
VT
I m

ed
de

la
nd

e 
91

5 
• 2

00
1 MKB-handböcker om

kulturmiljön
En studie utgående från användarens erfarenheter

Hans Antonson



VTI meddelande 915 · 2001

MKB-handböcker om kulturmiljön
En studie utgående från användarens

erfarenheter
Hans Antonson



 

 

 Utgivare: Publikation: 

VTI meddelande 915 

Utgivningsår: 

2001 

Projektnummer: 

50284 

   581 95 Linköping Projektnamn: 
Förstudie MKB och kulturmiljövärden 

Författare: Uppdragsgivare: 
Hans Antonson Vägverket 

Titel: 
MKB-handböcker om kulturmiljön. En studie utgående från användarens erfarenheter. 

Referat 
Handböckerna om kulturmiljövärdenas för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vägar 
börjar bli föråldrade och bör bytas ut. De konsulter som beskriver konsekvenserna för kulturmiljön i 
MKB är akademiskt skolade landskapsarkitekter och saknar utbildning i flera av de klassiska 
kulturmiljöämnena. Det är två slutsatser av föreliggande undersökning om kulturmiljö och MKB.  
 
För att stärka kulturmiljövårdens intressen i MKB-arbetet föreslås: 
· att Vägverket vid upphandlingen av MKB för vägprojekt ställer krav på kulturmiljöcertifiering av 
MKB-författaren, 
· att kulturmiljövårdens organisationer tar fram bättre underlagsmaterial i form av regionalt anpassade 
beskrivningar av Sveriges kulturvärden och 
· att det ges kurser och anordnas seminarier om kulturmiljöfrågor för konsulter 
 
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt två handböcker om 
kulturvärden och MKB används av MKB-konsulter. Detta undersöktes i enkäter och intervjuer bland 
konsulter inom VV-regionerna Sydöst, Mälardalen, Skåne och Väst. Enkäten besvarades av 29 av de 34 
tillskrivna konsultföretagen. 
 
Arbetet avses utgöra ett hjälpmedel till Vägverkets arbete att nå de transportrelaterade miljömålen.  
 

ISSN: Språk: Antal sidor: 

0347-6049 Svenska 24 + bil. 
 



 

 

 Publisher: Publication: 

VTI meddelande 915 

Published: 

2001 

Project code: 

50284 

 S-581 95 Linköping Sweden Project: 
A base study on EIA and cultural-heritage 
values 

Author: Sponsor: 
Hans Antonson Swedish National Road Administration 

Title: 
EIA handbooks on cultural-heritage values. A study based on the consultants experiences. 

Abstract (background, aims, methods, results) max 200 words: 
The existing handbooks on the treatment of the cultural-heritage values in the environmental impact 
assessment (EIA) of road projects are beginning to get out-of-date and ought to be replaced. The EIA 
consultants responsible for the description of the impact on the cultural heritage are educated landscape 
architects but lack academic education in classical cultural-heritage subjects. These are two of the major 
findings in the present study focussing on the usage of two handbooks in the EIA procedure for road 
projects of the Swedish National Road Administration (SNRA).  
 
In order to strengthen the cultural-heritage part of the EIA, the following measures are suggested: 
– A "cultural-heritage certificate" to be included in the SNRA's requirements on consultants tendering 
 for EIA commissions concerning public road projects 
–  Better regional descriptions of the landscape's natural and cultural values to be produced by the 
 cultural-heritage authorities 
– Courses and seminars dealing with the cultural heritage to be offered to consultants 
 
The aim of the study is to investigate to what extent and in what ways two specified EIA handbooks on 
the cultural-heritage values are being used by EIA consultants. The study comprises questionnaires and 
oral interviews with consultants in four of the seven SNRA regions (Sydöst, Mälardalen, Skåne and 
Väst). Replies were received from 29 of the 34 selected consultant companies.  
 
The work is intended to give a contribution to the SNRA's work to fulfil the environmental objectives of 
the Swedish transport policy. 

ISSN: Language: No. of pages: 

1104-7267 Swedish 24 + App. 
 



 

VTI meddelande 915 

Förord 
Föreliggande arbete utgör redovisning av projektet ”Förstudie MKB och kultur-
värden” (VTI projektnummer (50 284). Projektledare har varit Hans Antonson. 

Uppdragsgivare har utgjorts av Vägverkets huvudkontor. Projektet initierades 
av Inga-Maj Eriksson, men under arbetets gång har Mia Andersson utgjort 
kontaktperson vid Vägverket. 

VTI:s arbete med projektet påbörjades under juni 2000 och avrapporterades till 
Vägverket den 31 oktober 2000.  

Inför publiceringen hölls den 1 mars 2001 ett granskningsseminarium vid VTI. 
Lektör var Mia Andersson vid Vägverkets huvudkontor.  

Anita Carlsson har stått för textredigeringen. 
Till alla de personer som på något sätt hjälpt mig i arbetet riktar jag ett varmt 

tack. 
 
 
 
Linköping i april 2001 
 
Hans Antonson 
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MKB-handböcker om kulturmiljön 
En studie utgående från användarens erfarenheter 
av Hans Antonson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet med MKB för kulturmiljö behöver utvecklas 
Föråldrade handböcker behöver förnyas. Kurser och seminarier för 
vidareutbildning efterfrågas. En mycket liten del av konsultföretagen har 
anställd personal med bakgrund i klassiska kulturmiljöämnen. 

Det presenteras en rad förslag till hur arbetet med MKB för kulturmiljö 
kan förbättras. Bättre handböcker med en tydligare koppling till miljöbalken 
borde tas fram. Metodutveckling och bättre samordning mellan centrala och 
regionala myndigheter efterlyses. Bättre statligt underlagsmaterial i form av 
reviderade natur- och kulturmiljöinventeringar efterfrågas också. Däremot 
bedömdes inte förbättringsförslag för det egna konsultföretaget/kontoret som 
lika viktiga av konsulterna själva. 
 
Två handböcker om kulturmiljöns behandling i miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för vägar står i fokus för föreliggande arbete. Syftet med studien var att 
undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt två handböcker om kulturvärden 
och MKB används av MKB-konsulter. Handböckerna är framtagna av 
Riksantikvarieämbetet och riktar sig till MKB-författare. De båda handböckerna 
är: 
• Ann-Mari Westerlind 1997. Kulturvärden och MKB. Målsättning och 

vägledning för miljökonsekvensbeskrivningar. Riksantikvarieämbetet. 
• Järda Blix, Karin Schibbye och Per-Olof Törnqvist 1994. MKB för kultur-

miljön. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 

Undersökningen baseras på en enkät bland MKB-konsulter kompletterad med 
ett mindre antal intervjuer. På förslag av uppdragets beställare, Vägverkets 
huvudkontor, sändes enkäten till konsulter inom VV-regionerna Sydöst, 
Mälardalen, Skåne och Väst. Till de MKB-ansvariga inom dessa regioner sändes 
en förfrågan ut om vilka konsulter som sedan 1997 hade utfört MKB:er åt Väg-
verket. Utifrån de svar som lämnades gjordes ett urval av 36 konsulter/företag till 
vilka enkäten sändes. Svarsfrekvensen var mycket hög. Bland de 36 konsult-
byråerna hade två fusioner skett mellan vardera två företag. Av 34 företag svarade 
29 stycken (drygt 80%). Svarsfrekvensen på de enskilda frågorna varierade 
mellan 100% (alla utom två frågor) och 43%.  

Enkäten omfattade 25 frågor inom olika områden såsom konsultföretaget/-
kontoret och dess MKB-arbete, utbildning/erfarenheter, handböcker om MKB för 
kulturmiljön, innehåll i MKB för kulturmiljön, utveckling av MKB för kultur-
miljön. Utöver enkäten genomfördes telefonintervjuer med fem av konsulterna. 
Frågorna varierade beroende på hur konsulten besvarat enkäten. 

Resultatet visade tydligt att arbetet med MKB för kulturmiljö behöver 
utvecklas. Handböckerna var i hög grad kända av konsulterna men används allt 
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mer sällan. Handböcker är en färskvara och blir snabbt föråldrade. Det finns idag 
ett behov av förnyelse, och behovet kommer säkerligen alltid att finnas.  

Det visade sig även finnas en efterfrågan på kurser och seminarier för 
vidareutbildning. Denna efterfrågan är förståelig då en mycket liten del av 
konsultföretagen hade anställd personal med akademisk bakgrund i de klassiska 
kulturmiljöämnena såsom kulturgeografi, arkeologi, kulturmiljövård m.fl. En 
mycket stor majoritet av de konsulter som arbetade med kulturfrågor i MKB är 
landskapsarkitekter. Konsulterna uppgraderar sina kunskaper genom facklitteratur 
och handböcker men även genom nätverksbyggande, d.v.s. ett nära samarbete 
med kulturmiljövårdens organisationer. 

Olika konsulter hade olika syn på vilka kulturvärden som ansågs viktiga att ta 
med i en MKB. Näst intill samtliga pekade ut olika objekt såsom fornlämningar, 
byggnader och stenmurar som viktiga att ta med medan det biologiska kulturarvet 
inte lyftes lika tydligt. Vad som anses viktigt att ta med i en MKB torde spegla 
konsultens kulturmiljösyn. 

Konsulterna hade en rad förslag till hur arbetet med MKB för kulturmiljö kan 
förbättras. Bättre handböcker med en tydligare koppling till miljöbalken var ett 
förslag. Ett annat omfattade metodutveckling liksom en bättre samordning mellan 
centrala och regionala myndigheter avseende naturmiljö-, kulturmiljö- och 
landsbygdsutvecklingsfrågor. Vidare föreslogs bättre statligt underlagsmaterial i 
form av reviderade natur- och kulturmiljöinventeringar. Förbättringsförslag som 
direkt berörde konsultföretaget/kontoret bedömdes inte som lika viktiga av 
konsulterna. 

Rapporten avslutas med några reflektioner om hur arbetet med att stärka 
kulturmiljövårdens intressen i MKB-sammanhang kan genomföras. Bland annat 
att det bör tas fram ständigt uppdaterade faktablad i stället för handböcker, att en 
kulturmiljöcertifiering av konsultbyråerna bör införas vid VV:s upphandlingar 
samt att en regionalt anpassad beskrivning av Sveriges kulturvärden bör 
sammanställas. 
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MKB – Handbooks of the cultural-heritage values 
A study concerning experiences of the user 
by Hans Antonson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95, Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
 
There is a need to improve the treatment of cultural-
heritage values in the EIA procedure 
Old handbooks need to be renewed. There are demands for courses and 
seminars. The consultant companies have only few employees with an 
educational background in the cultural-heritage block of subjects. 

Suggestions to improve the treatment of cultural-heritage values in the 
EIA include new up-to-date handbooks adapted to the new Swedish 
Environmental Code. Development of methods, updated public inventories 
and a better co-ordination between the regional and central authorities are 
asked for. Possible suggestions directly involving the consultant companies 
themselves were judged as being of less interest. 
 
This study focuses on the usage of two specified handbooks concerning the 
treatment of cultural-heritage values in connection with Environmental Impact 
Assessment (EIA) of road projects in Sweden. The study describes how the 
handbooks are being used by EIA consultants, working for the Swedish National 
Road Administration (SNRA). The handbooks are intended for EIA consultants 
and produced by the National Heritage Board. The study is based on 
questionnaires to EIA consultants complemented by a limited number of 
interviews. 

As suggested by the commissioner (SNRA), the questionnaire was sent to EIA 
consultants working for four of the seven SNRA regions (Sydöst, Mälardalen, 
Skåne and Väst). EIA specialists of these regional offices helped selecting 
consultant companies having performed EIA work for the SNRA sometimes 
between 1997 and 2000. 29 out of the 34 selected companies (80 percent) 
answered the questionnaire.  

The questionnaire comprised 25 questions about the consultant company and 
its EIA work, skills and education of the staff, their view of the two handbooks, 
their view of what the EIA work should contain with respect to the cultural 
heritage and, finally, how to improve the EIA procedure. To supplement the 
questionnaires, five consultants were interviewed using telephone. 

The aim of this study is to investigate to what extent and in what ways the two 
handbooks are being used by EIA consultants working for the SNRA. The results 
of the study show that the consultants indeed had good knowledge of the two 
handbooks but that they were not using them that much any longer. Handbooks of 
this kind get out-of-date very rapidly. Today there is a need to improve the 
treatment of cultural-heritage values in the EIA procedure. The work is intended 
to give a contribution to the SNRA's work to fulfil the environmental objectives of 
the Swedish transport policy. 
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Among the consultant companies there was a demand for courses and seminars 
that could improve the knowledge of the cultural-heritage values. The consultant 
companies had few employees with an educational background in the cultural-
heritage block of subjects such as human geography, archaeology and 
conservation of the ancient heritage. Instead, landscape architecture was the 
academic background of the large majority of the consultants responsible for the 
treatment of the cultural-heritage values in the EIA. 

The cultural values put forward as important to take into consideration in EIA 
varied among the consultants. Nearly all consultants pointed out objects such as 
ancient monuments, buildings, stone walls etc. The biological heritage however, 
was less frequently pointed out as being important. The biological heritage 
consists of, e.g., trees and plants of high biological value but their origin and 
continuity are dependent upon Man and his continued maintenance. An example 
of the biological heritage are alley trees that, for esthetical reasons, were planted 
long ago by the nobleman and have ever since been subject to regular pruning. 
Another example is the semi-natural pastureland with its unique flora that can 
only survive if the grass is kept short, sunshine reaches the ground and no 
fertiliser is added. 

The consultants came up with a variety of suggestions to improve the treatment 
of cultural-heritage values in the EIA. Suggestions included new up-to-date 
handbooks adapted to the new Swedish Environmental Code, development of 
methods, updated public inventories of, e.g., ancient monuments etc. and a better 
co-ordination between the regional and central authorities responsible for the 
cultural heritage, for the natural environment including the biodiversity and for 
the development of the countryside and less favoured areas. All these suggestions 
to improve the EIA procedure with respect to the cultural heritage are basically a 
matter for the public sector. Possible suggestions directly involving the consultant 
companies themselves, such as a "cultural-heritage certificate" (i.e. a minimum 
level of a specific education), were judged by the consultants as being of less 
interest. 

Finally, the study includes reflections as to some possible measures to 
strengthen the status of the cultural heritage in the EIA procedure. Suggestions 
include: 
• up-to-date fact sheets instead of large handbooks,  
• "cultural-heritage certificate" to be included in the SNRA's requirements on 

consultants tendering for EIA commissions concerning public road projects,  
• better regional descriptions of the landscape's natural and cultural values to be 

produced by the cultural-heritage authorities, and 
• courses and seminars dealing with the cultural heritage to be offered to 

consultants. 
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Bakgrund 
Under våren 2000 kontaktades VTI/Hans Antonson av Vägverket, genom Inga-
Maj Eriksson, för utförande av eventuellt uppdrag. Uppdraget var att utvärdera i 
vad mån och på vilket sätt Riksantikvarieämbetets handböcker avseende 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används av de konsulter som utför MKB 
inom kulturmiljöområdet i samband med vägplanering. Dessutom ingick att 
undersöka huruvida det föreligger behov att utveckla de båda handböckerna inom 
området. Handböckerna som avsågs är: 
 
– Ann-Mari Westerlind 1997. Kulturvärden och MKB. Målsättning och 

vägledning för miljökonsekvensbeskrivningar. Riksantikvarieämbetet. 
– Järda Blix, Karin Schibbye och Per-Olof Törnqvist 1994. MKB för 

kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
 

 
 

VTI utarbetade ett förslag på hur uppgiften skulle kunna lösas under slutet av 
mars 20001 och kontrakt skrevs med Vägverkets huvudkontor/Mia Andersson i 
slutet av juni 2000.2 

                                                 
1 Förstudie, MKB och kulturmiljövärden. Se bilaga 2 i Vägverkskontrakt med Dnr: AL90A 
2000:13644 
2 Kontrakt. Diarienummer AL90A 2000:13644 
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Genomförande 
En enkät sammanställdes vars målgrupp var konsulter inom MKB-området (se 
bilaga 1). Frågorna i enkäten valdes med utgångspunkt i kulturvärden, innehållet i 
de båda handböckerna, åsikter om de båda handböckerna, innehåll i MKB samt 
förslag till framtida förbättringar avseende MKB för kulturmiljön.  

Enkäten bestod huvudsakligen av så kallade kryssfrågor, det vill säga, på 
förhand givna svarsalternativ. Till många av dessa kryssfrågor kunde egna 
svarsalternativ infogas. Vanligen kunde företaget/kontoret välja att kryssa i flera 
av svarsalternativen i en och samma fråga. Utöver kryssfrågorna fanns frågor av 
essäkaraktär. Som svar på dessa frågor kunde de som svarade på enkäten fylla i ett 
mer utförligt och utvecklande svar. Enkätens sista fråga var en tilläggsfråga där 
företaget/kontoret vid behov kunde kommentera eller förtydliga någon av 
enkätens övriga frågor, vilket också många gjorde! 

Enkäten tillsändes Mia Anderson vid Vägverkets huvudkontor för synpunkter, 
vilka därefter inarbetades. 

Urvalet av konsulter som avsågs bli mottagare av enkäten styrdes delvis av 
uppdragsgivaren som menade att konsulter inom vägverksregionerna Väst, 
Mälardalen, Sydöst och Skåne kunde vara lämpliga. Vid respektive vägverks-
region beställdes utdrag ur diariet avseende vilka konsultbyråer som, sedan 1997, 
hade utfört MKB. Utifrån diarieförteckningarnas uppgifter om projektbeskrivning 
valdes därefter slutligen 36 konsultbyråer ut som mottagare av enkäten (se bilaga 
2). 

Enkätsvaren har senare kompletteras med 5 telefonintervjuer. Frågorna som 
ställdes varierade beroende på det enkätsvar företaget/kontoret tidigare lämnat. 
Frågorna samt de personer som intervjuats framgår av bilaga 3. 
 
 
Svarsfrekvens 
Efter två påminnelser blev svarsfrekvensen slutligen mycket god. Av de 36 
konsultbyråerna hade två fusioner skett med vardera två företag. Således kunde 34 
enkätsvar förväntas inkomma. Av dessa inkom 29 stycken (80,55%). Vilka 
konsultbyråer som svarade på enkäten framgår av bilaga 2. 

Svarsfrekvensen på de enskilda frågorna varierar, från 100% (alla utom två 
frågor) till 43%. Svarsfrekvensen på enkäten som helhet och på de individuella 
frågorna får dock betecknas som mycket god. Gränsen för en god svarsfrekvens 
brukar sättas till ca. 60%. 
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Resultat 
Enkätsvar 
Flera av konsultbyråerna är mycket stora med lokala kontor på ett flertal orter. 
Enkäten har därför kommit att tillsändas olika lokala kontor inom samma byrå. 
Vad som dock avses i denna undersökning är lokalkontoren, inte företags-
koncernen som helhet. Detta är att jämställa med de företag som endast finns 
inom en ort. 
 
Konsultföretaget/kontoret och dess MKB-arbete 
Av företagen arbetade 96,6% (28 av 29) med MKB som Vägverket direkt eller 
indirekt (via annan konsult/konsultbyrå) hade beställt (fråga 5). En svarade inte på 
frågan. 

Majoriteten av de företag/kontor som svarade på enkäten bestod av mellan 
8-30 verksamma personer (fråga 4). Inget av företagen/kontoren bestod av mindre 
än två medarbetare och några enstaka var riktigt stora med mer än 100 personer. 

Vid drygt 51% (15 av 29) av konsultbyråerna fanns det mellan 1 och 3 
personer som arbetade med MKB (fråga 6).  
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Fråga 6 
 

Vid drygt 17% (5 av 29) av företagen saknades personer som arbetade med 
MKB inom kulturmiljöområdet (fråga 7). Det finns emellertid förhållandevis 
många personer som arbetar med MKB för kulturmiljön inom företagen/kontoren. 
Så mycket som 41,4% (12 av 29) av företagen hade mellan 2–3 medarbetare som 
sysslade med detta. Ett av företagen hade 10 personer som arbetade med MKB 
inom kulturmiljöområdet. I medeltal arbetar 2,6 personer vid företagen/kontoren 
med MKB inom kulturmiljöområdet. 
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Fråga 7 

 
Den springande punkten är emellertid vad företagen räknar som hörande till 

kulturmiljöområdet. Det jag (enkätförfattaren) avser som hörande till kultur-
miljöområdet behöver inte nödvändigtvis vara det som företaget avser. 
Enkätförfattarens syn tränger delvis igenom i fråga 11 och 22. Där räknas en rad 
akademiska utbildningar upp som innehåller moment av kulturmiljö samt ett 
axplock kulturmiljövärden (objekt, strukturer och samband). Min syn på kultur-
värden går delvis utöver vad tillgängliga handböcker pekar ut. Eftersom denna syn 
först framträdde en bit in i enkäten kan det antas att konsulternas syn på vad som 
inbegrips i MKB inom kulturmiljöområdet i huvudsak präglas av handböckernas 
syn. 

Majoriteten av företagen/kontoren (76% eller 22 av 29) ansvarar vanligen för 
en hel MKB och utför det mesta av arbetet själv (fråga 8). Ingen av företagen/-
kontoren ansåg att de vanligen utförde delar av en MKB som underkonsult åt ett 
annat företag.  

Så mycket som drygt 72% (21 av 29) av företagen brukade själv utföra MKB 
inom kulturmiljöområdet (fråga 9). 
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Utbildning/kunskaper/erfarenheter 
På fråga 10 svarade 69% (20 av 29) av företagen/kontoren att det fanns någon 
person med akademisk utbildning inom kulturmiljöområdet. 17,2% svarade Nej, 
men att de däremot hade kunskap inom kulturmiljöområdet. Resterande 13,8% 
svarade att deras personal varken hade akademisk utbildning inom kulturmiljö-
området eller annan kulturmiljökunskap. Inom de 20 företagen/kontoren med 
akademisk utbildning inom kulturmiljöområdet, angavs att det fanns 43 utbild-
ningar inom kulturmiljöområdet. Frågan svarar dock inte på huruvida samma 
person innehar flera utbildningar eller om det är flera personer med olika 
utbildningar som avses. Men utifrån svaret på fråga 7 där 75 personer vid 24 av 
företagen/kontoren arbetade med MKB inom kulturmiljöområdet torde det vara 
frågan om en kombination av de två alternativen.  

I fråga 11 var svarsalternativen på förhand angivna. Däri ingick även sådana 
utbildningar som först på senare år fått ett mer substantiellt innehåll inom 
kulturmiljöområdet, exempelvis landskapsarkitektur och biologi. Utöver de på 
förhand givna svarsalternativen kunde tillägg göras. Två sådana tillkom, nämligen 
fysisk planering och samhällsvetare. Av de 20 företagen/kontoren med 
akademiskt utbildad personal inom kulturmiljöområdet (se fråga 10), var 
personalen framförallt utbildade inom landskapsarkitektur eller arkitektur. De 
klassiska kulturmiljöämnena, arkeologi, kulturgeografi och konsthistoria fanns 
endast vid 3 av de 20 företagen/kontoren.  
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Fråga 11 
 

Av de företag som hade akademiskt utbildad personal inom kulturmiljöområdet 
vidmakthölls kunskaperna på en mängd olika sätt (fråga 12). 85% (17 av 20) 
använde sig av facklitteratur och lika många utnyttjade handböcker. Intressant var 
att företagen lade stor vikt vid sina nätverk. 45% (9 av 20) hade angett att de hade 
ett nära samarbete med kulturmiljövårdens organisationer och att det var en väg 
att vidmakthålla och uppdatera sina kunskaper. Vilka organisationer som avses 
kan inte utläsas av frågan, dock ges en indikation om detta i fråga 21 (se nedan). 
Kurser arrangerade av olika företag och organisationer var på förhand givna 
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svarsalternativ. Till dessa kunde tillägg göras. De vanligaste kurserna som 
företagen/kontoren utnyttjade var Vägverkets egna kurser samt MOVIUM.  

Av de företag som svarade att de inte hade akademiskt utbildad personal inom 
kulturmiljöområdet, men att de dock besatt kunskap (se fråga 10) svarade 
majoriteten (80% eller 4 av 5) att de hade erhållit sina kunskaper inom 
kulturmiljöområdet genom facklitteratur och handböcker (fråga 13). Kurser 
arrangerade av myndigheter och organisationer utnyttjades i mindre grad av denna 
kategori företag. Men man anförde att en lång erfarenhet inom branschen och ett 
nära samarbete med kulturmiljövårdens organisationer (60% eller 3 av 5) var de 
sätt varpå företaget hade erhållit kunskap inom kulturmiljöområdet.  
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Handböcker om MKB för kulturmiljön 
Fråga 14 behandlade huruvida man inom företagen/kontoren hade kännedom om 
de två handböckerna som inledningsvis beskrevs. På denna fråga svarade 72,4% 
(21 av 29) Ja och övriga svarade Nej. Av de företag/kontor som i fråga 10 skrev 
att de varken hade akademiskt utbildad personal inom kulturmiljöområdet eller 
annan kulturmiljökompetens, var det endast ett (av 20) som inte hade kännedom 
om de båda böckerna. Av de som däremot angivit att de har akademiskt utbildad 
personal inom kulturmiljöområdet, svarade 25% (5 av 20) att de inte hade 
kännedom om MKB-handböckerna för kulturmiljön. 

Av de företag/kontor som svarade att de hade kännedom om handböckerna 
svarade 85,7% (18 av 21) att någon av handböckerna användes i arbetet med 
MKB för kulturmiljön (fråga 15). 
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På fråga 16 svarade 38,1% (8 av 21) av de som hade kännedom om de båda 
handböckerna att handböckerna till en början användes vid samtliga MKB-projekt 
men att det nu sker allt mer sällan. Detta är förstås naturligt eftersom en handbok 
är färskvara och då inlärd kunskap tillslut blir ett naturligt redskap i 
yrkesutövningen. 19% (4 av 21) svarade att handböckerna endast användes i vissa 
speciellt svåra MKB-projekt. 14,3% (3 av 21) svarade inte på frågan. 

I fråga 17 frågades i vilken typ av MKB-projekt som MKB-handböckerna var 
tillämpbara. Majoriteten svarade inte på frågan. Några menade dock att de var 
tillämpbara i alla MKB-projekt och att den kan användas som en checklista. Den 
låga svarsfrekvensen gör dock en djupare bearbetning av svaren ointressant.  

De företag/kontor som i fråga 15 svarade att de inte använde handböckerna 
angav som skäl för detta (fråga 18) att: 

”exemplen upplevdes inte som verklighetsförankrade”,  
”saknas i biblioteket”,  
”vi använder underkonsult i arbetet med MKB för kulturmiljövård”. 

 
I fråga 19 tillfrågades de som svarade Ja på fråga 15, vad som bäst skulle 

komplettera och utveckla handböckerna. 57,1% (12 av21) svarade inte på frågan. 
Bland resterande enkätsvar fanns bland annat följande formuleringar:  

”Exempel på utförda MKB:er, både goda och avskräckande”,  
”Analys, ej beskrivning!”,  
”En pedagogiskt utformad handledning i hur kulturmiljöfrågorna kan 
behandlas i MKB (men först måste metodutveckling ske)”,  
”Fallstudier”,  
”Erfarenheter och slutsatser av genomförda projekt. Ledde MKB-arbetet till 
något positivt? Hur blev påverkan/vilka konsekvenser blev det i praktiken för 
kulturmiljön?”,  
”Fallstudier i en större grad”.  
Andra pekade på att behov av utveckling p.g.a. miljöbalkens införande. 
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Företagen/kontoren brukar genomföra kulturmiljöutredningar i olika stadier av 
vägbyggnation (fråga 20). 86,2% (25 av 29) av företagen gör sådana i förstudie-
fasen, lika många i vägutredningsfasen och 62,1% (18 av 29) i arbetsplan. 
 
Innehåll i MKB för kulturmiljön 
Hur vet företaget/kontoret vad som bör ingå i en MKB för kulturmiljön i ett 
speciellt projekt (fråga 21)? Svaren varierade betydligt. I enkäten fanns åtta, på 
förhand valda, svarsalternativ. Ytterligare ett tillkom genom ett av enkätsvaren. 
Utmärkande är att företagen/kontoren vet vad som skall ingå genom erfarenhet 
(82,7% eller 24 av 29) och/eller genom att fråga länsstyrelsen (75,9% eller 22 av 
29) 
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Fråga 21 
 

I fråga 22 skulle företagen/kontoren ange vilka kulturvärden som var viktiga att 
ta med i en MKB. Frågan var utformad på så sätt att endast ett axplock av viktiga 
kulturvärden togs med, framförallt sådana som är vanliga att ta del av genom 
myndigheternas arkiv. Det var många kulturobjekt som ingick, men även 
områden, kulturhistoriska samband och strukturer samt drift, det vill säga 
pågående verksamhet. Till de på förhand valda alternativen kunde egna alternativ 
tillfogas. Ett av företagen tyckte att frågan var felställd eftersom den leder 
tankarna mot en objektsfixering. Måhända felställd ur företagets synvinkel, men 
inte ur enkätförfattarens. Frågan skall ses som en kuggfråga eftersom samtliga på 
förhand valda svarsalternativ, enligt författaren, är viktiga att ta med i en MKB. 
Det var emellertid endast 27,6% (8 av 29) av företagen/kontoren som hade fyllt i 
samtliga, på förhand valda, svarsalternativ. Svaren kan således beskriva vad 
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företagen/kontoren uppfattar som kulturvärden. De företag som helgarderade 
frågan kan betraktas som varande lite större, där flertalet hade med minst 16 
anställda och några mer än 100. Många av de väl etablerade kulturvärdena såsom 
fornlämningar, byggnader, stenmurar och odlingsrösen samt kulturmiljövårdens 
riksintresseområden uppfattades av nästan alla företag/kontor som viktiga. 
Utpekade naturvärden samt hävd/skötsel och pågående verksamhet uppfattades 
dock inte som lika självklara kulturvärden. Det behöver emellertid inte vara så att 
exempelvis ett naturminne alltid har ett kulturvärde, men det är enligt författaren 
inte ovanligt. En annan förklaring till utfallet av fråga 22 är att företagen/kontoren 
okritiskt fyllde i de på förhand givna svarsalternativen som innehöll ordet kultur 
och andra självklara kulturvärden. 
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62,1% (18 av 29) av företagen/kontoren angav i fråga 23 att de vanligen 
skaffade fram det bakgrundsmaterial (källor) som krävs för att författa en MKB 
för kulturmiljön på två sätt. Dels genom egna undersökningar (exempelvis 
fältinventeringar, intervjuer, analyser av historiska kartor), dels genom befintliga 
källor (exempelvis arkiv, inventeringar och rapporter). 37,9% (11 av 29) skaffade 
fram bakgrundsmaterialet endast genom befintliga källor. Naturligtvis skaffade 
ingen fram sin data enbart genom egna undersökningar. 
 
Utveckling av MKB för kulturmiljön 
I den näst sista frågan (fråga 24) skulle företagen/kontoren ange vilka 
förbättringar som de ansåg kunde utveckla MKB-arbetet för kulturmiljön. Frågan 
omfattade 18 på förhand givna svarsalternativ. Av förbättringsförslagen fick 
svarsalternativen ”regionala seminarier och föreläsningar samt ”tydligare 
samordning inom centrala och regionala myndigheter avseende naturmiljö-, 
kulturmiljö- samt landsbygdsutvecklingsfrågor” den högsta rankningen med 
51,7% (15 av 29). 48,3% (14 av 29) av företagen/kontoren menade att det näst 
mest intressanta förbättringsåtgärderna var ”enstaka generella och grundläggande 
kurser”, ”sammanställning av nyvunna erfarenheter efter ikraftträdandet av 
miljöbalken”, årlig MKB-tidning som kunskaps- och inspirationskälla, där 
centrala myndigheter summerar det gångna årets MKB i Sverige och ett axplock 
från Skandinavien” samt ”Bättre underlagsmaterial, reviderade statliga natur- och 
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kulturmiljöinventeringar”. Förbättringsförslag som rörde den egna verksamheten 
ansågs inte vara lika viktiga för att utveckla MKB-arbetet för kulturmiljön. Dessa 
alternativ var ”krav på akademisk kulturmiljökompetens hos konsulten/konsult-
byrån”, kulturmiljöcertifiering av det MKB-utförande företaget”, ”instiftande av 
pris för årets bästa MKB för kulturmiljön” samt i viss mån ”en helt avreglerad 
marknad avseende kulturmiljöundersökningar”. Till de på förhand givna svars-
alternativen tillfogade de svarande ytterligare fem alternativ. Dessa var 
1) ”värdering av kulturobjekt”, 2) ”Klarare riktlinjer”, 3) ”Högre kompetens vad 
gäller samhällsplanering hos kulturmiljövårdens företrädare”, 4) ”Allt underlag 
skall finnas digitalt” och 5) ”lättillgängligare mtrl hos myndigheter”.  
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Fråga 24 
 

Den sista frågan var ägnad åt att kommentera eller förtydliga någon av de 
föregående frågorna. Ungefär hälften använde sig av denna möjlighet. Nedan 
redovisas dessa kommentarer i dess exakta lydelse: 

”Informationsbank som alltid är uppdaterad. Det är även till stor hjälp att 
kunna ringa en myndighet som har resurser att svara på frågor och alltid har 
uppdaterad kunskap. Checklistor” 

”Bättre underlag i digital form, tillgänglighet på nätet” 
”Arbetar utifrån erfarenhet. Ofta finns det lite pengar i projekten och man 

måste gå rakt på. Handböckerna ofta för ambitiösa i förhållande till det utrymme 
projektet ger” 

”Skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt, till att bli ett aktivt 
planeringsverktyg istället för, som så ofta, en dokumentation av redan 
dokumenterade värden. Ingen analys av hur och varför dessa områden påverkas” 

”Kunskapen om vad vi behöver veta i den aktuella situationen. Hur skall vi 
behandla och ta tillvara det brukade landskapet som helhet inför framtiden är en 
viktig fråga i de flesta MKB-fallen. Metodutveckling och kompetensutveckling 
inom delar av RAÄ:s sektorsansvar ämbetet inte tidigare velat satsa på. Vi 
behöver inte fler akademiskt utbildade personer (läs arkeologer), vi behöver 
kompetens som klarar att lösa MKB-uppgiften” 
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”Olika kompetens krävs … beroende på uppdragets svårighetsgrad … såsom 
exempelvis broreparation, breddning av befintligt vägområde, nysträckning” 

”Mycket av den lokala kulturmiljökunskapen och objekten går att läsa i 
länsstyrelsens material, kommunernas kulturminnesvårdsprogram samt 
översiktsplanerna. … Vid tidig kontakt med LST/länsantikvarien kan behovet av 
fördjupade undersökningar klarläggas i inledningen av planarbetet, förstudien 
etc.” 

”Lokalförankring är viktig för oss. Vi skulle uppskatta ett större utbud av 
kurser & dyl. regionalt” 

”Efterlyser ökad grad av konkurrens bland de expertorganisationer (Raä-
museer) vilka utför arkeologiska, antikvariska m.m. utredningar” 

”Kulturmiljöutredningar gör vi aldrig, men ser till att de i förekommande fall 
blir genomförda och sedan arbetas in” 
 
Analys 
Enkäten kom efter några påminnelser att bli välbesvarad med en svarsfrekvens om 
drygt 80%. Detta får betecknas som mycket bra och av det kan man dra slutsatsen 
att företagen har en stark vilja av att tillsammans med Vägverket utveckla MKB-
arbetet avseende kulturmiljöns värden. Många av enkätsvaren är mycket 
engagerade i form av kommentarer. 

Att arbetet med MKB för kulturmiljön behöver utvecklas på olika sätt står 
utom allt tvivel sett till enkätsvaren. Det finns bl.a. en stor efterfrågan på kurser 
och seminarier och handböckerna används inte längre lika ofta och på samma sätt 
som tidigare, man tycker att man har lärt sig dess innehåll. 

Att det i medeltal är så många som 2,4 personer vilka arbetar med MKB för 
kulturmiljön vid företagen får ses som att kulturmiljöaspekterna tas på allvar. 
17,2% av företagen saknade dock helt personer som arbetade med dessa frågor. 

Men vad är kulturmiljö, sett ur företagens/kontorens synvinkel? Eftersom drygt 
72% av de tillfrågade svarade att de hade kännedom om de båda handböckerna så 
torde en miniminivå om vad kulturmiljön omfattar utgöras av det som är beskrivet 
i handböckerna. Men bilden är emellertid inte så enkel. Många av företagen hade 
inte bedömt exempelvis pågående verksamhet respektive hävd och skötsel som 
viktiga kulturvärden. Dessa och många andra finns beskrivna i handboken 
Kulturvärden och MKB. En rad företeelser som mycket väl kan utgöra betydelse-
fulla kulturvärden hade företagen/kontoren dålig kännedom om, detta var 
exempelvis olika former av biologiskt kulturarv i form av naturminnen (läs ex.vis 
hamlade träd och herrgårdsekar), Natura 2000-områden (läs ex.vis hävdade ängar 
och okultiverade betesmarker) samt nyckelbiotoper (läs ex.vis äldre hävdade 
markslag). Dessa kulturvärden finns förvisso med i handböckerna i form av 
bevarandevärda odlingslandskap, men för i dessa en undanskymd tillvaro. 
Knappt 28% menade att samtliga av de, i fråga 22, medtagna kulturvärdena var 
viktiga att ta med i en MKB. Detta ger vid handen att konsultföretagen/kontoren 
har en varierad syn på vad kulturvärden är och att det föreligger ett behov av att 
uppgradera kunskaperna. Behovet av nya kunskaper för frågan osökt in på 
utbildning och vägar för att vidmakthålla och uppdatera kunskap. 

69% av de tillfrågade företagen svarade att de hade akademiskt utbildad 
personal inom kulturmiljöområdet. Drygt 17% svarade att de inte hade utbildad 
personal inom området men att de dock hade kunskaper i kulturmiljö. Ser vi till 
företagens/kontorens utbildade personal är det en liten andel som är utbildade 
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inom de klassiska kulturmiljöutbildningarna och många utbildade inom 
landskapsarkitektur. Det är emellertid först på senare tid som landskaps-
arkitektutbildningen också omfattar en djupare utbildning inom kulturmiljö. 
Detsamma gäller för utbildning inom biologi, men i detta avseende skiljer sig 
utbildningarna åt beroende på utbildningsort. Det sätt varpå företagen/kontoren 
vidmakthåller och uppdaterar sina kunskaper angavs främst vara genom 
facklitteratur och handböcker. Ett annat sätt var genom nätverksbyggande, d.v.s. 
ett nära samarbete med kulturmiljövårdens organisationer. Många efterlyste olika 
typer av kurser för att utveckla MKB-arbetet för kulturmiljövården. Även dessa 
svar talar för ett behov vid företagen/kontoren av att uppgradera sina kunskaper 
inom kulturmiljöområdet. 

Företagens/kontorens kunskapsnivå torde avspegla deras val av innehåll i en 
MKB för kulturmiljön i specifika projekt. Majoriteten av enkätsvaren visade att 
man vid företagen/kontoren visste vad som skulle ingå i en sådan MKB för 
kulturmiljön, dels utifrån erfarenhet, dels genom att de frågar länsstyrelsen. Idag 
ställer miljöbalken krav på att det som behövs skall ingå i en MKB. Länsstyrelsen 
har fått en viktig roll avseende vad en MKB skall innehålla genom dess yttrande 
till den myndighet som skall besluta om en MKB. Länsstyrelsen har således fått 
en dubbel roll i detta avseende, att både bistå med underlagsinformation och vara 
delaktiga i arbetet avseende MKB:ns innehåll. Det kan ifrågasättas om det är ett 
bra system eller om det kan ge upphov till jäv. För att komplettera enkätsvaren 
genomfördes några telefonintervjuer. Bland annat denna fråga dryftades. Alla 
tillfrågade företag/kontor menade att det inte fanns något problem med 
länsstyrelsens dubbla roll eftersom det, för slutresultatet, är viktigt att kunna föra 
en dialog med myndigheterna. En följdfråga till denna var om det istället borde 
vara beställaren av en MKB (Vägverket och Banverket) som skulle ha 
rådgivarrollen avseende innehållet i en MKB. Svaret var att länsstyrelsen även 
fortsättningsvis borde ha denna roll eftersom beställaren inte alltid har den 
kompetens som krävs och att de har en vinklad syn om vad som borde ingå i en 
MKB då de har att driva ett projekt i en bestämd riktning.  

Flera företag/kontor efterlyste en högre kulturmiljökompetens hos beställaren. I 
detta fall avses Vägverket. Vid intervjuerna förtydligades detta med att det 
framförallt är tekniker som arbetar med MKB-frågorna vid såväl Väg- som 
Banverket, och att dessa handläggare har svårt att förstå värden som inte kan 
mätas. Naturligtvis är det inte bra om konsulten innehar en högre kompetens än 
beställaren eftersom beställaren då inte kan avgöra huruvida ett konsultuppdrag 
håller måttet. Resultatet får inte bli att länsstyrelsen utför en syssla som 
beställaren skulle ha gjort. Men i uppdraget ingick inte att undersöka beställarna 
kompetens inom kulturmiljöområdet. Det torde dock vara en relativt vanlig 
föreställning hos en utförare att beställaren borde ha en bättre kompetens. 
Synsättet leder knappast till en utveckling av den egna verksamheten utan 
problemet skjuts istället över på en annan part. 

Hur tycker företagen/kontoren att arbetet med MKB för kulturmiljön kan 
förbättras? Bättre handböcker var en väg, även om den inte rankades högst. Få 
svarade på frågan om vad som skulle komplettera och utveckla handböckerna 
bäst. Hur detta skall tolkas är osäkert, men det torde avspegla att man faktiskt inte 
har några uttänkta förslag. Några av konsulterna har emellertid angivit att 
böckerna måste relateras till kraven i miljöbalken, att autentiska fallstudier är 
viktigt och att metodutveckling måste ske. För att ge en så rättvis bild som möjligt 
av rådande situation, kan sägas att de båda handböckerna innehåller flera 
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fallstudier. Enligt intervjuerna har man påpekat att en ny handbok kanske inte är 
den enda lösningen utan att man också behöver temablad som kontinuerligt 
uppdaterar handböckerna och att bygga nätverk mellan utförare, beställare och 
myndigheter är viktigt. Handböcker har en mycket begränsad livslängd och måste 
ständigt uppdateras. Ett forum för nyheter sågs som viktigt i enkäten exempelvis 
en årlig MKB-tidning, men enligt intervjuerna även temablad eller årlig 
kursverksamhet.  

Vissa företag/kontor menade att tydligare riktlinjer från berörda myndigheter är 
en väg att utveckla arbetet med MKB för kulturmiljön. Med detta avsågs en 
checklista eller rekommendation som angav en miniminivå/standard för vad som 
skall utföras respektive ingå i en MKB. Som tidigare angivits menade man att 
kurser är en bra väg för att utveckla MKB-arbetet för kulturmiljön. Här torde 
finnas en stor utvecklingspotential för olika statliga organisationer och 
myndigheter.  

En väg till utveckling ansågs vara en tydligare samordning mellan centrala och 
regionala myndigheter avseende naturmiljö-, kulturmiljö- och landsbygdsut-
vecklingsfrågor. Detta är intressant mot bakgrund av att så många av konsulterna 
ansåg att naturvärden inte alltid var en viktig del att ta med i en MKB för 
kulturmiljön. Det torde således finnas en viss relevans i företagens/kontorens 
påstående om myndigheterna. Samarbetet mellan Riksantikvarieämbetet, 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har inte alltid fungerat föredömligt. De olika 
sektorsverkens syn på vad som är natur- respektive kulturvärden samt frågor som 
rör skötsel har skilt sig åt under en lång tid, även om en större samstämmighet i 
synsätten blivit allt mer tydlig under 1990-talet.  

Ett bättre underlagsmaterial avseende reviderade statliga natur- och 
kulturmiljöinventeringar fördes fram som ett viktigt förbättringsarbete. Flera har 
dessutom kommenterat att de gärna ser att inventeringarna görs tillgängliga på 
Internet. Vid intervjuerna frågades hur man ställer sig till avgiftsbelagd tillgång av 
statliga inventeringar på nätet? Ingen svarade negativt på frågan. Flera menade att 
det måste kopplas samman med den tidsåtgång det innebär att själv sammanställa 
uppgifterna vid myndigheterna. 

Ytterligare en aspekt på utveckling av MKB-arbetet är tydligare riktlinjer från 
berörda myndigheter. Enligt intervjuerna menade man att myndigheterna är för 
detaljerade i de olika planeringsskedena och inte ser till hela projektet med alla 
dess ingående planeringsskeden. Man kräver tydligare riktlinjer om vilken 
arbetsinsats som krävs inom respektive planeringsskede etc.  

Som framgår ovan är förslagen till att utveckla MKB-arbetet för kulturmiljön 
således många. Värt att notera är dock att de förbättringarna som kan utveckla 
MKB-arbetet för kulturmiljön företrädesvis skall ske av annan part än 
företaget/kontoret. De förbättringsförslag som direkt berörde konsultföretaget/-
kontoret bedömdes av företagen/kontoren som mindre viktiga. Det gällde bland 
annat kravet på akademisk kulturmiljökompetens vid konsulten/konsultbyrån, 
kulturmiljöcertifiering av det MKB-utförande företaget samt instiftande av pris 
för årets bästa MKB för kulturmiljön. Sett ur företagets synvinkel kan dessa tre 
förslag ses som verksamhetshämmande eftersom det mycket väl kan påverka 
företagets konkurrenskraft. Exempelvis torde den som får ett pris för årets bästa 
kulturmiljö-MKB ha större möjlighet att erhålla framtida projekt än andra 
företag/kontor. 
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Reflektioner 
Intresset var stort bland konsultföretag/kontor att medverka till förbättring och 
utveckling av MKB-arbetet avseende kulturmiljöns värden. Det visade sig att 
MKB-handböckerna för kulturmiljö används av de MKB-utförande konsult-
företagen. Handböckerna upplevs dock som färskvara och flera företag/kontor vill 
därför att det i en eller annan form sker en utveckling av handböckerna. 
Framförallt gäller utvecklingsarbetet en integrering med ny lagstiftning. 
Utvecklingsarbetet behöver inte nödvändigtvis innebära att nya handböcker tas 
fram, en uppdatering kan ske i form av temablad, återkommande kurser eller 
informationsmöten. Att konsulterna får möjlighet att föra en dialog med såväl 
myndigheter som beställare ansågs viktigt. 
 
Behov 
Min syn är att arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar måste utvecklas, inte 
minst inom kulturmiljöområdet. Många kulturvärden är sedan länge kända och 
många av dessa är självklara ingredienser i en MKB. Men det är uppenbarligen så 
att det saknas hjälpmedel som ger utförarna av MKB en god överblick över de 
kulturvärden som finns. Dessutom saknas hjälpmedel som förmår beskriva den 
regionala särarten. Är ett visst kulturvärde typiskt eller unikt för Sverige eller för 
regionen och kan det i så fall offras i samband med ny- eller ombyggnation av 
infrastruktur? Ett annat område som i senare tid har uppfattats som eftersatt är 
metodutveckling. I vissa fall är metoderna väl kända, exempelvis vad gäller att 
identifiera känsliga områden utifrån fornminnesregistret, alléinventeringen, ängs- 
och hagmarksinventeringen med flera. Men när det exempelvis gäller landskaps-
bildens kulturhistoriska dimension är metodvalet inte lika självklart. Det krävs att 
någon tar ansvar för att FoU initieras avseende metodutveckling för kulturmiljö-
värden. 

I föreliggande undersökning har konsulternas syn på MKB-handböckerna för 
kulturmiljövård, kulturvärden samt kompetens utvärderats. Undersökningen säger 
dock inget om beställarens kompetens. För att bättre kunna bedöma resultatet av 
detta arbete krävs att även denna länk inom MKB-kedjan utvärderas. I praktiken 
gäller det således Vägverkets och Banverkets regionkontor. De båda övriga 
trafikverken, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, är icke att förglömma i detta 
sammanhang. En i planeringssammanhang opartisk organisation utgörs av 
länsstyrelserna. Länsstyrelserna är så att säga regeringens förlängda arm på 
regional nivå. De är en myndighet med prövande- och beslutandeuppgifter inom 
MKB-processen. Länsstyrelsen är skyldig att till den som ska upprätta en MKB, 
tillhandahålla och ställa samman utredningar, program och annat planerings-
underlag som har betydelse för en verksamhet. Dessutom skall länsstyrelsen yttra 
sig över en MKB vilket har stor betydelse för om den kan bedömas uppfylla 
reglerna eller om den behöver kompletteras. Det har visat sig att konsulterna 
redan tidigt ställer frågor till länsstyrelsen om vad som skall ingå i en MKB, på så 
sätt har länsstyrelserna i praktiken fått en rådgivande roll. Att tillhandahålla 
relevant underlagsmaterial är inte detsamma som att vara rådgivare. Det kan 
finnas fördelar med att renodla länsstyrelsens roll så att rådgivarfunktionen läggs 
över på beställaren, eftersom arbetet annars riskerar att stjäla resurser från 
länsstyrelsens yttrandeverksamhet. Detta förfarande kräver förstås att beställaren 
är så kompetent att den vet vad den beställer och har förmåga att bedöma det 
utförda arbetet. 
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Utveckling 
Jag ser en rad möjliga vägar att utveckla MKB-arbetet rörande kulturmiljövärden. 
En förnyad och omarbetad handbok kan vara en möjlig väg. Det finns definitivt 
ett behov av en sådan. Men en handbok är en färskvara och riskerar därmed alltid 
att snabbt bli föråldrad. Det kan därför finnas anledning att arbeta med ett 
utbildnings- och vägledningsmaterial som kontinuerligt uppdateras. Faktablad 
inom en MKB-serie är en möjlig väg att uppnå detta. Någon stans inom den 
statliga myndighetssfären bör en länsvis eller regional checklista tas fram över 
vilka kulturmiljövärden som är viktiga att beakta i en MKB. En sådan lista måste 
ses som den lägsta ambitionsnivån och kan omfatta olika landskapsföreteelser 
exempelvis vad som är typiskt, vanligt, unikt, viktigt etc. Den regionala särarten 
behövs belysas ytterligare. Länsvisa agrarhistoriska landskapsanalyser är ett 
kunskapsunderlag som tagits fram av Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsmuseerna. Materialet är en regionindelning av landskapet utifrån en rad olika, 
företrädesvis agrara, företeelser. Men även en rad andra näringar ingår i analysen. 
Landskapsanalyserna behövs för hela landet. Tillsammans med andra typer av 
kulturhistoriska regionindelningar utgör de ett mycket användbart och värdefullt 
kunskapsunderlag. Vid sidan om skriftligt utbildningsmateriel behövs åter-
kommande seminarier samt en diskussionssida på Internet. En annan väg till 
framgång är att utveckla MKB-arbetet utanför den statliga sfären. I en 
upphandling om vilken konsultbyrå som skall få uppdraget att utföra en MKB, 
kan beställaren ställa krav på att utföraren skall vara kulturmiljöcertifierad eller i 
sin tur anlita ett företag som är kulturmiljöcertifierat. En kulturmiljöcertifiering 
skulle kunna innebära krav på en viss utbildningsnivå. 
 
Ansvar och arbetsfördelning 
Vem skall göra vad för att utveckla arbetet med kulturmiljövärden inom MKB? 
Det är flera statliga myndigheter som berörs. Enligt miljöbalkens kunskapskrav 
(2 kap. 2 §) skall den som har för avsikt att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. Bestämmelsen innebär således att verksamhetsutövaren av 
ny infrastruktur, exempelvis Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, och Sjöfarts-
verket, berörs. Det övergripande ansvaret för frågor som rör kulturmiljövård har 
den centrala kulturmiljövårdsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet. Men för 
kulturmiljöfrågor som berör skogen är även Skogsstyrelsen inkopplad. Boverket 
har ett samordningsansvar vad gäller de statliga myndigheternas arbete med 
underlag för tillämpning av 6 kap. (11–13 §§) miljöbalken.  

Det finns således en rad uppgifter som kan utveckla arbetet med MKB och det 
finns en rad myndigheter som berörs. Det är inte självklart vem som skall göra 
vad i detta sammanhang. Naturligt är dock att Riksantikvarieämbetet även 
fortsättningsvis ansvarar för framtagandet av handböcker om kulturvärden och 
MKB. Berörda trafikverk, andra verk som ansvarar för arealkrävande verksam-
heter samt forskare, bör medverka i ett sådant arbete. Tillsammans med forskare 
och olika sektorsmyndigheter kan Riksantikvarieämbetet utreda behovet av 
kursverksamhet. En viktig aspekt i arbetet med kulturmiljövärden är den regionala 
identiteten. Riksantikvarieämbetet bör även fortsättningsvis säkerställa att länsvisa 
agrarhistoriska landskapsanalyser utarbetas som ett viktigt underlagsmaterial i 
MKB. Riksantikvarieämbetet kan exempelvis på sitt årliga Höstmöte, uppmärk-
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samma årets bästa MKB för kulturmiljön. Vägverket bör, som ett resultat av 
föreliggande arbete, genomföra en undersökning om den egna regionverksam-
hetens handläggningsrutiner och kompetens. Vägverket och andra trafikverk har 
dessutom en roll att fylla vad gäller framtagande av handbok för MKB-rutiner 
samt säkerställa att metoder för att identifiera och lokalisera kulturmiljövärden, 
tas fram. Krav på kulturmiljöcertifiering av MKB-utförande konsulter är en 
intressant väg att förbättra och säkerställa kvaliteten på en MKB. Det kräver dock 
en rad förberedelser innan trafikverken samt andra verk med ansvar för 
arealkrävande verksamheter, såsom exempelvis Energimyndigheten, kan ställa 
sådana krav vid en upphandling. Jag föreslår därför att trafikverken samt vissa 
andra verk såsom Riksantikvarieämbetet tillsammans med forskare, utarbetar ett 
program för detta. Initiativet kan exempelvis tas av Boverket som har ett 
samordningsansvar men lika gärna av Vägverket som utan tvekan är det trafikverk 
som har kommit längst vad gäller trafikverkens miljöarbete.  
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Enkät 
MKB-handböcker 

 
Version 2000-08-07 
 
OBSERVERA! Fyll i enkäten genom att kryssa i ert svarsalternativ i de små rutorna eller 
skriv ert svar på den markerade raden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppstår något problem eller om du har några frågor, var vänlig ring Hans Antonson på 
telefon 013-20 41 63. 
 
 
 
 
 
1) Företagets namn, adress och telefonnummer: 
 
Namn: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adress: ..……………………………………………………………………………….……….. 
 
…………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Telefonnummer: ………………………………….…………………………………………….. 
 
 
2) Jag/vi som fyller i denna enkät heter: 
 
Namn: ………………………………………… E-post: ………………………………………. 
 
Namn: ………………………………………… E-post: ………………………………………. 

Den ifyllda enkäten skickas, med 
bifogat svarskuvert, senast den 1/9 in 

till: Hans Antonson 
VTI 

581 95 LINKÖPING 
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3) Inom vilken/a vägverksregion/er är företaget verksamma? ! Mälardalen 
     ! Väst 
     ! Sydöst 
     ! Skåne 
 
 
4) Hur många personer är verksamma inom företaget? ! 1 
     ! 2-3 
     ! 4-7 
     ! 8-15 
     ! 16-30 
     ! 31-50 
     ! 51-100 
     ! fler än 100 
 
 
5) Arbetar företaget med MKB som Vägverket (VV) direkt eller indirekt (via annan 
konsult/konsultbyrå) är beställare av? (frågan avser MKB generellt)? 
! Ja  ! Nej (Sluta här och skicka enkäten till avsändaren enligt 
  adressen ovan, eller med bifogat svarskuvert. Tack för Er 

medverkan!) 
 
 
6) Hur många personer arbetar med MKB inom företaget?  …….…… stycken 
 
 
7) Hur många personer arbetar med MKB inom kulturmiljöområdet vid företaget? 
 
 …………. stycken 
 
 
8)Vilken är vanligen omfattningen av ett MKB-uppdrag som företaget anlitats för 
(frågan avser MKB generellt)? 
! Företaget ansvarar vanligen för en hel MKB och utför själv det mesta av arbetet 
! Företaget ansvarar vanligen för en hel MKB men utför själv endast vissa delar 
! Företaget utför vanligen en del/delar av en MKB som underkonsult åt ett annat  
företag 
! Annat alternativ (anges på raderna) ...…………………………………………..…………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
9) Brukar företaget själv utföra MKB inom kulturmiljöområdet? 
! Ja ! Nej  
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10) Finns det inom företaget någon person med akademisk utbildning inom 
kulturmiljöområdet? 
! Ja 
! Nej, men däremot med kunskap inom kulturmiljöområdet (gå direkt vidare till fråga 13) 
! Nej, varken akademisk utbildning eller annan kulturmiljökunskap (gå direkt vidare till 
fråga 14) 
 
 
11) Om Du i förra frågan svarade Ja, vilken akademisk utbildning avses? (kryssa gärna i 
fler svarsalternativ) 
! arkeologi 
! kulturmiljövård 
! konsthistoria 
! byggnadsvård 
! kulturgeografi 
! agrarhistoria 
! historia 
! arkitektur 
! landskapsarkitektur 
! etnologi 
! geografi 
! biologi 
! skogshistoria 
! lantmäteri 
! annat svarsalternativ (anges på raden) ……………………………………………………… 
 
! annat svarsalternativ (anges på raden) ……………………………………………………… 
 
! annat svarsalternativ (anges på raden) ……………………………………………………… 
 
 
12) Hur vidmakthåller och uppdaterar företaget sina kunskaper? 
! facklitteratur 
! handböcker 
! handböcker med tillhörande kurs 
! kurser arrangerade av: ! Vägverket 
  ! Banverket 
  ! Riksantikvarieämbetet 
  ! Boverket 
  ! Naturvårdsverket 
  ! Länsstyrelsen 
  ! Kommunförbundet 
  ! annan organisation (anges på raden) …………………………… 
  ! annan organisation (anges på raden) …………………………… 
! nära samarbete med kulturmiljövårdens organisationer 
! nära kontakt med Forskning och Utveckling (FoU) inom kulturmiljöområdet 
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13) Om Du i fråga 10 svarade Nej, hur har företaget erhållit kunskaperna inom 
kulturmiljöområdet? (kryssa gärna i fler svarsalternativ) 
! facklitteratur 
! handböcker 
! handböcker med tillhörande kurs 
! kurser arrangerade av: ! Vägverket 
  ! Banverket 
  ! Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
  ! Boverket 
  ! Naturvårdsverket 
  ! Länsstyrelsen 
  ! Kommunförbundet 
  ! Skogsvårdsstyrelsen 
  ! annan organisation (anges på raden) …………………………… 
 
  ! annan organisation (anges på raden) …………………………… 
! genom lång erfarenhet i branschen 
! nära samarbete med kulturmiljövårdens organisationer 
! nära kontakt med Forskning och Utveckling (FoU) inom kulturmiljöområdet 
! folkhögskoleutbildad 
! autodidakt (självlärd) 
 
Nedan ser du två färgbilder på handböcker inom MKB för kulturmiljö. Den vänstra, MKB 
för kulturmiljön är från 1994 och är framtagna av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Den högra, Kulturvärden och MKB är 
från 1997 och är framtagen av Riksantikvarieämbetet. 
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14) Har man inom företaget kännedom om dessa båda handböcker? 
! Ja ! Nej (gå direkt vidare till fråga 20) 
 
 
15) Händer det att någon av dessa två handböcker används i arbetet med MKB för 
kulturmiljövård? 
! Ja ! Nej (gå direkt vidare till fråga 18) 
 
 
16) Hur ofta används någon av dessa handböcker? 
! Till en början vid samtliga MKB-projekt, nu allt mer sällan 
! Vid samtliga MKB-projekt 
! Endast i vissa specifika och knepiga MKB-projekt 
! Endast när uppdragsgivaren så kräver 
! Endast i samband med granskning av underkonsulternas arbete 
 
! annat svarsalternativ (anges på raden) ……………………………………………………… 
 
 
17) I vilken typ av MKB-projekt anser Ni att de två handböckerna är tillämpbara? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
18) Om Du i fråga 15 svarade Nej, varför används inte dessa handböcker? (Kryssa gärna 
i fler svarsalternativ) 
! Handböckerna är svårbegripliga och opedagogiska 
! Handböckerna är föråldrade 
! Metoder för att uppnå önskade resultat är ålderdomliga 
! Metoder för att uppnå önskade resultat är dåligt beskrivna 
! Miljöbalken har gjort handböckerna inaktuella 
! Vår kompetens är högre än den kunskapsnivå som presenteras i handböckerna 
! Annat svarsalternativ (anges på raden) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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19) Vad anser Du skulle komplettera och utveckla handböckerna bäst? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
20) I vilket stadium alternativt i vilka stadier av en vägbyggnation brukar företaget 
genomföra kulturmiljöutredningar? 
! Förstudie 
! Vägutredning 
! Arbetsplan 
 
 
21) Hur vet företaget vad som bör ingå i en MKB för kulturmiljön i ett speciellt projekt? 
! Utifrån erfarenhet 
! Vi lär av andra konsulters/konsultbyråers MKB-rapporter 
! Det är vanligen specificerat i uppdragsgivarens beställning 
! Det är vanligen genom en överenskommelse med uppdragsgivaren efter diskussion kring 
     det unika och speciella projektet 
! Vi frågar Länsstyrelsen 
! Det framgår av Miljöbalken 
! Det framgår av VV:s MKB-handbok (Publ 1995:30) 
! Det framgår av RAÄ:s MKB-handböcker 
 
 
22) Vilka grupper av kulturvärden är viktiga att ta med i en MKB? (kryssa gärna i fler 
svarsalternativ) 
! Fornlämningar 
! Byggnader 
! Gamla vägar och järnvägar 
! Landskap 
! Kulturpräglad flora 
! Naturreservat 
! Kulturreservat 
! Andliga platser 
! Riksintresseområden (Natur) 
! Riksintresseområden (Kultur) 
! Natura 2000-områden 
! Naturminnen 
! Nyckelbiotoper 
! Kulturminnen (enl. skogsvårdslagen samt Skogsstyrelsens allmänna råd) 
! Stenmurar och odlingsrösen 
! Samband och strukturer 
 
 
Frågan fortsätter på nästa sida 
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! Pågående verksamhet 
! Hävd/skötsel 
! Kognitiva miljöer 
! Traditionsbundna platser 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
23) Hur skaffar företaget vanligen fram det bakgrundsmaterial (källor) som krävs för 
att skriva en MKB för kulturmiljön?  
! Genom egna undersökningar, d.v.s. företaget tar fram nytt material (exempelvis 
fältinventeringar, intervjuer, analyser av historiska kartor) 
! Genom befintliga källor (ex. vis. arkiv, inventeringar och rapporter) 
! Både genom egna undersökningar och befintliga källor 
 
 
24) Vilka förbättringar kan enligt företaget utveckla MKB-arbetet för kulturmiljön? 
(kryssa gärna i fler svarsalternativ) 
! Bättre handböcker 
! Enstaka kurser inom specifika ämnesområden 
! Enstaka generella och grundläggande kurser 
! Organiserad återkommande kursverksamhet 
! Regionala seminarier och föreläsningar 
! Centrala seminarier och föreläsningar 
! Tankesmedja bland berörda för att gemensamt utveckla arbetet med MKB för kulturmiljön 
! Högre kulturmiljökompetens hos beställaren 
! Tydligare riktlinjer från berörda myndigheter 
! Tydligare samordning inom centrala och regionala myndigheter avseende naturmiljö-, 
kulturmiljö- samt landsbygdsutvecklingsfrågor 
! Sammanställning av nyvunna erfarenheter efter ikraftträdandet av miljöbalken 
! Årlig MKB-tidning som kunskaps- och inspirationskälla, där centrala myndigheter 
summerar det gångna årets MKB i Sverige och ett axplock från Skandinavien 
! Krav på akademisk kulturmiljökompetens hos konsulten/konsultbyrån 
! Kulturmiljöcertifiering av det MKB-utförande företaget 
! En helt avreglerad marknad avseende kulturmiljöundersökningar 
! Instiftande av pris för årets bästa MKB för kulturmiljön 
! Bättre underlagsmaterial, reviderade statliga natur- och kulturmiljöinventeringar 
! Behov av metodutveckling 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
 
! Annat alternativ (anges på raden) …………………………………………………………… 
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25) Tillägg. (Här kan du vid behov kommentera eller förtydliga någon av ovanstående frågor 
eller svar) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Vägverkets huvudkontor och VTI tackar för er medverkan. Eventuellt kommer Hans Antonson 
vid VTI att kontakta er för en intervju. Uppstår något problem eller om du har några frågor, 
var vänlig ring Hans Antonson på telefon 013-20 41 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den ifyllda enkäten skickas, med 
bifogat svarskuvert, senast den 1/9 

till: Hans Antonson 
VTI 

581 95 LINKÖPING
VTI meddelande 915 
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Bilaga 2 Konsulter inom MKB; namn och adresser till 
 
Namn Adress Svarat på 

enkät? 
Region Sydöst 
Vägverket Konsult Box 6 

351 03 VÄXJÖ 
JA 

Jacobson & Widmark Östra storgatan 67 
553 21 JÖNKÖPING 

JA 

Vägverket Konsult 
MKB-förf. Marie Isaksson 

Box 1542 
581 15 LINKÖPING 

JA 

VBB VIAK Box 1848 
581 17 LINKÖPING 

JA 

Jacobson & Widmark Box 34 
371 21 KARLSKRONA 

JA 

FFNS Arkitektkontor AB Geijersgatan 8 
216 18 MALMÖ 

JA 

Vägverket Konsult Region Sydväst 551 91 JÖNKÖPING NEJ 
Tyréns Infrastruktur AB Hans Michelsgatan 1B 

211 20 MALMÖ 
JA 

Lincona Byggkonsult AB Sandvägen 2 
352 45 VÄXJÖ 

JA 

Landskaps & markkonsult Ab, Kenth 
Henriksson 

Rosenborgsgatan 6 
554 51 JÖNKÖPING 

JA 

SCC Scandiakonsult Box 5343 
402 27 GÖTEBORG 

JA 

   
Region Mälardalen 
VAP, VA-projekt AB Ribbingsgatan 11 

703 63 ÖREBRO 
JA 

Bjerking Ingenjörsbyrå AB Box 2006 
750 02 Uppsala 

JA 

Vägverket Konsult Box 1733 
751 47 UPPSALA 

JA 

Jacobson & Widmark Box 584 
651 13 KARLSTAD 

JA 

Vägverket Konsult Box 1016 
611 29 NYKÖPING 

NEJ 

SCC, Bygg och Mark Box 4205 
102 65 STOCKHOLM 

JA 

Vägverket Konsult Stortorget 8  
702 11 ÖRBRO 

JA 

Vägverket Konsult Box 595 
721 10 VÄSTERÅS 

JA 
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Region Skåne 
Landskapsgruppen Syd AB Kungsgatan 1 

252 21  HELSINGBORG 
JA 

Nova Plan 
 

Amiralsgatan 20 
211 55  MALMÖ 

JA 

Vägverket Konsult Malmö Agneslundsvägen 14 
212 15  MALMÖ 

JA 

Tyréns Infrakonsult AB Box 27 
291 21  KRISTIANSTAD 

NEJ 

SCANDIACONSULT Sverige AB 
Region Syd 

Stora Varvsgatan 11 N 
211 19  MALMÖ 

JA 

KM Bygg & Anläggning AB Box 21028 
200 21  MALMÖ 

NEJ 

AB Jacobsson & Widmark 
Mark och Anläggning 

Carlsgatan 12A (Slagthuset)  
211 20  MALMÖ 

Samma som 
föregående 

   
Region Väst 
Arkitektringen  Box 4  

542 21 Mariestad 
JA 

KM bygg & anläggning AB Rullagergatan 6 
415 26 Göteborg 

JA 

FB Engineering AB Box 12076 
402 41 Göteborg 

JA 

Rådhusets Arkitekter AB Box 114 
451 30 Uddevalla 

JA 

GF Konsult AB Box 5056 
402 22 Göteborg 

JA 

Tyréns Infrakonsult Hamngatan 2 
602 24 Norrköping 

JA 

Jacobsson & Widmark AB 
Mark och Anläggning 

Box 8094 
700 08 Örebro 

JA 

Vägverket Konsult Nya Tingstadsgatan 1 
422 44 Hisings Backa 

JA 

FFNS Samhällsplanering Box 2203 
403 14 Göteborg 

JA 

VBB/VIAK Box 2203 
403 14 Göteborg 

Samma som 
föregående 
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Telefonintervju 
 
Frågor till telefonintervju 
 
1) Du har i enkäten skrivit att du har kännedom om någon av de två MKB-handböckerna för 
kulturmiljön. I en annan fråga framgår att du tycker att MKB-arbetet kan utvecklas genom 
bättre handböcker. Vad är dåligt i de nuvarande handböckerna? 
 
2) I miljöbalken finns krav på att det som behövs skall ingå i en MKB. I slutändan är det LST 
som avgör om detta krav är uppfyllt. Majoriteten av konsulterna har angivit att man frågar 
LST redan från början om vad som skall ingå i en MKB.  
 
Hur ser du på denna dubbla roll som LST i praktiken har? Att både bistå med 
samhällsinformation och vara beslutande myndighet avseende MKB:ns innehåll? 
 
3) Är det istället beställaren av en MKB som skall ha rådgivarrollen? D.v.s. Vägverket eller 
Banverket? 
 
4) Du har tyckt att beställaren skall ha högre kulturmiljökompetens. Vad menar du med det.  
 
6) Du har efterlyst tydligare riktlinjer från berörda myndigheter som ett sätt att utveckla 
arbetet med MKB för kulturmiljö. Vad menar du? 
 
7) Har Vägverket den kompetens som krävs för att avgöra om en MKB uppfyller lagens krav? 
 
8) I de fall ni anlitar underkonsulter för kulturmiljödelen av en MKB, hur avgör ni dess 
kvalitet och relevans. 
 
9) Vad tror du är bäst, en ny handbok avseende MKB för kulturmiljön eller en annan lösning 
kanske återkommande temablad, årlig kursverksamhet etc. 
 
10) Hur ställer du dig till avgiftsbelagd tillgång av statliga inventeringar på nätet? 
 
 
Intervjuade företag: 
 
Tyréns Infrakonsult, Malmö, intervjuad 2000-10-30 
KM Bygg & Anläggning AB, Göteborg, intervjuad 2000-10-27  
VBB VIAK, Linköping, intervjuad 2000-10-30 
FFNS Arkitekter AB, Malmö, intervjuad 2000-10-30 
Rådhuset Arkitekter AB, Uddevalla, intervjuad 2000-10-30 
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