt och effekter bör följas upp?
Med vägdagvattnet sprids föroreningar till yt- och
grundvatten i vägens omgivning. Föroreningarna (tung-
metaller, kolväten, kväveföroreningar m.m.) har sitt ur-
sprung dels i trafiken (avgaser, smörjoljor, fordonen och
deras last m.m.), dels i vägmaterialet (kolväten, tung-
metaller, damm- och stenpartiklar), dels i vägens drift
och underhåll (vägsalt m.m.). I många fall är det befogat
att följa upp inverkan på vattenkvaliteten, inte minst när
det gäller skyddade vatten- och våtmarksområden. Sär-
skild uppmärksamhet krävs då känsliga vattendrag, små-
bäckar, dammar, gölar o dyl. avses bli recipienter för
vägdag-vatten, även då dagvattnet dessförinnan har blivit
föremål för någon typ av reningsåtgärd74.

För att avgöra behovet av uppföljning av biologiska
förhållanden i sjöar och vattendrag behöver man känne-
dom om förekomst av känsliga arter.

Ett vägbygge kan påverka grundvattenströmmar och
-förhållanden, inte bara i direkt anslutning till vägen, utan
även på längre avstånd. Den ändrade grundvattenre-
gimen kan påverka biotoper antingen i uttorkande eller
försumpande riktning med långsiktiga förändringar i
vegetationssammansättning (och även fauna) som följd.
Förändringarna kan inträffa på långt avstånd från vägen.
Detta kan behöva följas upp; härvid kan uppmärksamhet
riktas mot att det kan ta lång tid innan förändringarna
gör sig påminda.

Vägen kan också skära av tillflöden till brunnar varvid
minskad vattentillgång, eller t.o.m. uttorkning, blir följ-
den. Yt- och grundvatten som utgör vattentäkter kräver
särskild hänsyn och i många fall åtgärder för att förhindra
förorening med framför allt salt, organiska föroreningar
och tungmetaller75.

• Var finns data?
Länsstyrelser och kommuner har data över vattenkvalitet
och skyddade områden. Regionala/lokala vattenvårdsför-
bund kan också ha värdefull information, liksom fiske-
vårdsorganisationer. Data kan också finnas framtagna
inom ramen för regional miljökvalitetsövervakning.

• Hur länge och hur ofta?
För såväl hydrologiska som kemiska förhållanden i yt-
och grundvatten gäller att undersökningen måste ske vid
flera tillfällen varje år för att årstidsfluktuationerna ska
kunna täckas in. Före-data måste alltså börja insamlas i
god tid. Med tanke på vattnets långsamma transport i
många typer av marker och akviferer bör uppföljningen
ha ett mycket långt tidsperspektiv.

För vidare läsning vad gäller yt- och grundvatten-
skydd hänvisas till speciallitteratur76.

Vad gäller tidsaspekten på de biologiskt inriktade
vattenundersökningarna gäller samma resonemang som
för faunan ovan.

• Hur stort område?
Undersökningarnas areella omfattning får avgöras med
ledning av syfte och omständigheter i övrigt. Vad gäller
grundvatten bör man tillse att utvecklingen i bakgrunds-
miljö täcks upp genom mätning i grundvattenrör på långt
avstånd från vägen77.

72 MKB-GEO (1995).
73 Oppfølgende undersøkelser (1995).
74 Folkeson (1994).

75 Yt- och grundvattenskydd (1995).
76 Yt- och grundvattenskydd (1995).
77 Bäckman (1980), Bäckman & Folkeson (1995).
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3.6.3 Exempel på metodik och utförda upp-
följningar

Som exempel på kemiska/fysikaliska variabler som kan
ingå i ett uppföljningsprogram avseende ytvatten kan
följande anges78:
• pH,
• turbiditet,
• konduktivitet,
• färg,
• suspenderat material,
• totalfosfor,
• totalkväve,
• nitrat,
• totalt organiskt kol.

Program för uppföljning av vattenkvaliteten i ytvatten
kan lämpligen samordnas med program som inriktas mot
vägens inverkan på vattendragets flora och fauna. Dam-
mar och andra vatten för fisk- och kräftodling o.dyl. kan
kräva särskilt utformade uppföljningsprogram.

3.6.3.1 Byggfasen
Mark och vatten kan kräva åtgärder till skydd mot föro-
rening av oljeprodukter o.dyl. från anläggningsverk-
samheter. Åtgärder kan också behöva vidtas så att grum-
lingen av vattendrag minimeras.

Att mycket stora mängder suspenderat material mo-
mentant kan mobiliseras till ytvatten i samband med
vägbygge visas i en undersökning utförd i samband med
byggandet av Riksväg 98 (Abisko) 1981. Särskilt stora
mängder kan frigöras vid omgrävning av vattendrag79.

I samband med byggandet av Gardermoens flygplats
med tillhörande väg och järnväg sker rigorös övervakning
av förhållandena i grund- och ytvatten80, bl.a. följs
grundvattennivån, vattenbalans, transporten av eroderat
material samt vattnens kemiska och biologiska förhål-
landen.

3.6.3.2 Driftfasen
Uppföljningen av Abisko-vägen visar att vattenkemin i
berörda åar inte förändrades i ett något längre tidsper-
spektiv. Vad gäller mängden suspenderat material i åarna
kunde temporära ökningar iakttas under följande vår-
flödestillfällen på de platser där åfåran ännu inte nått sin
nya form efter högvattentillfällen. Grundvatten kan på-
verkas lokalt om mineralrika fyllnadsmassor används81.

Bäckman82 har under en 20-årsperiod följt upp salt-
halt i mark och grundvatten utefter väg E 20 och noterat
förhöjda halter som indikerar inverkan från vintersaltning.

Uppföljning av grundvatten sker i stor omfattning i
Finland, t.ex. med avseende på salthalt83.

3.6.3.3 Skyddsåtgärder
Där grund- eller ytvatten blivit föremål för särskilda
åtgärder bör flöden, vattenstånd och vattenkvalitet följas
upp.

Anläggningar som byggts för ekologiskt omhänder-
tagande av vägdagvatten bör naturligtvis följas upp, åt-
minstone med avseende på praktisk funktion och ren-
ingseffektivitet84.

3.7 Luft och klimat

3.7.1 Effekter
Vägtrafiken ger upphov till luftföroreningar varav de
viktigaste är85:
• koldioxid,
• kväveoxider,
• svaveldioxid,
• kolmonoxid,
• kolväten,
• halogenerade aromatiska ämnen,
• metaller,
• partiklar.

Härtill kommer ozon som sekundärt kan bildas ur andra
luftföroreningar under inverkan av UV-ljus.

Trafikens luftföroreningar ger en lång rad effekter på
naturmiljön. Dessa kan grovt indelas i följande kategorier:
• växthuseffekten,
• försurning av mark och vatten,
• övergödning av mark och vatten,
• giftverkan; störning av olika biologiska processer

och ekologiska funktioner.

Detta leder i sin tur till sekundära effekter i form av bl.a.
förändringar i artsammansättning, störd reproduktion,
minskad eller ökad produktion och omsättning av bio-
massa, näringsobalans och störda kretslopp av olika
ämnen. Många av dessa effekter som är av regional eller
global natur.

78 Program for oppfølgende undersøkelser (1995).
79 Rehn et al. (1982).
80 Oppfølgende undersøkelser (1995), Miljøovervåking
(oppfølgende undersøkelser) (1996), Åstebøl & Løvstad
(1996).
81 Bäck et al. (1990).

82 Bäckman (1980),  Bäckman (1997), Bäckman & Folkeson
(1997).
83 Jansson (1998).
84 Lundberg & Lindmark (1994).
85 Lenner (1999).
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3.7.2 Behov av uppföljning
• Vilka projekt och effekter bör följas upp?
Denna fråga kan inte få något generellt svar. Emissionen
av luftföroreningar blir sällan föremål för uppföljning på
annat sätt än genom modellberäkningar baserade på tra-
fikvolym, trafiksammansättning, spridningsförhållanden
och liknande faktorer. Trafikinriktade mätningar av luft-
föroreningshalter utförs vanligen endast i forsknings-
syfte i speciella fall. I många tätorter mäts halterna av
luftföroreningar kontinuerligt inom ramen för olika över-
vakningsprogram. Även bakgrundsstationer ingår i så-
dana mätnät.

Många av de mätningar och beräkningar avseende
luftkvalitet som utförs är inriktade mot hälsoförhållanden
och har mindre koppling till naturmiljöeffekter annat än
på ett generellt plan.

För information om luftföroreningsemissioner, luft-
kvalitet och luftföroreningseffekter hänvisas till special-
litteratur86.

I samband med den omfattande byggverksamheten
vid Gardermoen upprättades kontrollprogram för luft-
kvaliteten87.

3.8 Landskap

3.8.1 Effekter
Vägar och deras trafik påverkar landskapet på många
sätt. Följande kan nämnas som exempel88:
• fysiskt intrång; borttagande av en del av landskapet,
• tillkomst av ett nytt element i landskapet,
• ändrad markanvändning även utanför vägområdet,
• barriärverkan,
• fragmentering av landskap och biotoper,
• brutna, respektive tillkommande, mönster och

samband i landskapet,
• ändrade betingelser för djurs, växters och vattnets

rörelser i landskapet,
• annan störning av funktioner i ekosystemen,
• föroreningspåverkan.

Vägars fragmenteringsverkan på naturområden är en
fråga som under senaste tiden vunnit stort intresse, inte
minst som följd av en konferens som hölls i Maastricht
199589. Infrastrukturens inverkan på landskapseko-

logiska samband och funktioner har först på sistone
uppmärksammats i Sverige90. I svenska miljökonse-
kvensbeskrivningar saknas ofta en bedömning av land-
skapets ekologiska funktioner91.

Med ett allt finmaskigare nät av infrastruktur blir den
fragmenterande inverkan på landskapet allt viktigare.
Detta förhållande röner stor uppmärksamhet i vissa infra-
strukturtäta länder som Nederländerna92. Även om
mycket erfarenhet kan hämtas från kontinenten93, finns
det ett stort behov av kunskap om infrastrukturens in-
verkan på landskapsekologiska samband under svenska
förhållanden. För tillämpning i den svenska infrastruktur-
planeringen pågår emellertid forskning bl.a. vid SLU94.
Att natur- och kulturlandskapet måste betraktas som en
helhet har länge varit en självklarhet bland geografer och
inom landskapsforskningen men denna syn ha ännu inte
helt vunnit insteg i infrastrukturplaneringen.

3.8.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt och effekter bör följas upp?
Behovet av uppföljning är mycket stort. Kunskapsläget
är emellertid sådant att mycket baskunskap måste tas
fram innan framgångsrika uppföljningsprogram av-
seende landskapsekologiska samband kan utformas.

3.8.3 Exempel på utförda uppföljningar
Landskapsfragmentering  påverkar inte minst de stora
däggdjuren. Wallentinus95 visade exempelvis att väg E3/
E18 genom ett tidigare orört skogsområde i Uppland
medförde att älgstammen ökade på ena sidan vägen men
minskade på den andra. Rådjursstammen påverkades
däremot föga.

Vad gäller hänsynstagandet till olika typer av landskap
i USA, kan nämnas att våtmarker intar en särställning
som objekt för skydds- och kompensationsåtgärder.
Trots omfattningen av åtgärder har, åtminstone tidigare,
uppföljningar av åtgärdernas effektivitet varit få96.

3.9 Samspelet mellan olika faktorer
Enligt Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbe-
skrivningar ska MKB bl.a. analysera hur vägbyggnads-
arbetet, väganläggningen och trafiken påverkar män-
niskor, fauna, flora, mark, vatten, luft, klimat, landskap
och samspelet mellan dessa faktorer. I MKB-handboken97

86 Lämpliga ingångar: Sjödin et al. (1987), Luftvård (1997),
Vem förorenar Sverige? (1997).
87 Miljøovervåking (oppfølgende undersøkelser) (1996).
88 Forman (1995), Folkeson (1997).
89 Habitat Fragmentation & Infrastructure (1997).

90 Bedömning av ekologiska effekter… (1996), Seiler et al.
(1996).
91 Kvarnbäck (1995).
92 Se t.ex. Verboom (1995).
93 Se t.ex. Habitat Fragmentation… (1997).
94 Institutionen för naturvårdsbiologi; se t.ex. Seiler &
Eriksson (1997); Seiler & Rudin (1999).
95 Wallentinus (1994).
96 Hall & Naik (1989).
97 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995).
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behandlas samband mellan dessa faktorer under rubriken
Landskapsanalys. Landskapsanalysen ges där en relativt
omfattande behandling. Det sägs bl.a. att ”Information
om förändringar i kvaliteten hos mark, vatten, flora etc.
måste tolkas för flera faktorer tillsammans för att konse-
kvenser avseende t.ex. ekologiska funktioner ska kunna
bedömas.” Detta är en tolkning av EG-direktivet om
MKB98.

I praktiken är det inte helt lätt att beskriva konse-
kvenserna för samspelet mellan dessa faktorer. Detta är
förmodligen anledningen till att samspelet sällan blir före-
mål för uppföljning. Kunskapsbehovet är stort. Problem-
ställningarna är till stor del gemensamma med dem som
uppkommer beträffande landskap (se ovan).

3.10 Naturresurshushållning

3.10.1 Effekter
Med naturresurser menas i detta sammanhang energi,
vattentillgångar, jordbruks- och skogsmark, grus-, berg-,
torv-, olje- och mineraltillgångar etc.

Byggande av infrastruktur tar produktiv mark i an-
språk och konsumerar grus och bergmaterial samt fos-
sila bränslen. Vägen och trafiken kan påverka grund- och
ytvattentäkter, och vid drift och underhåll används energi,
grus och bergmaterial. Detta är några exempel på hur
naturresurshushållningen påverkas av vägar och trafik.

3.10.2 Behov av uppföljning och före-data
• Vilka projekt och effekter bör följas upp?
Vid vägbyggnation är schaktning i jord och sprängning
i berg normala företeelser. I regel eftersträvas material-
balansering99. I många fall måste ändå material tillföras
utifrån, och i andra fall skapar överskottsmassor ett
kvittblivningsproblem. Man måste i varje enskilt fall ta
ställning till om uppföljning är befogad. I vissa fall kan
uppföljningen gälla kontroll i vad mån grusuttaget skedde
enligt givna tillstånd, i andra fall kan uppföljning behöva
sättas in beträffande långsiktig förändring av grund-
vattennivån i ett område med grundvattentäkter eller
skyddade våtmarker. Där användning av alternativa mate-
rial, t.ex. hyttsten eller rivningsmassor, blir aktuella, kan
särskilda krav på prövning och/eller uppföljning bli aktu-
ella100.

• Hur länge och hur ofta?
Grundvattennivån varierar över året och även mellan år.
Detta måste beaktas när det gäller att avgöra hur länge
man behöver insamla före-data. Efter byggnationen kan
grundvattenförhållandena behöva följas upp under många
år; grundvattenhöjning och -avsänkning kan i många fall
vara en långsam process, i andra emellertid en snabb.

Vad gäller materialbehov och -tillgångar är eventuella
inventeringar naturligtvis av engångskaraktär.

• Hur stort område?
I fråga om grundvattenpåverkan kan inga generella råd
ges beträffande storlek på området där före-data behöver
insamlas eller där uppföljning bör ske.

För behandlingen av naturresursfrågor i MKB ger
Vägverkets MKB-GEO ledning101.

3.10.3 Exempel på metodik och utförda upp-
följningar

Temporära grundvattenavsänkningar är vanliga under
byggfasen102. Generellt bör kontroll ske av att påverkan
av grundvattennivån sker enligt planer eller tillstånd.
Tunnelbygge är förenat med särskilda problem och stäl-
ler särskilda krav.

Som exempel på ett projekt där grundvattenfrågor
spelat en viktig roll kan nämnas nydragningen av E 22
söder om Kalmar över en kommunal grundvattentäkt.

Uppföljning av materialtäkter sker i stor utsträckning
i Finland103.

Vad gäller grundvattenkvalitet med avseende på salt-
halt kan Bäckmans104 studie ges som exempel på lång-
varig uppföljning.

3.11 Kumulativa effekter
I MKB bör minst tre typer av kumulativa effekter be-
skrivas:105

• summan av effekterna av flera projekt i ett område,
• den samlade effekten av flera projekt över tiden,
• sammantagna effekter av ett projekt.

Kumulativa effekter behandlas emellertid mycket sällan
i svensk MKB. I den mån kumulativa effekter behandlas
stannar bedömningen ofta vid uttryck av typen ”pro-
jektets bidrag till den regionala belastningen av luft-
föroreningar är obetydligt”106. Sverige är dock inte en-

98 Rådets direktiv … (1985).
99 Yt- och grundvattenskydd (1995), MKB-GEO (1996).
100 Johansson (1997).

101 MKB-GEO (1996).
102 MKB-GEO (1996).
103 Jansson (1998).
104 Bäckman & Folkeson (1997).
105 Roberts (1991).
106 Kvarnbäck (1995).
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samt om detta. I en amerikansk granskning107 av 30
MKB (visserligen utanför trafiksektorn) utförda 1980–
1992 fann man att endast 14 av dem ens hade omnämnt
kumulativa effekter. Där kumulativa effekter alls be-
handlades, var metodiken oklart angiven (mest användes
kvalitativa beskrivningar) och sällan angavs vilka be-
gränsningar i tid och rum som hade använts vid be-
dömningen. Författarna påpekar risken att man bortser
från de kumulativa effekterna vid bedömningen av vilka
projekt som ska genomgå formell MKB (gäller USA).
Studier av senare MKB:er har dock visat på en förbätt-
ring av behandlingen av kumulativa effekter i USA108.

I Sverige är medvetenheten om betydelsen av kumu-
lativa effekter liten, vilket kan hänga samman med bristen
på svensk erfarenhet av att handha kumulativa effekter.
Kumulativa effekter är svårgripbara, eftersom det är just

107 Burris & Canter (1997).
108 Cooper & Canter (1997).

komplicerade samband som ska analyseras. Tills nyligen
saknades också användbar metodik för Cumulative Ef-
fects Assessment (CEA),  även internationellt109. I ut-
landet sker emellertid en snabb utveckling av metodik
för uppskattning av kumulativa effekter. Checklistor tas
fram110. Smith & Spaling111 ger i en översikt ett förslag
till en ny kategoriindelning av metoder för CEA. Framför
allt skiljs analytiska angreppssätt från planeringstekniska
angreppssätt. Användbarheten av GIS (geografiska in-
formationssystem) lyfts fram.

Behandlingen av kumulativa effekter får i hög grad
anpassas till syftet med miljökonsekvensbeskrivningen
och omständigheterna i övrigt. Allmänt kan behovet av
metodutveckling anpassad till svenska förhållanden be-
dömas som stort.

109 Canter & Kamath (1995), Cooper & Canter (1997).
110 Canter & Kamath (1995).
111 Smith & Spaling (1995).
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4 Processuppföljning

Uppföljning av själva MKB-arbetet kan ha åtminstone tre
olika ändamål. Det viktigaste ändamålet är  att belägga i
vad mån intentioner och åtgärder som beslutats i olika
skeden av MKB-processen kom att fullföljas i prak-
tiken112. Ett annat ändamål kan vara att granska efter-
levnaden av gällande regler, anvisningar och rekom-
mendationer för själva MKB-förfarandet så som dessa
är utformade idag. Ett tredje ändamål kan vara att gran-
ska själva MKB-arbetet med avseende på effektivitet och
ändamålsenlighet. En övergripande fråga kan därvid vara:
Är dagens MKB-process ett effektivt instrument för att
miljöanpassa transportsystemet?

Uppföljning av MKB-arbetet är väsensskild från upp-
följning av själva miljökonsekvenserna. Uppföljning av
MKB-arbetet är en aktivitet på ett högre plan, och med
ett mer övergripande syfte. Vid denna typ av uppföljning
är det också lämpligt att MKB-beställarens uppföljning
kompletteras med uppföljning genom medverkan av ut-
omstående oberoende instans. Uppföljning av de arbets-
sätt och processer som är involverade i MKB-arbetet i
sin helhet och i dess delar är av stort värde för erfaren-
hetsåterföringen. Särskilt viktigt är det att relatera och
bedöma den svenska MKB-modellen utifrån den praxis
och de krav som gäller internationellt.

Processuppföljning inom MKB bör inte begränsas till
projekt-MKB; på den strategiska nivån har processupp-
följning, åtminstone potentiellt, större genomslagskraft
vad gäller strävan mot ekologiskt hållbar samhällsut-
veckling. Ett ECE-dokument från 1992 anger att pro-
cessuppföljning för policies, planer och program kan:113

• visa i vad mån projektet kom att utformas så som
det beskrevs i miljökonsekvensbeskrivningen;

• verifiera den miljöpåverkan som angavs i MKB;
• utvärdera effektiviteten hos skadebegränsade åt-

gärder, varna för potentiella miljöproblem och ut-
veckla metoder för att förutskicka oförutsedd på-
verkan;

• modifiera policyn, planen eller programmet med
hänsyn till aktuella miljökrav och miljökunskaper;

• bidra till erfarenhetsåterföringen.

Exempel finns på svenska studier av hur själva MKB-
arbetet fungerat114.

I Frankrike läggs stor vikt vid uppföljning; för stora
vägprojekt görs efter fem år en utvärdering av projektens
samhällsekonomi m.m. (ekonomiska observatoires; jfr.
ekologiska observatoires; se avsnitt 3.1.3). I denna upp-
följning ingår kontroll av vidtagna skyddsåtgärders effek-
tivitet, varvid eventuella tilläggsåtgärder kan aktualiseras.
I Nederländerna och Spanien är miljöuppföljning obliga-
torisk i varje MKB för vägar. I Storbritannien fokuseras
uppföljningen av vägprojekt på hur väl prognoserna för
trafikvolym slog in115.

Att en snabb och effektiv kommunikation mellan
utförare och beställare av uppföljning under byggfasen
är viktig för att snabbt kunna vidta åtgärder, betonas i
en norsk uppföljningsstudie116.

4.1 Implementering av beslut och intentioner
Ett av de grundläggande kraven på uppföljning av MKB-
arbetet är att granska i vad mån MKB-arbetet klarlägger
vägprojektets överensstämmelse med de krav och inten-
tioner som fastlagts i officiella miljömål, miljöpolicies och
liknande117. Det kan härvid konstateras att vissa viktiga
miljömål ännu inte kvantifierats, t.ex. markförbrukning
och intrång i natur- och kulturmiljöer118.

Ett annat uppföljningsobjekt kan gälla huruvida de
beslut med miljöimplikationer som tagits i tidigare ut-
redningsskeden kom att implementeras i efterföljande
utrednings- eller projekteringsskeden. I de fall så inte
skett, bör detta framgå av MKB-handlingarna i dessa
senare skeden, åtföljt av motiveringar och/eller förslag
till korrigering eller komplettering.

Alla projekt kan inte följas upp. Det är däremot rim-
ligt att alla vägprojekt i lämplig utsträckning följs upp:
• med avseende på miljökonsekvenser under bygg-

skedet,
• med avseende på trafikvolym,
• vad avser fullföljandet av beslut och intentioner i

tidigare MKB-skeden.

112 Gilpin (1995), Söderberg & Thörnqvist (1995).
113 Application of Environmental Impact Assessment
(1992) (urval; fri översättning).

114 Söderberg & Thörnqvist (1995); Ljungblom & Samor
(1996).
115 Road Transport Research (1994).
116 Åstebøl & Løvstad (1996).
117 Hur har det gått? (1994), Lindholm (1995), Nationella
miljömål (1996), Vägverkets miljöprogram (1996), Ren luft
och gröna skogar (1997).
118 Särskild plan... (1995); Folkeson & Antonson (1999).
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Vikten av att de faktiska miljöeffekterna följs upp och
stäms av mot innehållet i MKB för infrastrukturinvest-
eringarna framhålls av Kommunikationskommittén119.

4.2 Allmänhetens medverkan
Allmänheten och lokala intressegrupper spelar en viktig
roll som kunskapskälla i MKB-arbetet. Att tidigt skapa
engagemang bland olika intressegrupper gagnar kun-
skapsutbytet i senare planeringsskeden. Vägverket lyfter
fram värdet av att skapa ett gott samarbete med allmän-
heten redan i samband med förstudien120.

Uppföljningen av MKB-arbetet kan i denna del inriktas
mot i vilken utsträckning och på vilket sätt denna in-
formationskälla utnyttjas, och hur informationen tillgodo-
görs MKB-arbetet.

Samtidigt som värdet av allmänhetens medverkan i
MKB-processen framhävs i ett otal utvärderingar, är
exemplen på bristande möjlighet för allmänheten att delta
i processen legio världen över121. Allmänhetens med-
verkan är också viktig i uppföljningssteget122.

4.3 Dokumentation
Miljökonsekvensbeskrivning är en process där ett stort
antal personer medverkar. Av dessa är det endast ett fåtal
som är så involverade, eller har sådan överblick, att deras
bild av processen är heltäckande. Processen är utdragen
i tiden, men samtidigt blir det aktuella snart historia och
framtagna fakta riskerar att glömmas bort. Detta är några
av de förhållanden som gör dokumentationen av MKB-
arbetet till en nyckelfråga. Hur denna dokumentation går
till i olika skeden av planering, projektering och upp-
följning och hur respektive dokument ser ut styrs av
regelverk och etablerad praxis. Såväl i Sverige som inter-
nationellt pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete, som
blivit föremål för ett antal utvärderingar123.

Som utgångspunkt för uppföljning är MKB-doku-
mentet är gedigen dokumentation oundgänglig. Samtidigt
ställs det på MKB-dokumentationen höga krav på över-
skådlighet, lättillgänglighet, läsbarhet och komprimerad
framställning. Det ställs alltså egentligen oförenliga krav

på miljökonsekvensbeskrivningen som dokument. Vad
gäller fullständighet, överskådlighet och dylika aspekter
behandlas detta inte i föreliggande arbete; här hänvisas
till granskningsmallar och andra hjälpmedel för utvär-
dering av MKB-dokumenten som på senare tid framtagits
på olika håll124.

Några allmänna aspekter på vad en uppföljning av
MKB-dokumenten kan inriktas på ska dock tas upp här.

Har miljökonsekvensbeskrivningen i det aktuella ske-
det utnyttjat resultaten från MKB i tidigare skeden? Om
inte, bör orsaken undersökas. Om tidigare resultat till-
godogjorts, har man då redovisat vilka data som är nya
och vilka som härrör från tidigare utredningar?

Gör dokumentets disposition, framställning och illu-
strationer MKB:n tillgänglig för den allmänintresserade
läsaren eller endast för den initierade? En insiktsfull
granskning kan troligen bidra till att öka informations-
värdet hos framtida miljökonsekvensbeskrivningar.

Framgår det av MKB:n om de beskrivna förhållan-
dena är specifika för det aktuella projektet eller har resul-
taten allmän relevans? Vilket informationsvärde har
MKB:n för erfarenhetsåterföringen till andra projekt och
för MKB-arbetets utveckling allmänt? I en god MKB ska
beskrivningen av projektets bakgrund, områdets karak-
täristika, använda undersökningsmetoder o.dyl. ge så-
dana upplysningar att resultatens allmängiltighet ska
kunna bedömas.

Redovisar MKB:n behov av uppföljning? Varje MKB
bör ange hur uppföljning av olika miljökonsekvenser ska
följas upp, eller alternativt redogöra för de skäl som talar
mot behovet av uppföljning.

Ger MKB:n en god grund för uppföljning av miljö-
konsekvenserna? Av texten i MKB:n bör det framgå om
det varit meningen att redovisade resultat skulle kunna
ligga till grund för uppföljning eller ej. Normalt är det
knappast meningsfullt att i MKB-dokumentet redovisa
det fullständiga inventeringsmaterialet, men en anvisning
om var underlagsmaterial finns tillgängligt måste anses
som ett krav.

119 Ny kurs i trafikpolitiken (1997) sid. 341.
120 Redovisning av förstudie (1997).
121 Road Transport Research (1994), Elling (1995), Guilan-
pour & Sheate (1997).
122 Application of Environmental Impact (1992).
123 Dancey & Lee 1993, Lee & Dancey 1993, Treweek et al.
(1993), Vägverket, Banverket och miljön (1999).

124 Lee & Colley (1992), Colley & Raymond (1994), Good
Practice… (1994), Wood (1994), Hilldén (1996), Boken om
MKB, del 1 (1997) bilaga 4.
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5 Kvalitetsgranskning

5.1 Allmänt
Mycket kritik har kommit att riktas mot MKB, dels vad
gäller det sätt arbetet bedrivs på, dels vad som egentligen
uppnås. MKB-arbetet på projektnivån har kritiserats för
att mer ge en beskrivning av dagens miljötillstånd och
tänkbara miljöeffekter, än att redovisa en bedömning av
miljökonsekvenserna; en värdering av effekterna gent-
emot intressena saknas i alltför hög grad125. Tillstånds-
beskrivningar har ett givet värde som utgångspunkt för
effektuppföljning men de kan inte användas för att följa
upp i vad mån miljökonsekvenserna blev de som för-
väntades.

Orsaken till bristen på bedömningar är lätt att finna;
det är så mycket lättare att beskriva det existerande än
att förutspå effekter och konsekvenser, vilket emellertid
är huvudsyftet med hela MKB-arbetet.

Även när det gäller tillståndsbeskrivningarna har MKB
fått utstå mycket kritik. Inte minst har man påtalat bris-
ten på kvantitativa biologiska data och vad detta innebär
för möjligheten till uppföljning126.

Har man i MKB mätt det man bör eller det man kan?
Det är inte särskilt meningsfullt att dokumentera för-
hållanden som inte kan antas bli nämnvärt påverkade av
projektet. Slentrianmässig dokumentation av grundvat-
tenstånd eller fågelförekomst är inte alltid meningsfull.
Detaljsökande efter lokalt sällsynta, men regionalt van-
liga, arter är heller inte meningsfullt. Kraftsamling på
ekologiskt viktiga arter och samband är bättre resurs-
användning127. Det är de kritiska förhållandena och
skeendena som främst ska dokumenteras och bedömas.
Är det brist på lämplig undersökningsmetodik som or-
sakar utebliven dokumentation, ska detta anges, så att
behovet av metodutveckling tydliggörs.

Att den metodik som används vid inventeringar och
undersökningar är tillfredsställande dokumenterad är ett
absolut krav. I den mån gängse, eller eljest känd, metodik
används är hänvisning till publicerade metoder tillfyllest.

Vad representerar de data som anges? Hur vid repre-
sentativitet i tid och rum har de uppgifter som insamlats?
Vilken kunskap om utgångsläget ger den insamlade in-
formationen, och hur kan den användas för bedömning
av effekter och konsekvenser? Värdet av informationen
är mycket beroende på hur informationsinhämtandet
läggs upp. Val av mätobjekt, dokumentationsmetodik och

mättidpunkt måste göras på grundval av användningen
av den information som ska inhämtas. Statistikens krav
måste också tillgodoses.

Nollalternativet har hittills fått en styvmoderlig be-
handling i svensk MKB. En behandling av nollalternativet
likvärdig med utbyggnadsalternativen skall vara en
grundpelare i MKB-arbetet128. En likvärdig behandling
av nollalternativet syftar ju bl.a. till att belysa projektets
berättigande, till att underlätta bedömningen av alternativa
lösningar och till att få fram krav på lämpliga skydds-
åtgärder. En av de viktigast komponenterna i uppföljning
av MKB-arbetet är alltså att granska huruvida nollalter-
nativet, i varje skede, givits en likvärdig och adekvat
behandling.

Vidare kan uppföljning av MKB-arbetet lämpligen
inkludera kontroll av i vilken utsträckning resultat från
inventeringar och undersökningar i tidigare skeden kom-
mit till användning i senare skeden. Nyframtagning av
kunskap ska alltså ske som komplement till redan exi-
sterande kunskap.

Slutligen kan det nämnas att utvärderingen av MKB-
arbetet även bör inkludera frågan på vilket sätt kompe-
tensen hos MKB-utföraren angivits. Kompetensen hos
den personal som utfört inventeringar o.dyl. kan ha
betydelse för utvärderingen dels av framkomna resultat,
dels av de bedömningar och beslut som grundats på
resultaten129. Att kompetensen blir dokumenterad på
något sätt är angeläget, men hur detta sker får avgöras
från fall till fall.

Riksrevisionsverket har granskat hur MKB fungerar
i praktiken, bl.a. inom vägsektorn130. RRV påtalar bl.a.
bristen på kvalitetskontroll och systematiserad erfaren-
hetsåterföring. Inte minst intressant är att såväl sektors-
myndigheter som centrala MKB-myndigheter förefaller
tro att kvalitetsgranskning och utvärdering av MKB-
arbetet bedrivs genom de andra myndigheternas försorg.

Wood131 framhåller vikten av att det finns en central
nationell myndighet för kontroll och kvalitetsgranskning
av MKB. Exempelvis har man i Nederländerna en sär-
skild MKB-kommission som utför oberoende granskning
av miljökonsekvensbeskrivningar132. Trots att MKB-
forskning bedrivs på många håll i landet saknar Sverige,
som enda nordiska land, ett officiellt utnämnt nationellt
centrum för FoU på MKB-området, vilket påtalas i en

125 Treweek et al. (1993), Kvarnbäck (1995), Hilding-Ryde-
vik (1996), Miljökonsekvensbeskrivningar MKB i praktiken
(1996).
126 Spellerberg (1994).
127 Read (1994).

128 Roads and the Environment (1997).
129 Guidelines for Baseline Ecological Assessment (1995)
sid. 11.
130 Miljökonsekvensbeskrivningar i praktiken (1996).
131 Wood (1994).
132 Miljö i grund och botten (1998) sid. 75.



33V T I  M E D D E L A N D E  8 8 0

utredning om FoU-behovet133. En annan brist är att både
Vägverket och Banverket saknar systematiserad över-
blick över den uppföljningsverksamhet som bedrivs134.

5.2 Utvärdering av undersökningsmetoder
En effektiv miljökonsekvensbeskrivning kräver effektiva
metoder som kan belägga förändringar i miljökvaliteten.
Att bygga upp en arsenal av ändamålsenliga metoder
kräver tid, och MKB har i Sverige en relativt kort historia.
Därför finns det anledning att granska och utvärdera
metoderna som sådana med den utgångspunkten att MKB
på sikt ska utgöra ett effektivt redskap för miljöanpass-
ning av transportsystemet.

EIA Centre i Manchester, under ledning av
Christopher Wood, bedriver forskning och metodut-
veckling beträffande kvalitetsgranskning av MKB. Grup-
pen har publicerat många utvärderingar av MKB135 och
givit ut granskningsmanualer för MKB.

I Nederländerna är uppföljning visserligen obliga-
torisk, men kommer långt ifrån alltid till stånd. En manual
har publicerats136.

I ett intressant arbete har Read137 inventerat faunan
runt en gruva, Olympic Dam, i Australien och jämfört
resultaten med den MKB som utfördes tio år tidigare.
Den gjorda MKB:n hade angivit över 95% av de fågel-
arter och grod- och kräldjur som kunde beläggas i upp-
följningsstudien. Vissa sällsynta arter hade inte förut-
spåtts (vilket inte förvånar), men å andra sidan kunde
en del förutspådda arter inte verifieras i den uppföljande
studien. Read trycker på värdet av fältstudier som komp-
lement till litteraturuppgifter, särskilt i områden där in-
formationen om naturvärden är begränsad. I mer väl-
inventerade områden blir nytillkommande fältinvente-
ringar mindre nödvändiga.

5.3 Oförutsedda effekter
För erfarenhetsåterföringen är det av stort värde att
uppföljningar av miljökonsekvenser anger huruvida upp-
följningen ådagalagt oförutsedda miljöeffekter. Här är det
värdefullt att bedöma i vad mån den oförutsedda kon-

sekvensen borde ha kunnat förutses i det tidigare MKB-
arbetet. Om så befinns vara fallet, är detta ett obser-
vandum för det framtida MKB-arbetet. Bedöms konse-
kvensen som omöjlig att förutse, är detta i sig ett in-
tressant konstaterande som kan komma framtida MKB-
arbete till godo.

5.4 Hantering av osäkerhet
Osäkerhet vidlåder många steg i bedömningsprocessen.
Osäkerheten kan exempelvis röra138:
• förändringar i projektets utformning,
• förändringarnas verkan,
• bedömningen av konsekvenserna,
• effektiviteten hos föreslagna åtgärder mot skada.

Vad gäller de data som används som beslutsunderlag är
mätdata alltid förknippade med osäkerhet, vare sig man
hämtat data ur tidigare framtaget material eller nya in-
venteringar eller undersökningar gjorts. Det är viktigt att
bedöma, respektive ange, osäkerheten i detta bedöm-
ningsunderlag. En uppskattning av osäkerheten i fram-
tagna data bör anges i MKB, helst parad med en be-
dömning av tillförlitligheten hos resultat och slutsatser
– det är ju dessa som ska tjäna som beslutsfattarens
beslutsunderlag. Likaså är det viktigt att ange osäkerheten
i prognoser, må vara att de även används i många andra
sammanhang.

Hanteringen av kunskapsbrist är också ett väsentligt
kapitel i MKB. Om kunskap saknas, är det viktigt att detta
anges, liksom om gjorda bedömningar grundas på ett
bräckligt kunskapsunderlag. Saknas t.ex. lokala klimat-
data och information från en närliggande mätstation
använts, bör detta anges139.

 En uppföljning av inverkan av den nya E3 i Uppland
visade att effekterna på fågelfaunan i vissa hänseenden
blev större än vad som bedömdes före bygget140.

Den ovan citerade uppföljningen av faunan i Olympic
Dam visade att miljökonsekvensbeskrivningen på ett
mycket bra sätt förutspådde inverkan på faunan141.

138 Efter Boken om MKB del 1 (1996).
139 Boken om MKB del 1 (1996).
140 Wallentinus (1984).
141 Read (1994).

133 Hilding-Rydevik (1996).
134 Vägverket, Banverket och miljön (1999).
135 T.ex. Dancey & Lee (1993), Lee & Dancey (1993).
136 Handreiking… (1996).
137 Read (1994).
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6 FoU-behov

Uppföljningsverksamhet har en viktig roll att spela när
det gäller att utveckla effektiviteten hos miljökonsekvens-
beskrivningen som planeringsredskap. Föreliggande ge-
nomgång visar på ett stort behov av FoU, dels vad gäller
själva miljökonsekvenserna, dels MKB-arbetet som så-
dant. Nedan ges exempel på områden där det föreligger
ett påtagligt behov av forskning och utveckling.

6.1 Effektuppföljning
• Val av uppföljningsobjekt
Uppföljningsverksamhet bör planeras utefter en över-
gripande behovsanalys där enskilda projekt sätts in i ett
helhetssammanhang. Det förefaller finnas ett stort behov
av utveckling av kriterier för val av vilka infrastruktur-
projekt som bör bli föremål för uppföljning. I detta sam-
manhang är det också viktigt att ha en strategi för vilka
miljöeffekter som ska följas upp i vilka projekt, så att
sökandet efter kunskap om miljökonsekvenser av väg-
och järnvägsbyggande optimeras.

Optimering av kunskapssökandet i ett helhetsper-
spektiv bör likaså ligga till grund för beslut om ambitions-
nivån i uppföljningsaktiviteten i olika projekt. Särskilda
miljöanpassningsåtgärder bör följas upp i varje enskilt
fall.

• Kvantitativa och kvalitativa mått
Mått som inte uttrycks eller kan uttryckas i kvantitativa
termer tenderar i många fall att få mindre vikt än kvan-
titativt uttryckta mått. Fortfarande finns ett stort behov
av utveckling av kvantitativa mått. Det finns å andra sidan
också ett stort behov av utveckling av metodik som kan
underlätta för beslutsfattaren att hantera effektbeskriv-
ningar som är delvis kvalitativt, delvis kvantitativt ut-
tryckta.

• Före-data
Effektuppföljning kräver i princip tillgång till kunskap om
utgångssituationen. Medvetenheten om detta behöver
stärkas, så att uppföljningsintentioner inte omöjliggörs
av bristen på före-data. Metodiken för att säkra till-
räckliga och tillförlitliga utgångsdata behöver utvecklas.
Här finns ett stort forskningsbehov.

• Landskapsekologi
Infrastrukturens påverkan på landskapet är ett område
som under senare tid fått ökad uppmärksamhet i infra-
strukturplaneringen. Hänsynen till landskapet och ut-
vecklingen av landskapets värden hämmas dock av kun-
skapsbrist; det finns ett stort FoU-behov av landskaps-
ekologisk grundkunskap.

• Kumulativa effekter
Miljökonsekvenser som uppkommer till följd av sam-
verkan mellan olika typer av miljöpåverkan är svårbe-
dömda. Detsamma gäller bedömningen av storskaliga
miljökonsekvenser av olika infrastrukturprojekt (och
andra projekt) där varje enskilt ingrepp har liten be-
tydelse. Kumulativa miljöeffekter är i Sverige ett för-
summat forskningsområde.

6.2 Processuppföljning
• Implementering av åtgärdsbeslut
Det är inte alltid som åtgärder som angivits i MKB verk-
ligen kommer till utförande i praktiken och utföras på
det sätt och i den omfattning som angavs i t.ex. arbets-
planen. Rutiner behöver utvecklas för denna typ av upp-
följning.

• Verifiering av konsekvensbedömningarna
Ett viktigt led i utvecklingen av MKB är att följa upp
graden av överensstämmelse mellan bedömda och verk-
liga miljökonsekvenser. Sådan verifiering bör äga rum i
högre utsträckning än idag och en strategi för denna
verksamhet behöver utvecklas.

• Stegvis kunskapsuppbyggande
I MKB-arbetet byggs kunskap om miljökonsekvenserna
upp stegvis. I varje skede ska informationsinhämtningen
alltså bygga vidare på information som inhämtats i tidi-
gare utredningsskeden. Metodik som säkerställer effek-
tiviteten i detta stegvisa kunskapsbyggande behöver ut-
vecklas.

Likaså är det viktigt att beslut och intentioner från
tidigare planeringsskeden förverkligas och kommer till
uttryck i senare skeden. Det är viktigt att det finns effek-
tiva rutiner för detta.

• Samråd
Samråden är en viktig källa till information om bl.a. lokala
miljöförhållanden. Formerna för samråd behöver emel-
lertid utvecklas för att höja effektiviteten i denna kun-
skapsöverföring. Här finns ett stort FoU-behov. Idag kan
det t.ex. vara svårt att spåra i vilken utsträckning och
på vilket sätt allmänhetens medverkan kom till använd-
ning i MKB-arbetet. Uppföljningar av denna process kan
bidra till utvecklingen av samrådsinstrumentet.

• Utvärdering av MKB-arbetet
För en kontinuerlig utveckling av MKB-instrumentet är
det angeläget att MKB-arbetet, och delar därav, blir före-
mål för granskning på ett mer övergripande plan, inte
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minst med avseende på ändamålsenlighet och effektivitet.
Det är viktigt att den interna granskningen kompletteras
med utvärdering där extern, oberoende expertis med-
verkar. Internationella utvärderingar kan här vara värde-
fulla.

6.3 Kvalitetsgranskning
• Systematisk kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll är väsentlig för utveckling av MKB-
instrumentet. Utöver den formella kontroll som läns-
styrelserna utövar skulle en systematiserad kvalitets-
kontroll av miljökonsekvensbeskrivningar behövas. Pro-
gram för utveckling av detta bör upprättas.

• Fokusering
I MKB-arbetet bör tyngdpunkten i varje skede läggas vid
de faktorer som är kritiska i det aktuella projektet. Meto-
dik behöver utvecklas för identifiering av dessa faktorer.
Det bör klart framgå i miljökonsekvensbeskrivningen
vilka som är de kritiska faktorerna. En viktig led i kvali-
tetsgranskningen blir att bedöma i vad mån dessa fak-
torer ges en adekvat och tillräckligt ingående behandling
i MKB:n.

• Dokumentation
MKB-rapporten är den skriftliga dokumentationen av
MKB-arbetet. MKB-rapporten måste presentera resul-
taten på ett lättillgängligt och överskådligt sätt. Gransk-
ningsmallar för MKB-rapporter finns tillgängliga och
borde få större användning i Sverige.

• Metodik och datakvalitet
Ett grundläggande krav är att miljökonsekvensbeskriv-
ningen (eller bilagor/hänvisningar) klart anger de metoder
som använts för att ta fram informationen. Data i miljö-
konsekvensbeskrivningarna bör vara angivna på ett sätt
som möjliggör kvalitetskontroll. Exempelvis måste det
klart framgå om angivna uppgifter är aktuella eller återger
tidigare utförda inventeringar. Hur värdet av äldre upp-
gifter kan bedömas samt hur äldre uppgifter kan sam-
ordnas med nyframtaget material är praktiska frågor som
kan utvecklas genom FoU.

Tillförlitlighet hos datamaterialet är en viktig fråga i
MKB. Osäkerhet i datamaterialet bör anges i MKB:n. Hur

sådan osäkerhet ska dels bedömas, dels hanteras i be-
slutsfattandet är områden där FoU är angelägen. Likaså
är det angeläget att utveckla metodik för hur kunskaps-
brist ska behandlas i beslutsfattandet.

Nollalternativets behandling är fortfarande bristfällig
i många svenska miljökonsekvensbeskrivningar. Det
finns alltjämt ett stort behov av utveckling av nollalter-
nativet så att detta ges en behandling likvärdig med åt-
gärdsalternativen.

Vad gäller förhållanden som avses bli (eller kan kom-
ma att bli) föremål för uppföljning, är det viktigt att se
till att före-situationen är beskriven med hjälp av data som
är uppföljningsbara. Detta är ett viktigt moment i kvali-
tetsgranskningen.

• Kompetenskrav
Beställaren av MKB-arbetet bör tydliggöra sina kompe-
tenskrav på utföraren. Likaså är det viktigt att MKB:n
anger kompetensen hos den/dem som utfört MKB-ar-
betet.

6.4 Organisation
• Samordning med annan uppföljning
Uppföljning av miljöeffekter av infrastrukturinvesteringar
skulle i vissa fall kunna underlättas genom samordning
med redan existerande miljöövervakningsprogram o.dyl.
Sådana möjligheter bör undersökas.

• Information om uppföljningsverksamhet
Det saknas samordnad information om gjorda MKB-
uppföljningar och pågående uppföljningsverksamhet in-
om Vägverket respektive Banverket. Att sådan informa-
tion inhämtas och handhas på ett systematiskt sätt så
att överblick skapas framstår som mycket angeläget. Ett
fungerande system för information om uppföljnings-
aktiviteter är en viktig förutsättning för effektiv erfaren-
hetsåterföring till framtida MKB-arbete.

• MKB-centrum
Sverige saknar en samlad organisation för FoU kring
MKB. Inrättande av ett nationellt MKB-centrum bör
utredas.
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