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Förord 
Föreliggande arbete har utförts av Lennart Folkeson och Hans Antonson vid 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. Rapporten utgör slutredovisning av 
projektet ”Uppföljning i MKB samt erfarenhetsåterföring – förstudie” (VTI 
projektnummer 50287). Arbetet har utförts på uppdrag av Vägverket, som 
finansierat projektet. Inga-Maj Eriksson, Vägverkets avdelning för miljö och 
naturresurser, har varit initiativtagare till projektet och fungerat som uppdrags-
givarens kontaktperson. Vid VTI har Lennart Folkeson varit projektledare. 

Uppdraget erhölls i juni 2000 och redovisades som manuskript till uppdrags-
givaren den 1 december 2000. Synpunkter på manuskriptet har därefter erhållits 
dels från uppdragsgivaren, dels vid granskningsseminariet vid VTI den 
12 februari 2001, varvid Mattias Haraldsson medverkat som lektör. 

Författarna vill framföra ett varmt tack dels till Mattias Haraldsson för hans 
manuskriptgranskning, dels till alla de personer (förtecknade i bilaga 1) som 
välvilligt avsatt tid för att medverka i enkäter och intervjuer, dels till Anita 
Carlsson, VTI, som har ansvarat för slutredigering av dokumentet. 
 
Linköping i mars 2001 
 
Lennart Folkeson Hans Antonson 
Projektledare 
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Uppföljning av miljöeffekter av vägprojekt: 
behov av utveckling och erfarenhetsåterföring 
av Lennart Folkeson och Hans Antonson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
 
Vägverkets uppföljning av miljökonsekvenser av vägprojekt behöver 
förbättras. I föreliggande arbete föreslås forsknings- och utvecklingsinsatser 
för en effektivare miljöuppföljning av vägprojekt. Vidare föreslås åtgärder 
dels för tillvaratagande och spridning av information om uppföljnings-
verksamheten, dels för återföring av erfarenheter från gjorda miljö-
uppföljningar. En analys av utvecklingsbehovet har resulterat i förslag till en 
lång rad insatser. Vägverket föreslås prioritera fyra av dem: 
 
• en strategi för miljöuppföljning av vägprojekt 
• säkerställande av kontinuitet i uppföljningsansvaret 
• översyn av styrande texter 
• inrättande av central instans för information om miljöuppföljning av 

infrastrukturprojekt 
 

Framför allt behövs en övergripande strategi för Vägverkets samlade 
verksamhet vad gäller uppföljningen av miljökonsekvenser av vägprojekt. Idag 
saknar Vägverket överblick över vilket kunskapsbehov som föreligger och hur 
detta skulle kunna tillgodoses genom miljöuppföljning av vägprojekt. De 
uppföljningar som görs saknar sålunda ofta referens till kunskapsbehovet på 
nationellt plan. Valet av projekt och miljökonsekvenser att följa upp sker på 
oklara grunder. Vidare sker valet av tillvägagångssätt och metodik för 
miljöuppföljningarna ofta utan uttalad referens till syftet med uppföljningen. Med 
en verksgemensam strategi för uppföljningsverksamheten skulle Vägverket 
avsevärt kunna effektivisera de uppföljningsinsatser som görs. En strategi för 
miljöuppföljning skulle också vara ett sätt för Vägverket att tillgodose 
miljöbalkens kunskapskrav och övriga allmänna hänsynsregler. 

För det andra behöver Vägverket säkerställa kontinuiteten i ansvaret för 
miljöuppföljningen av vägprojekt. Idag brister det ofta i ansvarskontinuiteten 
mellan olika skeden, exempelvis mellan bygg- och driftskedet. Beslut om 
uppföljningar verkställs inte alltid i den omfattning och på det sätt besluten anger. 
Detta hänger ofta samman med att skedena har skild finansiering. En genomtänkt 
strategi för kontinuiteten i uppföljningsansvaret skulle säkerställa att beslutad 
miljöuppföljning verkligen kommer till stånd.  

För det tredje behövs en översyn av de texter som styr miljökonsekvens-
beskrivningarna så att miljöuppföljningen av vägprojekt får den avsedda 
funktionen. Det råder oklarhet hur miljöbalken ska tolkas i fråga om 
uppföljningens roll i MKB-processen. Vägverkets föreskrifter om miljö-
konsekvensbeskrivningar anger heller inte klart i vilket skede beslut om 
miljöuppföljning ska tas eller vad som ska ingå i ett uppföljningsprogram. I det 
pågående arbetet med revision av dessa MKB-föreskrifter bör miljöuppföljningen 
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ges en tydlig roll. Vidare föreslås framtagande eller översyn av föreskrifter inom 
hela MKB-fältet. De nya föreskrifterna bör omsättas i reviderade MKB-
handböcker och liknande skrifter. Detta bör kunna medverka till att ge 
miljökonsekvensbeskrivningen den tyngd miljöbalken tillmäter den. 

För det fjärde föreslås inrättandet av en central instans för information om 
miljöuppföljning av infrastrukturprojekt eller åtminstone vägprojekt. Vägverket 
saknar överblick över sin miljöuppföljningsverksamhet. Det är därför svårt för 
olika aktörer att få kännedom om och tillgång till information om den 
uppföljningsverksamhet som bedrivs. Bristen på information leder till att 
erfarenheter av gjorda uppföljningar endast i ringa utsträckning tas till vara. I 
samverkan med andra aktörer bör Vägverket skapa en central instans för 
information om miljöuppföljningar inom transportsektorn. Denna centrala instans 
ska tillhandahålla information om vilken uppföljningsverksamhet som bedrivits, 
pågår och planeras. Det bör också upprättas en central databas över data som 
framkommit vid miljöuppföljningarna. Informationscentralen och databasen kan 
eventuellt vidareutvecklas till en erfarenhetsbank som på olika sätt kan bistå olika 
aktörer i uppföljningsarbetet och främja vidareutvecklingen av uppföljnings-
verksamheten. Informationscentralen skulle utgöra en viktig bas inte bara för 
återföringen av erfarenheter från miljöuppföljningar utan även för 
vidareutvecklingen av MKB-arbetet som helhet. 

Utöver dessa prioriterade insatser föreslås följande åtgärder (utan prioritets-
ordning): 

• Utvärdering av hittillsvarande miljöuppföljningsverksamhet 
• Identifiering av uppföljningsbehovet tidigt i processen 
• Checklista för miljöuppföljningar 
• Förteckning över användbara metoder för miljöuppföljning 
• Vidareutveckling av metoder för miljöuppföljning 
• Seminarier om miljöuppföljning med medverkan av myndigheter, 

konsulter, forskare och andra berörda aktörsgrupper 
• Inhämtande av erfarenheter av miljöuppföljning utomlands 
• Bättre utnyttjande av samråden för att planera miljöuppföljningar 
• Revidering och vidareutveckling av handböcker, råd, idéskrifter o.dyl. 
• Tydligare krav på kompetens hos MKB-konsulter 
• Granskningsmall för kvalitet hos före-data 
• Större krav på statistik i fältundersökningar 
• Bättre behandling av frågorna om osäkerheter i bedömningsunderlagen 
• Publicering av uppföljningsresultat 
• Bättre tillvaratagande av MKB-konsulternas erfarenheter 
• Utnyttjande av IT i samråden 
• Avstämningsmöten och studieresor avseende färdigställda vägprojekt 
• Bättre diariehållning av miljöuppföljningar 
• Samverkan med Banverket och andra berörda myndigheter i många av 

ovanstående punkter 
 

Behovsanalysen i föreliggande arbete grundas främst på enkäter dels till MKB-
handläggare vid ett urval av länsstyrelser, dels till ett urval av MKB-konsulter, 
dels till samtliga Vägverksregioners miljöspecialister. Vidare har intervjuer 
genomförts med några MKB-forskare och andra experter vid universitet och 
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myndigheter. Behovsanalysen har även grundats på granskning av 
författningstexter, handböcker och annan allmän litteratur inom området. 
 

Enkätundersökningen visar bl.a.: 
- att valet av projekt att följa upp sker på olika sätt vid olika 

Vägverksregioner och ofta på oklara grunder 
- att uppföljningens syfte i många fall är oklart 
- att de effekter som väljs ut för uppföljning ofta är sådana som bedömts vara 

kritiska för projektet men att valet i många fall inte motiveras  
- att olika länsstyrelser visar varierande grad av aktivitet i sin roll i samrådet 

om vilka projekt och effekter som ska följas upp 
- att miljöspecialisterna och länsstyrelsehandläggarna i flertalet fall bedömer 

uppföljningsverksamheten som för liten  
- att flertalet av miljöspecialisterna anser att kvaliteten på uppföljnings-

verksamheten borde vara högre 
- att Vägverket centralt har ringa inflytande över hur programmen för 

miljöuppföljning utarbetas 
- att ansvaret för miljöuppföljning i många fall inte förs vidare från bygg- till 

driftskedet 
- att bristen på före-data ofta utgör ett problem  
- att störst brist på fältmetodik råder beträffande landskap, kulturmiljö, 

naturmiljö och rekreation/friluftsliv 
- att den använda inventeringsmetodiken ofta är dåligt dokumenterad 
- att Vägverksregionerna ofta saknar överblick över uppföljningsverk-

samheten 
- att bristen på organiserad återföring av erfarenheter från miljöuppföljning 

är mycket påtaglig och att mycket av den vunna kunskapen därför går 
förlorad.  

 
Syftet med uppdraget är att bedöma behov av utvecklingsinsatser samt att 

upprätta ett förslag till program för att, med hjälp av FoU eller andra insatser, 
utveckla uppföljningen av MKB inom vägsektorn. Uppdraget avser behovet av 
utveckling vad gäller följande områden av MKB: 

• Bedömning av behovet av uppföljning (bl.a. med hänsyn till kostnad—
nytta) 

• Samråd, beslut och ansvar 
• Utarbetande av uppföljningsprogram och val av metoder 
• Fältarbete vid uppföljning 
• Analys av uppföljningsresultat 
• Redovisning av uppföljningsresultat 
• Spridning av uppföljningsresultat 
• Erfarenhetsåterföring 
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Follow-up of environmental effects of road projects – Need for development 
and experience feed-back 
by Lennart Folkeson and Hans Antonson 
Swedish National Road and Traffic Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
 
The follow-up of environmental effects of road projects by the Swedish 
National Road Administration (SNRA) needs improvement. In the present 
report, actions for research and development to improve the efficiency of the 
follow-up of the environmental impact of roads are suggested. Measures are 
also suggested for the handling and dissemination of information about the 
following-up activities as well as for the feed-back of experience from 
following-up programmes. Based on an analysis of the need of development, 
a number of actions are suggested in the report. The SNRA are suggested to 
give priority to four actions: 
 
• establishment of a strategy for the follow-up of the environmental effects 

of road projects  
• securing continuity in the responsibility for the follow-up 
• revision of regulatory texts and 
• establishment of a national centre for information on environmental 

follow-up of infrastructure projects. 
 

Most importantly, there is a need for an overall SNRA strategy for the entire 
activity concerning follow-up of the environmental effects of road projects. 
Today, the SNRA lack an overview of the need of knowledge in this field and 
what could be met by environmental follow-up of road projects. Those follow-up 
activities that are performed often lack reference to the need of knowledge at a 
national level. Road projects and environmental effects subject to follow-up are 
chosen without clear-cut foundation. Further, procedures and methodology used 
in the follow-up activities are often chosen without explicit reference to the aim of 
the follow-up. Given an over-all SNRA strategy for environmental follow-up, the 
SNRA would be able to make their follow-up actions substantially more efficient. 
Such a strategy would also be a means of meeting the so-called "knowledge 
demands" and the other "general rules of consideration" stated in the Swedish 
Environmental Code. 

Secondly, the SNRA need to secure the continuity in the responsibility for the 
environmental follow-up of road projects. For the time being, there is often 
inadequate continuity in responsibility between successive stages, e.g. between 
the construction stage and operation stage. Follow-up decisions are not always 
carried out to the extent and in the way that is stated in the decisions. This is often 
a result of the different phases being given separate financing. A carefully 
prepared strategy for the continuity in the follow-up responsibility would secure 
that the decided follow-up will really be performed. 

Thirdly, the texts regulating the environmental impact assessment (EIA) 
procedure need revision so that the environmental follow-up of road projects will 
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comply with its aim. There is some uncertainty as regards how to interpret the 
Environmental Code when it comes to the role of the follow-up in the EIA 
procedure. The SNRA's Regulation on EIA also does not clearly state at what 
stage decisions on environmental follow-up are to be taken, nor what activities are 
to be included in a follow-up programme. The environmental follow-up should be 
given a clear-cut role in this Regulation which is currently being revised. Further, 
the study suggests the establishment of regulations or the revision of existing 
regulations so that the entire EIA field will be covered. The regulations to come 
should then be transformed into revised EIA handbooks and similar texts. These 
measures would contribute to attaching the importance to the EIA instrument that 
is intended by the Environmental Code. 

Fourth, the study suggests the establishment of a national body to handle 
information on environmental follow-up of infrastructure projects, or at least of 
road projects. The SNRA currently lack a survey of its environmental follow-up 
activities. It is therefore difficult for interested parties to gain knowledge about the 
follow-up activities that do take place, and to get access to information on them.  
Due to the lack of information, limited use is made of the experience from the 
follow-up activities performed. The SNRA, in co-operation with other authorities, 
are suggested to establish a national body for information about environmental 
follow-up within the transport sector. This national body should supply interested 
parties with information on completed, on-going and planned follow-up activities. 
In addition, a national data base comprising data resulting from the environmental 
follow-up activities should be created. The information central and the data base 
can possibly be further developed into an "experience base". In various ways this 
experience base could offer support to people involved in follow-up work and 
promote further development of the follow-up activities. The information central 
would constitute an important basis not only for feed-back of follow-up 
experience but also for the further development of the EIA work as a whole. 

In addition to the four above-mentioned priority measures, the study suggests 
the following measures (listed without priority order): 

- evaluation of the follow-up activities performed hitherto 
- early identification of the need for environmental follow-up  
- a collection of methods and a checklist for follow-up 
- a checklist for quality review of baseline data 
- development of follow-up methods 
- seminars on environmental follow-up, where authorities, consultants, 

scientists and other concerned parties participate 
- transfer to Sweden of follow-up experience gained in other countries 
- improved use of the formal consultation (stated in the Environmental Code) 

in the planning of follow-up programmes 
- revision and further elaboration of handbooks, advice, guidebooks and 

similar publications 
- more precise requirements on the competence of EIA consultants involved 
- higher requirements on statistically sound field methodology 
- improved treatment of uncertainty issues in decision-makers' assessment 

material 
- publication of follow-up results 
- more efficient use of the experience of EIA consultants 
- use of information technology in the consultation procedure stated in the 

Environmental Code 
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- control meetings and field excursions to finalized road projects 
- improved diary routines for environmental follow-up activities and results 
- co-operation with the Swedish National Rail Administration and other 

public authorities in many of the activities listed above. 
 

The requirement analysis presented in the report is based on questionnaires to 
the Environmental specialist of each of the seven regional offices of the SNRA, to 
administrative officials handling EIA cases at selected County Administrative 
Boards and to EIA consultants. The analysis also involved interviews with 
selected researchers and other specialists at universities and public authorities. 
Statute-books, handbooks and other general literature in the field have also been 
used in the requirement analysis. 
 

The questionnaire shows, among other things, that: 
- the choice of projects to follow up is made in different ways in different 

regional offices of the SNRA, and often using vague criteria 
- the follow-up in many cases is devoid of a distinct aim 
- those environmental effects that are chosen for following-up often 

constitute effects that have been assessed as crucial to the project but that 
the reasons for the choice are often not stated 

- during the consultation, different County Councils show varying degree of 
involvement in the issue of selecting road projects and environmental 
effects to follow up  

- most SNRA Environmental specialists and County Council administrators 
consider the follow-up activity too limited 

- most Environmental specialists think the quality of the follow-up activities 
ought to be higher 

- the SNRA Headquarters have little influence on the elaboration of the 
programmes for the environmental follow-up activities 

- the responsibility for environmental follow-up in many cases is not 
transmitted from the road construction phase to the road operation phase 

- the lack in baseline data often forms a problem 
- the greatest lack in field methodology concerns the landscape, the cultural 

environment, the natural environment and outdoor life and recreation 
- the field methodology used is often unsatisfactorily described 
- the SNRA regional offices often lack an overview of the follow-up activity 

of the SNRA 
- the lack in organized feed-back of experience from environmental follow-

up is very obvious and that much of the obtained knowledge is therefore 
getting lost 

 
The aims of the present study are to assess the need for development in the 

field of follow-up of environmental effects of roads and to suggest a programme, 
involving research and development or other actions, to further elaborate the EIA 
follow-up procedure in the road sector. The commission is directed towards the 
need for development within the following fields of EIA: 

- Assessment of the need for follow-up (considering, among other things, the 
cost—benefit aspect) 

- Consultation, decision and responsibility 
- Elaboration of follow-up programmes and choice of methods 
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- Follow-up field work 
- Analysis of follow-up results 
- Presentation of follow-up results 
- Dissemination of follow-up results 
- Feed-back of experience from environmental follow-up 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Uppföljning av miljöeffekter av vägprojekt är ett eftersatt område inom 
Vägverkets verksamhet. När vägen väl är färdigställd, är det långt ifrån alltid som 
miljöeffekterna följs upp. Behovet av miljöuppföljning ska enligt Vägverkets 
regelverk anges i arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Därifrån är 
det långt till att miljöuppföljningen verkligen kommer till stånd i den omfattning 
och på det sätt som angavs i MKB. Sammantaget sker dock en omfattande 
uppföljningsverksamhet inom Vägverket som helhet men insatserna är splittrade 
och dåligt samordnade. 

Under allra senaste tid har Vägverket kommit att ägna uppföljningsfrågorna 
ökad uppmärksamhet. En viktig drivkraft har här varit den kritik Riksdagens 
revisorer riktat mot att Vägverket (och Banverket) i så liten omfattning följer upp 
miljöeffekter och konsekvenser av infrastrukturprojekt.1 Revisorerna påtalar 
likaså bristen på systematisk erfarenhetsåterföring. Hos Vägverket finns en 
medvetenhet om att uppföljande studier inte alltid görs på bästa sätt och att det 
brister i att sprida och omsätta den kunskap som erhålls i de miljöuppföljningar 
som utförs. 

Vägverket har 1999 presenterat råd om uppföljning av miljökonsekvenser av 
vägprojekt som ett led i MKB.2 Ett av syftena med den skriften är att främja 
återföringen av erfarenheter som gjorts vid miljöuppföljningar.  

Krav på eller tillvägagångssätt för uppföljning av effekter och konsekvenser 
som har bedömts i MKB är inte uttryckta i vare sig miljöbalken,3 i förordningen 
om MKB4 eller i de allmänna råd om MKB som Naturvårdsverket hade ute på 
remiss våren 2000.5 

Det finns alltså ett uppenbart behov av insatser och utveckling vad gäller 
uppföljning av miljöeffekter av infrastrukturprojekt.  
 
1.2 Uppdraget 
Vägverket har uppdragit åt VTI att utreda behov av utveckling vad gäller följande 
områden av MKB: 
1) Bedömning av behovet av uppföljning 

(Hur beaktas kostnads−nytto-aspekten?) 
2) Samråd, beslut och ansvar 
3) Utarbetande av uppföljningsprogram och val av metoder 
4) Fältarbete vid uppföljning 
5) Analys av uppföljningsresultat 
6) Redovisning av uppföljningsresultat 
7) Spridning av uppföljningsresultat 
8) Erfarenhetsåterföring 
 

                                                 
1 Vägverket, Banverket och miljön (1999) 
2 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
3 SFS 1998:808 
4 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
5 Allmänna råd. Miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. Remiss 2000-05-02. 
Naturvårdsverket. 
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Denna indelning grundas delvis på strukturen i Vägverkets skrift om miljö-
uppföljning från 1999.6 

Utredningen skulle identifiera var utvecklingsbehovet är störst 
− beträffande dokumentation av miljökonsekvenserna i sig  
− beträffande erfarenhetsåterföring. 

 
En behovsjämförelse skulle göras dels mellan dessa grupper, dels inom vardera 

gruppen.  
Vägverket hade inför uppdraget ställt upp två viktiga frågor: 
• Vad kan utvecklas genom FoU-insatser?  
• Vad kan utvecklas på andra sätt? 

 
Redovisningen skulle utgöras av ett utkast till program för FoU-insatser och 

andra sätt att effektivisera uppföljningsverksamheten inom MKB. 
Vi har bedömt att fyra grundläggande frågor har utgjort incitament till 

Vägverkets uppdrag: 
• Kunskapskravet: Hur mycket behöver VV veta om miljöeffekterna av sin 

verksamhet för att svara upp mot miljöbalkens kunskapskrav?7 
• Försiktighetsprincipen: Hur omfattande försiktighetsmått 

(miljöanpassningsåtgärder o.dyl.) krävs för att VV ska kunna sägas ha följt 
försiktighetsprincipen? 

• Miljömål: Vilken kunskap behöver VV för att säkra att verksamheten 
uppfyller relevanta miljökvalitetsmål?8 

• Hur säkrar VV att uppföljningsresurserna satsas rätt? 
 

Uppdraget har tolkats så att resultatet främst ska kunna utgöra ett underlag till 
Vägverkets vidareutveckling av sin uppföljningsverksamhet inom MKB-
området9. För att kunna bedöma utvecklingsbehovet har vi bedömt det som viktigt 
att få en aktuell bild av några viktiga aktörers syn på hur arbetet med uppföljning 
för närvarande bedrivs. Bildens aktualitet har vi bedömt som viktig med hänsyn 
till den snabba utvecklingen av MKB-arbetet inom transportsektorn. Vi har alltså 
fokuserat vår undersökning till dagens situation och inte i någon nämnvärd grad 
gjort tillbakablickar över utvecklingen. I sökandet efter en bild av nuläget har vi 
koncentrerat oss på tre aktörsgrupper:  

• Vägverksregionernas miljöspecialister 
• MKB-handläggare vid länsstyrelser 
• MKB-konsulter som VV anlitar 

 
Enkäter har därför gjorts bland dessa tre grupper. Vidare har telefonintervjuer 

genomförts med vissa nyckelpersoner vid verk och universitet. I övrigt har 
litteratur samt egen kunskap och erfarenhet utnyttjats.  

Undersökningen gör inga anspråk på att ge en heltäckande bild av nuläget utan 
har genomförts för att få en indikation på inom vilka områden de största bristerna 
och utvecklingsbehoven finns, så som dessa upplevs av viktiga aktörer. 
 
                                                 
6 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
7 SFS 1998:808 
8 Svenska miljömål (1998) 
9 Mål, mått och uppföljning…(1998) 
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1.3 Avgränsning och fokusering 
Undersökningen har avgränsats till att avse dagens förhållanden inom projekt-
MKB inom vägsektorn i Sverige.  

Uppdraget behandlar främst effektuppföljning och erfarenhetsåterföring samt i 
någon mån processuppföljning (se avsnitt 3.1). På uppdragsgivarens inrådan 
behandlas inte kvalitetsgranskning. 
 
1.4 Syfte 
Projektet har som syfte att bedöma behov av utvecklingsinsatser samt att upprätta 
ett förslag till program för att, med hjälp av FoU eller andra insatser, utveckla 
uppföljningen av MKB inom vägsektorn. 
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2 Metodik 
2.1 Enkäter 
För att fånga upp hur dagens situation beträffande miljöuppföljning av vägprojekt 
ser ut och hur verksamheten uppfattas av olika aktörer har information inhämtats 
via enkäter. Dessa har sänts till tre målgrupper, nämligen miljöspecialister vid 
Vägverkets regionkontor, MKB-handläggare vid länsstyrelser samt MKB-
konsulter som anlitats av Vägverket.  

Vid valet av personer att skicka enkäterna till har vi utgått från miljö-
specialisterna vid regionerna. Dessa har förmedlat adressuppgifter avseende 
personer vid konsultföretag och länsstyrelser som arbetar med frågor som rör 
uppföljning inom ramen för MKB. Enkäterna har tillställts personer samtliga 
7 vägverksregioner, vid 9 länsstyrelser och vid 6 MKB-utförande konsultföretag. 
Sändlista för respektive enkät återfinns som bilaga 1. Enkäternas utformning 
framgår av bilagorna 2–4.  

I anvisningarna till enkäten angavs att svaren skulle avse verksamheten under 
de senaste åren. 

Enkäterna har skickats ut till respektive person via e-post. Efter några dagar har 
vi ringt upp och inhämtat svaren på enkätfrågorna. Av de 23 personer som erhållit 
enkäten har vi fått svar från 22. 

Enkäterna är indelade i olika avsnitt. Olika avsnitt inriktas bl.a. mot ansvar för 
uppföljningarna, bedömning av Vägverkets uppföljningsverksamhet, svårigheter 
vid planering och utförande av uppföljningar, ekonomiska aspekter, val av projekt 
och effekter att följa upp, samråd, kompetensförsörjning, utvecklingsbehov och 
utvecklingsmöjligheter. 

Inom respektive avsnitt är enkätfrågorna snarlika mellan de tre enkäterna. Alla 
frågor har emellertid inte ställts till samtliga tre kategorier av respondenter. I 
respektive enkät har 20 frågor ställts till miljöspecialisterna vid vägverks-
regionerna, 19 till länsstyrelsehandläggarna och 16 till MKB-konsulterna. 
Frågorna är av typen kryssfrågor (där ett antal svarsalternativt givits på förhand) 
med ett alternativ för eget svar. Endast en av frågorna är av essäkaraktär utan 
givna svarsalternativ. Några av frågorna kunde endast besvaras med ett av de 
angivna förhandsalternativen medan andra frågor kunde besvaras genom val av 
flera förhandsalternativ. En uppenbar miss i enkäten är att vi ett några fall angivit 
svarsformuleringar med innebörden att ”länsstyrelsen bestämmer” eller 
”länsstyrelsen rådfrågas”. Dessa svarsalternativ borde i stället givits formule-
ringen ”samråd sker med länsstyrelsen”.  

De olika frågorna har besvarats i olika hög grad. Exempelvis hade två av 
länsstyrelsehandläggarna aldrig kommit i kontakt med något uppföljningsprogram 
och kunde därför endast svara på den första frågan.10 I vissa fall har respondenten 
hoppat över en viss fråga. Det vanligaste är dock att sådana frågor har besvarats 
med alternativet ”Vet ej”. 

I redovisningen nedan benämns de tre respondentgrupperna: 
• ”miljöspecialister”, varmed avses miljöspecialister vid vägverksregionerna 
• ”Lst-handläggare”, varmed avses MKB-handläggare vid länsstyrelser 
• ”konsulter”, varmed avses MKB-konsulter anlitade av VV 

 

                                                 
10 Bilaga 3, fråga 1, svar 1 
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2.2 Intervjuer 
Utöver ovannämnda enkäter har specialintervjuer per telefon genomförts med ett 
antal forskare och andra experter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket och Banverket (bilaga 1). Vid dessa 
intervjuer har samtalen fokuserats kring följande frågor: 
• Var finns de stora bristerna? 
• Vilka utvecklingsbehov finns? 
• Hur kan utvecklingsbehoven tillgodoses? 

 
Diskussionen har därvid kretsat kring (anpassade urval bland) följande ämnen: 
• Strategi för vilka projekt VV ska följa upp 
• Kriterier för val av effekter att följa upp i ett visst projekt 
• Fördelning av ansvar för att uppföljning kommer till stånd  
• Samrådets roll för att planera uppföljningsprogram 
• Hur avgöra om nya före-data behövs; räcker det med befintliga data? 
• Val av fältmetodik 
• Statistiska krav (är förändringarna orsakade av vägen?) 
• Följa upp byggskedet och/eller driftskedet? 
• Uppföljning av besluten i MKB (kom de till utförande?) 
• Uppföljning av skyddsåtgärders effektivitet 
• Verkliga effekter kontra bedömda effekter 
• Krav på resultatredovisningen 
• Användbarheten (nyttan) av insamlade data 
• Omhändertagande av uppföljningsresultat; resultatbank 
• Erfarenhetsåterföring inom VV 
• Utvecklingsbehov: dokumentation av miljökonsekvenser respektive 

erfarenhetsåterföring 
• Juridiska krav på uppföljning 
• När och hur ska central/nationell expertis utnyttjas? 
• Hur ekonomiserar man bäst med resurser för uppföljningsverksamhet? 

 
 
2.3 Dokumentgranskning 
Vi har genomfört en begränsad granskning av dokument, nämligen 
miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt (vägutredning/-
järnvägsutredning och vägprojektering/järnvägsplan), miljöuppföljningsprogram, 
miljöuppföljningsrapporter och MKB-utvärderingar. 

Vägverkets regionkontor i Solna har besökts i syfte att studera miljö-
konsekvensbeskrivningar, program för miljöuppföljningar och resultat av miljö-
uppföljningar. Av de två senare dokumenttyperna befanns endast ett fåtal vara 
tillgängliga. 

Vidare har vi, med speciell inriktning mot uppföljning, studerat författnings-
texter, handböcker och dylik allmän litteratur inom området.  
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3 Resultat och diskussion 
Detta kapitel är så upplagt att vi inom vart och ett av de 8 utvecklingsområdena 
ovan ger en bedömning av 
• nuläge och utvecklingsbehov  
• möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 

 
Resultaten av enkäten redovisas i  
− bilaga 2 vad gäller Vägverkets miljöspecialister 
− bilaga 3 vad gäller länsstyrelsehandläggarna 
− bilaga 4 vad gäller MKB-konsulterna. 

 
Ett urval av enkätresultaten illustreras i form av figurer i texten. 
Vid tolkningen av resultaten bör man ha i minnet att antalet respondenter är 

begränsat och att resultaten i många fall starkt påverkas av hur enstaka 
respondenter svarat. 
 
3.1 Olika typer av uppföljning 
I MKB-sammanhang kan uppföljning avse vitt skilda företeelser och förhållanden 
och göras i flera olika syften. En kategoriindelning av uppföljningsaktiviteter 
inom MKB kan utgöras enligt följande:11 
• Effektuppföljning 
• Processuppföljning 
• Kvalitetsgranskning 
• Erfarenhetsåterföring 
 

Effektuppföljning inriktas mot effekterna på miljön. Effektuppföljningen kan 
exempelvis avse effekter på natur- och kulturmiljön dels under den tid vägen 
byggs (byggfasen), dels under tiden därefter (driftfasen). Uppföljningen kan också 
inriktas mot effektiviteten hos vidtagna skadebegränsande åtgärder eller särskilda 
åtgärder för miljöanpassning.  

Processuppföljning inriktas mot själva MKB-arbetet och avser bl.a. belysa 
arbetets utförande och ändamålsenlighet. Processuppföljning kan exempelvis 
inbegripa granskning av i vilken mån beslut i arbetsplanens MKB överfördes till 
bygghandlingen och sedan verkligen kom till utförande. Processuppföljning kan 
också avse kontroll av att kunskap som togs fram i tidigare stadier i planerings-
processen verkligen kom att utnyttjas i senare stadier. 

Kvalitetsgranskning är en tredje kategori av uppföljning. Den avser att granska 
och utvärdera den metodik som användes i MKB-arbetet och den redovisning som 
resulterade av undersökningarna. 

Erfarenhetsåterföring, slutligen, har som syfte att till den framtida infra-
strukturplaneringen återföra erfarenheter av utförda MKB-arbeten och genom-
förda uppföljningar. Erfarenhetsåterföring bygger naturligtvis på resultaten från 
övriga typer av uppföljning ovan. 

Tilläggas kan att uppföljningsverksamhet naturligtvis kan indelas på många 
andra sätt.12 Indelningen i föreliggande arbete har gjorts på praktiska grunder. 

Som nämnts ovan behandlas kvalitetsgranskning inte i föreliggande arbete. 
                                                 
11 Folkeson (1999) 
12 Carley (1986) 
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3.2 Bedömning av behovet av uppföljning 
3.2.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
3.2.1.1 Ansvar och grunder för val av projekt och miljöeffekter att följa upp 
En grundläggande fråga i uppföljningssammanhang är vilka vägprojekt som ska 
bli föremål för miljöuppföljning. Här förefaller vissa oklarheter föreligga. I 
Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar13 som gällt sedan 1993 
anges krav om att MKB i arbetsplan ska ange behov av uppföljning av 
miljökonsekvenser och förslag till eventuellt uppföljningsprogram. Vägverkets 
nyligen utgivna rekommendationer för miljöuppföljning14 anger att det är 
motiverat att följa upp miljöeffekter och miljökonsekvenser bl.a. för att bedöma 
om projektets målsättningar uppfylls. Frågan uppstår då om inte alla projekt har 
målsättningar och följaktligen borde bli föremål för miljöuppföljning. I en 
remissversion av ett förslag till nya föreskrifter om MKB15 skrivs att MKB:n ska 
ge beslutsfattaren vägledning bl.a. om ”valet av miljöanpassade lösningar och 
bidrag till uppfyllande av miljömål”. Här uppstår frågan vilka miljömål som 
avses. Enligt författningskommentarerna till miljöbalken framgår att de ”av 
riksdagen fastställda miljömålen ger ledning vid tillämpning av balken”.16 Våren 
1999 beslutade riksdagen att de 15 miljökvalitetsmålen skall integreras i samtliga 
politikområden. En tolkning utifrån dessa utgångspunkter är att miljöuppföljning 
borde ske i varje projekt. Detta är naturligtvis en orimlighet och kan inte heller 
vara intentionen. Det står också mycket riktigt i rekommendationerna för 
uppföljning att en av förutsättningarna för att uppföljning ska ske är att det ”inte 
finns resultat från liknande uppföljningar som helt kan ersätta uppföljningen”.17 I 
verkligheten är det också endast en liten andel av vägprojekten som följs upp. 
Enligt Vägverkets senaste årsrapport18 blev en femtedel av de vägprojekt som 
1999 öppnades för trafik föremål för miljöuppföljningsprogram. 

Det är alltså klart att VV inte avser att alla vägprojekt ska bli föremål för 
miljöuppföljning. Uppföljningsbehovet ska dock behandlas i arbetsplanens 
MKB.19 Att så inte alltid sker framgår av följande synpunkt avgiven av en de Lst-
handläggare vi intervjuat: ”Uppföljningsprogram förekommer inte i de MKB som 
länsstyrelsen handlagt, däremot har det i vissa MKB framhållits att uppföljning 
ska ske.” En annan kommentar från en Lst-handläggare är också intressant: ”Inga 
uppföljningar är kända av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har velat ha en upp-
följning men VV vägrade.” Likaså har en annan Lst-handläggare uppgivit att 
uppföljningar inte förekommer i länet. 

Det är i vår enkät tydligt att varje VV-region handlar relativt autonomt och 
delvis har olika syn på vilka projekt som ska följas upp. Vissa VV-regioner verkar 
göra en aktiv bedömning av uppföljningsbehovet i varje enskilt fall. Länsstyrelsen 
och kommunen har uppenbarligen stort inflytande över valet av vägprojekt att 
följa upp. ”Länsstyrelsen bestämmer” och ”Särskilt känslig/värdefull miljö” är de 
vanligast använda svarsalternativen i enkäten bland miljöspecialisterna (Figur1)20. 

                                                 
13 VVFS 1993:14 
14 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
15 Vägverkets föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar …(2000) 11 § 
16 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk Författningskommentar och bilaga 1. Del 2, s 8. 
17 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
18 Årsredovisning 99 (2000) 
19 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995) 
20 Bilaga 2, fråga 10 
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Ett relativt vanligt svar är att det är de ”särskilt komplicerade eller kontroversiella 
vägprojekten” som följs upp. I enkäten till Lst-handläggarna21 är ”Stora väg-
projekt”, ”Särskilt känslig/värdefull miljö”, ”Länsstyrelsen bestämmer” och ”Vet 
ej” de vanligast använda svarsalternativen. Från en miljöspecialist har följande 
bedömning avgivits: ”En del uppföljningar är för stora. Det specifika projektets 
viktiga miljöeffekter bör följas upp. Dålig urskillnad.”22 

Frågan om hur uppföljningsverksamheten lämpligen fördelar sig mellan 
exempelvis stora kontroversiella vägprojekt och mer "vanliga" vägprojekt har 
diskuterats i många sammanhang.23 Föreliggande arbete har emellertid inte 
behandlat denna i och för sig viktiga fråga. 
 

Hur avgörs vilka projekt som skall följas upp med 
avseende på miljöeffekter?

0 5 10 15 20 25 30

Stora vägprojekt

Särskilt komplicerade eller kontroversiella vägprojekt

Särskilt känslig/värdefull miljö i området

Vägproj. m. konsulter som kan planera uppf.

VV HK bestämmer

Lst bestämmer

Forskare/expertis utanför VV rådfrågas

Kommuners krav

Behov av uppf. i det enskilda fallet

Krav från kommun och Lst kopplat till känsliga miljöer

Vet ej

Procent (%)

VV
Lst

 
 
Figur 1 Resultat avseende fråga 10 i bilaga 2 resp fråga 10 i bilaga 3. Antal 

svarande: 7 miljöspecialister (VV), 7 Lst-handläggare (Lst). Procent 
av antal markeringar (miljöspecialister: 17; Lst-handläggare: 15). 

 
Vi har också ställt frågan varför Vägverket i vissa projekt avstår från att låta 

utarbeta uppföljningsprogram.24 Det vanligaste svaret från miljöspecialisterna 
är att ”uppföljning anses vara onödig i det aktuella projektet”. Detta kan tyda på 
en aktiv behovsprövning. En intressant notering är att en av miljöspecialisterna 
angivit att en orsak till att VV avstått från att upprätta uppföljningsprogram varit 
”ointresse från länsstyrelsen när VV tagit tag i frågan”. Avsaknad av användbar 
uppföljningsmetodik, avsaknad av kompetenta MKB-konsulter samt avsaknad av 
kunskap om hur man lägger upp uppföljningsprogram är tre andra orsaker till att 
VV avstått från att göra uppföljningsprogram. Ingen av miljöspecialisterna har 
emellertid kryssat för svarsalternativen ”Det finns för lite före-data”, ”Det skulle 

                                                 
21 Bilaga 3, fråga 10 
22 Bilaga 2, fråga 7 
23 Folkeson (1999) 
24 Bilaga 2, fråga 2 och 3 
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fördröja MKB-arbetet”, ”Uppföljningsresultaten skulle knappast användas” eller 
”Det saknas system för att omhänderta uppföljningsresultaten”. 

Konsulterna svarar i fem av sex fall att de inte avstår från att utarbeta upp-
följningsprogram när de inbjuds till detta.25 Det ligger i sakens natur att konsulter 
sällan avböjer möjligheten att delta i projekt. 

Likaväl som ”scoping”, d.v.s. fokusering på väsentliga förhållanden, är en 
viktig fråga för MKB-arbetet allmänt, är fokusering en viktig fråga även när det 
gäller valet av effekter att följa upp i det enskilda projektet. Av enkäten att 
döma tycks det också vara så att de miljöeffekter man beslutar följa upp ofta 
utgörs av sådana effekter som bedöms som kritiska/avgörande för det aktuella 
vägprojektet. Detta svarsalternativ är tillsammans med ”Länsstyrelsen bestäm-
mer” de två vanligaste svarsalternativen i frågan rörande hur valet av miljöeffekter 
avgörs (Figur 2).26 Varken lättdokumenterade effekter eller tillgången på 
utarbetade metoder utgör särskilt vanliga skäl för valet av effekter att följa upp. 
Ingen av miljöspecialisterna svarar att VVHK bestämmer valet, men två Lst-
handläggare svarar att VVHK bestämmer. Att opinionstryck är en tämligen viktig 
faktor i valet av miljöeffekter att följa upp framgår av svaren från såväl 
miljöspecialister som Lst-handläggare.  
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Figur 2 Resultat avseende fråga 11 i bilaga 2 resp fråga 11 i bilaga 3. Antal 

svarande: 7 miljöspecialister, 7 Lst-handläggare. Procent av antal 
markeringar (miljöspecialister: 16; Lst-handläggare: 14). 

 
En av Lst-handläggarna anger att en av grunderna till valet av miljöeffekter att 

följa upp kan vara att VV är intresserat av att utvärdera en åtgärd, exempelvis 
dagvattenbehandling. 

I enkäter och intervjuer har vi inte fått någon spontan yttring som skulle antyda 
att vare sig miljöbalkens hänsynsregler, riksdagens miljökvalitetsmål, 

                                                 
25 Bilaga 4, fråga 3 och 4 
26 Bilaga 2, fråga 11. Bilaga 3, fråga 11 
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Vägverkets miljömål eller uppställda projektmål för vägprojektet skulle spela 
någon uttalad roll vid valet av miljöeffekter att följa upp. Utgången kunde 
möjligen ha blivit en annan om dessa skäl hade ingått bland svarsalternativen. 
 
3.2.1.2 Vägverkets MKB-uppföljning: omfattning och kvalitet 
Den begränsade enkät vi genomfört tyder på att program för uppföljning av 
miljöeffekter upprättas i betydligt mindre än hälften av antalet vägprojekt; det 
vanligaste svaret bland miljöspecialister27 och konsulter28 är ”i 1–25 % av fallen”, 
medan det vanligaste svaret bland Lst-handläggarna29 är ”aldrig”.  

Enkäten ger vid handen att en majoritet av de tillfrågade bedömer att 
Vägverkets miljöuppföljningsverksamhet har för liten omfattning. Detta anser 
fem av de sju tillfrågade miljöspecialisterna30 och samtliga sju Lst-handläggare31 
som avgivit svar på frågan (Figur 3). Frågan ställdes inte till konsulterna men 
även från denna grupp avgavs den spontana synpunkten att fler projekt behöver 
följas upp. 
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Figur 3 Resultat avseende fråga 4 i bilaga 2 resp fråga 2 i bilaga 3. Procent 

av antal svar: 7 miljöspecialister, 7 Lst-handläggare. 
 
I fråga om kvaliteten på Vägverkets verksamhet vad gäller uppföljning anser 

fyra av de sju svarande miljöspecialisterna att kvaliteten borde vara högre.32 Bland 
Lst-handläggarna33 svarar tre av sju svarande att kvaliteten borde vara högre 
medan tre svarade ”vet ej”. Endast en respondent i vardera gruppen anser att 
kvaliteten är tillräckligt hög (Figur 4). 

 

                                                 
27 Bilaga 2, fråga 1 
28 Bilaga 4, fråga 2 
29 Bilaga 6, fråga 1 
30 Bilaga 2, fråga 4 
31 Bilaga 3, fråga 2 
32 Bilaga 2, fråga 5 
33 Bilaga 3, fråga 3 
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Figur 4 Resultat avseende fråga 5 i bilaga 2 resp fråga 3 i bilaga 3. Procent 

av antal svar: 7 miljöspecialister, 7 Lst-handläggare. 
 
Slutligen kan nämnas att vi genom enkäter och övriga intervjuer erhållit många 

spontana kommentarer om att miljöuppföljning är ett viktigt och eftersatt område 
där utvecklingsinsatser är angelägna. Vi har också noterat synpunkten att det är 
viktigt för VV att ”hitta rätt nivå så att vi följer upp rätt saker/företeelser”. 
 
 
3.2.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.2.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
Trots att Vägverkets uppföljningsverksamhet numera är omfattande förefaller VV 
sakna en övergripande strategi för sin uppföljningsverksamhet, inte minst vad 
gäller vilka vägprojekt som ska följas upp och vilka miljöeffekter som ska följas 
upp i projekten. Avsaknaden av en sådan strategi upplevs av många aktörer som 
en brist. Utan att ha någon verksgemensam strategi att falla tillbaka på kan den 
enskilde beslutsfattaren ha svårt att avgöra behovet av uppföljning i det aktuella 
projektet. Beslutet blir inte lättare av att VV dessutom saknar nationell överblick 
över uppföljningsverksamhet och uppföljningsbehov, åtminstone totalt sett – inom 
olika ämnesområden finns däremot en viss överblick. Ett led i strävan att förbättra 
överblicken är den förfrågan om uppföljningsaktiviteter och deras fokusering som 
VVHK går ut med till regionerna inför de årliga miljörapporterna.34  

Det finns alltså goda grunder för att föreslå VV att snarast möjligt skaffa sig en 
övergripande strategi för sin verksamhet avseende miljöuppföljning av väg-
projekt. Detta får anses som en av de viktigaste och mest akuta åtgärderna i detta 
sammanhang.  

En sådan strategi för miljöuppföljning bör bl.a. utgå från Vägverkets samlade 
behov av kunskap om sin verksamhet för att kunna möta miljöbalkens 
kunskapskrav. Likaså bör försiktighetsprincipen och övriga allmänna hänsyns-
regler naturligtvis vara en viktig utgångspunkt. Den uppföljningsverksamhet som 

                                                 
34 Eriksson (muntl) 
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åläggs VV av tillsyns- eller prövningsmyndigheter till följd av tillståndspröv-
ningar och liknande bör också beaktas när strategin utformas. Självfallet måste 
också miljökvalitetsmålen och liknande övergripande målformuleringar beaktas 
vid utarbetandet av strategin. 

Miljöuppföljning finansieras i normalfallet inom respektive projekt,35 men om 
uppföljningen har uttalat forskningssyfte kan centrala forskningsmedel bli 
aktuella. Man kan tänka sig att projektekonomin spelar en viss roll för beslutet om 
miljöuppföljning ska ske eller ej, eller hur omfattande den ska vara. En verks-
övergripande strategi för miljöuppföljning skulle sannolikt vara till stor hjälp för 
projektledaren i dessa val.  

Vägverkets nyligen utgivna uppföljningsrekommendationer36 är visserligen ett 
stort steg framåt i utvecklingen av miljöuppföljningen men vad gäller just 
bedömningen av behovet av uppföljning i det enskilda projektet ger skriften inte 
så stor ledning. Inför en eventuell omarbetning av denna skrift kan en 
komplettering i detta avseende föreslås.  
 
3.2.2.2 Samarbete med Banverket och andra aktörer 
Vi föreslår att Vägverket samråder med Banverket och möjligen även 
Luftfartsverket och Sjöfartsverket vid utarbetandet av strategin för miljöupp-
följning. Synpunkter kan också behöva inhämtas från Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Boverket samt eventuellt Räddningsverket och andra 
relevanta myndigheter. Vidare finns det fler verk som har sektorsansvar för 
anläggningar för vilka MKB krävs före byggnation. Samverkan bör ske även med 
dessa. 

Vad gäller den utvärdering av uppföljningsverksamheten som nämns nedan bör 
utvärderingen även omfatta Banverkets uppföljningsverksamhet. 
 
3.2.2.3 FoU-insatser 
Vi föreslår att Vägverket utreder om FoU-verksamhet kan behöva involveras vid 
utarbetandet av en uppföljningsstrategi. Om så befinns vara fallet, bör FoU-
verksamheten påbörjas skyndsamt så att resultatet kan inarbetas i strategiarbetet 
på ett så tidigt stadium som möjligt. 

Internationella utblickar bör vara ett viktigt led i FoU-insatser till stöd för 
arbetet med utarbetande av uppföljningsstrategin. 

En utvärdering av hittillsvarande miljöuppföljningsverksamhet bör vara ett 
viktigt moment när strategin ska utformas. Även utan direkt koppling till 
strategiarbetet kan en sådan utvärdering vara befogad. Utvärderingar har 
visserligen gjorts beträffande vissa sakområden och miljöaspekter men utöver de 
granskningar Riksrevisionsverket respektive Riksdagens revisorer37 genomfört har 
oss veterligen inga större utvärderingar redovisats inom området under senare år. 
Dessa båda utvärderingar är numera inte helt aktuella och de går inte in på den 
detaljnivå som VV skulle ha nytta av idag då ytterligare erfarenhet vunnits från 
MKB-arbete och miljöuppföljningar. Och framför allt saknas uppföljning 
avseende tiden efter miljöbalkens införande. Utredningen av uppföljnings-
verksamheten bör utöver VV även involvera Banverket. 
                                                 
35 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
36 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
37 Miljökonsekvensbeskrivningar MKB i praktiken (1996) respektive Vägverket, Banverket och 
miljön (1999) 
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3.3 Samråd, beslut och ansvar 
3.3.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Samrådet har fått en avsevärt stärkt roll i MKB-arbetet i och med miljöbalkens 
införande. I enkäterna framhålls Vägverkets samråd med länsstyrelsen och 
kommunen som viktigt även för att avgöra huruvida miljöuppföljning ska ske och 
hur den i så fall ska ske. Vår begränsade undersökning visar emellertid att graden 
av aktiv medverkan skiljer sig åtskilligt mellan olika länsstyrelser. Vissa 
länsstyrelser håller en hög profil beträffande krav på uppföljning medan andra 
visar lågt intresse. Alla VV-regioner utom Skåne omfattar mer än ett län och VV-
regionerna förefaller ha anpassat sig till den varierande kravnivån hos ingående 
länsstyrelser. Kompetensen inom olika sakområden varierar också mellan olika 
länsstyrelser, och hos vissa länsstyrelser förefaller ”hjärtefrågor” finnas, vilket 
kan förmodas påverka även kraven på uppföljningsverksamhet. En av de 
intervjuade Lst-handläggarna anger att ”länsstyrelsen av resursbrist inte alltid 
hinner med att delta i samråd i den utsträckning VV önskar”. 

I enkäten har vi ställt frågan hur uppföljningsprogrammen utarbetas.38 
Svaren från miljöspecialisterna pekar på att samarbete dels mellan beställaren och 
konsulten, dels mellan beställaren och länsstyrelsen är viktigt då programmen 
utformas (Figur 5). Ingen av specialisterna har svarat att konsulten utarbetar 
programmet ”helt på egen hand” eller ”efter klara anvisningar från beställaren”. I 
undantagsfall utformar beställaren programmet helt själv. Intressant nog har ingen 
svarat att ”central expertis inom VV rådfrågas”. Däremot anger tre respondenter 
att ”forskare/expertis utanför VV rådfrågas”.  
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Figur 5 Resultat avseende fråga 12 i bilaga 2, fråga 12 i bilaga 3 resp fråga 6 

i bilaga 4. Antal svarande: 7 miljöspecialister, 7 Lst-handläggare, 6 
MKB-konsulter. Procent av antal markeringar (miljöspecialister: 20; 
Lst-handläggare: 14; MKB-konsulter: 10). 

                                                 
38 Bilaga 2, fråga 12. Bilaga 3, fråga 12. Bilaga 4, fråga 6 
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Som komplement till ovanstående fråga har vi till Lst-handläggarna även ställt 
frågan om länsstyrelsen samråder med beställaren respektive med konsulten om 
uppläggningen av uppföljningsprogram.39 Det vanligaste svaret är i båda fallen 
”Aldrig”. Ingen har svarat ”Alltid”. 

Bland Lst-handläggarna är ”Vet ej” det vanligaste svaret på frågan om hur 
uppföljningsprogrammen utarbetas (Figur 5).40 Detta är kanske inte så förvånande 
eftersom länsstyrelsen här inte nödvändigtvis behöver ta något aktivt ansvar. 
Såväl länsstyrelsen som forskare/expertis utanför VV rådfrågas dock i vissa fall. I 
likhet med miljöspecialisterna41 anger även Lst-handläggarna att central expertis 
inom VV aldrig rådfrågas. Ingen av de tillfrågade Lst-handläggarna anger heller 
att vare sig beställaren eller konsulten utarbetar programmet helt på egen hand. 

I anslutning till indikationen att VVHK har en så begränsad roll när 
uppföljningsprogram ska upprättas är det intressant att notera att det från en Lst-
handläggare framkommit att det ibland kan vara länsstyrelsen som får upplysa 
VV-regionen om vilka krav VVHK ställer. I ifrågavarande intervju fälldes 
kommentaren: ”Mycket information sprids från VVHK men tränger den ut på 
regionen?” 

Konsulternas svar beträffande hur uppföljningsprogrammen utarbetas ger ingen 
klar bild mer än att detta ofta sker i samarbete med olika externa aktörer.42 Till 
skillnad mot miljöspecialisterna och Lst-handläggarna svarar en av konsulterna att 
central expertis inom VV rådfrågas. 

Bland de totalt 22 respondenterna i enkäten har endast en VV-specialist, två 
Lst-handläggare och två konsulter angivit att VV publikation 1999:15943 används. 
Tilläggas kan emellertid att denna skrift publicerades för knappt ett år sedan. 

Vad gäller olika typer av MKB-uppföljning har flera respondenter framhållit 
skillnaden mellan miljöuppföljning i byggskedet och miljöuppföljning i drift-
skedet. Det är mycket vanligare att uppföljning sker i byggskedet än i efter-
följande skede. 

I frågan om ansvar för att miljöuppföljning av driftskedet kommer till stånd 
visar enkäten och intervjuerna tydligt på ett fundamentalt systemfel, nämligen 
glappet i ansvar mellan vägprojektet och efterföljande skede. När projektet är 
avslutat är projektmedlen slut och projektledningen släpper ansvaret för projektet, 
även vad gäller uppföljningsfrågan. Den som tar över i nästa skede (drift- eller 
underhållsledningen) är ofta dåligt insatt i vad som eventuellt har bestämts 
tidigare i fråga om miljöuppföljning. Regionens miljöfunktion (miljöspecialis-
terna) eller analysavdelning skulle, enligt enkätsvar, kunna ha ett ansvar för att 
överbrygga detta ansvarsglapp mellan projekt- och driftskedet.  

Tilläggas kan att glappet i uppföljningsansvar mellan olika skeden i planerings-
processen och även vidare mot driftskedet är identifierat även vid Banverket.  
 
3.3.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.3.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
Glappet i ansvar, befogenheter, intentioner och ekonomi mellan bygg- och 
driftskedet kan uppenbarligen få vittgående konsekvenser för vilken miljöupp-

                                                 
39 Bilaga 3, fråga 6 och 7 
40 Bilaga 3, fråga 12 
41 Bilaga 2, fråga 12 
42 Bilaga 4, fråga 6 
43 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 



 

26 VTI meddelande 917 

följning som verkligen kommer till stånd sedan vägen väl tagits i bruk. Vi föreslår 
därför att Vägverket snarast möjligt vidtar en administrativ förändring som 
åstadkommer kontinuitet i ansvaret för att beslutad miljöuppföljning verkligen 
kommer till stånd och utförs på det sätt som beslutades. Åtminstone utifrån sett 
förefaller detta vara en skäligen enkel, ändamålsenlig och kostnadseffektiv åtgärd. 
Vägverket föreslås därvid utreda den roll regionernas miljöspecialister skulle 
kunna spela för att åstadkomma den nödvändiga kontinuiteten mellan bygg- och 
driftskedet. 

Det samrådsförfarande som tillämpas i samband med ordinarie MKB-arbete 
bör utnyttjas även vid kartläggningen av behovet av uppföljning och vid 
planeringen av uppföljningsverksamheten. Därvid bör inte endast myndigheter 
involveras utan även intresseorganisationer och allmänhet. Dessa kan ofta ha 
information som kan hjälpa beslutsfattaren i valet av objekt att följa upp och hur 
uppföljningen kan läggas upp. Utnyttjandet av samråd för planläggning av 
uppföljningsverksamhet är så mycket angelägnare som detta fungerande samråds-
instrument redan finns till hands och uppföljningsverksamhet måste planeras i 
mycket god tid före byggstart. 

För samråden föreslås Vägverket i större grad utnyttja sig av de nya 
möjligheter för kommunikation som IT-tekniken erbjuder. 

En speciell typ av samråd utgörs av de avstämningsmöten som enligt uppgift 
från Region Väst kan hållas när ett vägprojekt är klart. Vid dessa möten i fält 
diskuteras bl.a. avvikelser mellan MKB och det faktiska utförandet. Därvid 
diskuteras också uppföljningsbehov och tas vid behov även beslut om att 
genomföra uppföljning. Studieresor till färdigställda vägprojekt med deltagande 
från VV och länsstyrelsen har rapporterats ske i Skåne. 
 
3.3.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Vi föreslår att Vägverket samverkar med Banverket och möjligen även 
Luftfartsverket och Sjöfartsverket vad gäller utveckling av samrådsinstrumentet 
för användning i samband med planering av miljöuppföljningsverksamhet. 
 
3.3.2.3 FoU-insatser 
För en effektiv utveckling av samrådsinstrumentet i planeringen av miljöupp-
följningsverksamheten föreslås VV involvera expertis inom områden som 
exempelvis beteendevetenskap och IT-utveckling. 

Forskare kan även behöva anlitas för att hämta hem utländska erfarenheter av 
samrådsverksamhet i MKB-sammanhang. 
 
 
3.4 Utarbetande av uppföljningsprogram och val av 

metoder 
3.4.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Vad gäller frågan om bristerna i befintliga miljöuppföljningsprogram påtalar 
miljöspecialisterna främst att uppföljningens syfte är oklart angivet.44 Detta får 
bedömas som en anmärkningsvärd observation. Vi har också frågat miljö-
specialisterna hur den som planerar uppföljningsprogrammet får information om 

                                                 
44 Bilaga 2, fråga 7 
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vilka syften uppföljningen har. De 9 svaren fördelar sig lika mellan ”Skriftligt”, 
”Muntligt” och ”Vet ej”.45 

Det näst vanligaste svaret avseende brister i programmen anger bristfällig eller 
oklart angiven metodik. Däremot anser ingen av miljöspecialisterna att viktiga 
miljöaspekter ofta saknas i programmen. Endast en av miljöspecialisterna och en 
av Lst-handläggarna46 har angivit att uppföljningen inte fokuseras på kritiska 
miljöeffekter. Däremot har det från miljöspecialisterna framförts att ”kraven ofta 
kommer från tillsynsmyndigheten; helhetssyn saknas och uppföljningen fokuseras 
på vissa detaljer”. En annan kommentar är att ”oftast blir slutsatsen ingen alls”.  

Lst-handläggarna pekar ut avsaknad av viktiga miljöaspekter som den 
vanligaste bristen, varvid kulturmiljö och landskap är de aspekter som oftast 
saknas.47 Tilläggas kan emellertid att endast 3 av de 9 tillfrågade Lst-handläggar-
na besvarat frågan avseende brister. 

En av konsulterna har angivit att ”bristande kvalitet på MKB beror på 
beställarens kompetens” och att myndigheter kan vara ”osäkra på vad de kan 
kräva enligt nya lagen.” 

Vad gäller svårigheter antyddes i avsnitt 3.2.1.1 ovan att de miljöeffekter VV 
beslutar följa upp ofta utgörs av sådana effekter som bedöms som kritiska/-
avgörande för det aktuella vägprojektet. När vi tillfrågat miljöspecialisterna om de 
största svårigheterna vid utarbetandet av uppföljningsprogram, är det vanligaste 
svaret ”Svårt veta vad uppföljningen ska fokusera på”. Detta svarsalternativ har 
emellertid endast utnyttjats av en av de tillfrågade Lst-handläggarna och en av 
konsulterna.48 ”Brist på handböcker/råd/erfarenhet/goda exempel” är ett relativt 
vanligt svar bland alla tre grupperna av respondenter. Två VV-specialister anger 
”brist på kompetenta konsulter” som en svårighet, medan ingen av de tillfrågade 
konsulterna anger att ”brist på kompetens inom företaget” utgör någon svårighet. 
Det har också framkommit att MKB-beställaren i regel har god överblick över 
vilken kompetens olika konsultföretag besitter inom olika miljöområden. Det är 
därför vanligt att VV anlitar olika företag för MKB-arbeten (och uppföljningar) 
inom olika miljöområden. 

”Brist på användbara inventeringsmetoder” anges som en svårighet av två 
miljöspecialister, en Lst-handläggare och en konsult. 

Vägverkets MKB-handbok49 anger att behovet av miljöuppföljning ska anges i 
arbetsplanens MKB. Det är dock vanligt att det egentliga uppföljnings-
programmet, särskilt avseende driftskedet, upprättas först i samband med bygg-
handlingen eller i en separat process.50 Från en Lst-handläggare har synpunkten 
framförts att frågan om uppföljning i större utsträckning borde behandlas i 
samråden mellan VV och länsstyrelsen och att man vid fastställelsen borde 
föranstalta om uppföljning. Naturligtvis är det också så att uppföljnings-
programmet borde vara utarbetat i ett långt tidigare skede så att före-data kan 
säkras under tillräckligt lång tid före byggstart. 

I fråga om dagvattenrening anger VV i sin handbok51 att ett kontrollprogram 
ska finnas. Handboken ger vissa råd beträffande uppläggning och analysmetodik.  
                                                 
45 Bilaga 2, fråga 13 
46 Bilaga 3, fråga 9 
47 Bilaga 3, fråga 9 
48 Bilaga 2, fråga 6. Bilaga 3, fråga 8. Bilaga 4, fråga 5 
49 Miljökonsekvensbeskrivning för vägar (1995) 
50 Se Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
51 Rening av vägdagvatten (1998) 
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Det uppenbara behovet av en strategi för fokusering av insatserna beträffande 
miljöuppföljning har tagits upp av ett flertal respondenter. På frågan huruvida 
uppföljningsprogrammen brukar fokusera på de mest kritiska miljöeffekterna är 
de vanligaste svaren bland Lst-handläggarna ”Oftast” och ”Vet ej”.52 Ingen har 
svarat ”Alltid”. 

Att i uppföljningsprogrammet tydligt motivera valet av miljöeffekter att följa 
upp borde vara ett näraliggande krav. Enkäten bland Lst-handläggarna antyder 
emellertid att detta inte är en självklarhet. På frågan huruvida skälen anges är 
nämligen de enda svaren ”Ibland” och ”Vet ej”.53 

Det är naturligtvis viktigt att beställaren försäkrar sig om god kompetens hos 
den som ska planera uppföljningsprogrammet. Detta poängteras i Vägverkets 
rekommendationer för uppföljning.54 Fem av de sju miljöspecialisterna anger 
emellertid att de inte vet om beställaren brukar ange krav på kompetens (Figur 
6).55 De övriga svarar ”Ibland” eller ”Aldrig”. Likaså är sex av sju Lst-
handläggare okunniga om huruvida kompetenskrav ställs56 men ansvaret ligger ju 
heller inte hos länsstyrelserna. Tre av de fem MKB-konsulter som besvarat frågan 
anger att krav aldrig ställs på kompetens.57 En av konsulterna har angivit att 
beställaren inte ställer krav men att konsultfirmans kompetens vanligen framgår 
av anbudet. En av miljöspecialisterna anger att konsultfirmornas kompetens i 
regel är välkänd för beställaren. 
 

Brukar det finnas angivna krav på
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Figur 6 Resultat avseende fråga 14 i bilaga 2, fråga 13 i bilaga 3 resp fråga 7 

i bilaga 4. Procent av antal svar: 7 miljöspecialister, 7 Lst-hand-
läggare, 5 MKB-konsulter. 

 

                                                 
52 Bilaga 3, fråga 4 
53 Bilaga 3, fråga 5 
54 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
55 Bilaga 2, fråga 14 
56 Bilaga 3, fråga 13 
57 Bilaga 4, fråga 7 
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Vi har frågat miljöspecialisterna huruvida kostnaderna för miljöuppföljning 
vägs gentemot nyttan.58 Fyra av de sju regionernas miljöspecialister svarar att 
detta sker, tre att så inte sker. Intressanta svar har avgivits på frågan hur 
avvägningen sker.59 Ett näraliggande svar är att ”man bantar ner provtagnings-
programmet”. Någon framför också att det inte är självklart att man följer upp allt 
som skulle behövas. Man ”begränsar också ofta uppföljningen till företeelser där 
åtgärder kan behövas”, något som ju måste betraktas som ett av syftena med 
uppföljning. I annat sammanhang har det också framförts att uppföljningar oftare 
inriktas mot byggfasen än driftfasen. I ett av svaren har man påpekat att det 
saknas ”vetenskaplig metodik” för att väga kostnader mot nytta; ofta får en allmän 
bedömning ske. Ett tecken på att man har något av en strategi kan utläsas i 
följande svar: ”Vad gäller kostsamma projekt så försöker vi hitta typfall som kan 
anses vara giltiga även för andra, mindre projekt. Vi avväger inte i varje enskilt 
fall. Vi får ofta förslag till uppföljning från länsstyrelse och kommun där vägen 
inte har med frågan att göra. Kan inte vägens påverkan skiljas ut från annan 
påverkan utgår uppföljningen.” Sökandet efter typfall ligger väl i linje med 
intentionerna i Vägverkets rekommendationer för miljöuppföljning60 där det anges 
att en viktig förutsättning för att göra en uppföljning är att det ”inte finns resultat 
från liknande uppföljningar som helt kan ersätta uppföljningen.” 

Tilläggas kan att kostnaderna för MKB-arbetet, enligt ett intervjusvar, vanligen 
utgör ungefär 1–10 promille av totalkostnaden för svenska vägprojekt. Även om 
kostnadsfrågan i sig inte behöver vara avgörande för ambitionsnivån hos 
uppföljningsverksamheten, spelar effektivitetskrav och tidsbrist ibland en stor roll, 
vilket också framkommit i intervjuerna. 

En av miljöspecialisterna har framfört att det ibland saknas diskussion huruvida 
bullerberäkningar kan ersätta faktiska bullermätningar, detta i samband med att 
kostnader för uppföljning diskuteras. 

Att syftet med uppföljningen är viktigt som grund för val av uppföljnings-
metoder är en självklarhet. ”Syftet avgör” är också det vanligaste svaret när vi 
tillfrågat miljöspecialisterna (5 av 23 svarsmarkeringar) och konsulterna (5 av 14 
markeringar).61 Tidigare erfarenhet hos beställare eller konsult är också en vanlig 
grund till metodvalet. Ingen har svarat att VVHK bestämmer men ett vanligt svar 
bland miljöspecialisterna är att forskare/expertis utanför VV rådfrågas. Annan 
extern påverkan utgörs av råd från länsstyrelsen och krav utifrån, exempelvis från 
miljöförvaltningen. Jämförbarhet mellan före-data och kommande uppföljningar 
har också viss betydelse för metodvalet. Intressant nog lägger miljöspecialisterna 
viss vikt vid metodernas kostnadseffektivitet, vilket inte konsulterna gör.  

Lst-handläggarna har knappast någon kännedom om grunderna för valet av 
uppföljningsmetoder, trots att länsstyrelsen uppenbarligen har en stor roll inför 
utarbetandet av program.62 Ingen av konsulterna har svarat att länsstyrelsen 
rådfrågas inför valet av metoder.63  
 

                                                 
58 Bilaga 2, fråga 8 
59 Bilaga 2, fråga 9 
60 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
61 Bilaga 2, fråga 16. Bilaga 4, fråga 9 
62 Bilaga 3, fråga 15. Bilaga 2, fråga 12 
63 Bilaga 4, fråga 9 
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3.4.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.4.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
Vi föreslår att Vägverket arbetar vidare med framtagande av handböcker och 
rekommendationer för miljöuppföljning; en god grund är lagd i Publikation 
1999:159 men den behöver utvecklas. Utvecklingen bör bl.a. baseras på resultat 
från FoU-insatser som föreslås nedan. Handböcker och annat vägledningsmaterial 
måste naturligtvis anpassas till den uppföljningsstrategi vi föreslagit att VV 
skaffar sig. 

Vi föreslår också att VV anordnar seminarier kring frågan om uppföljnings-
metodik. Helst bör seminarierna koncentreras till just uppföljningsmetodik men 
alternativt kan ämnet ingå som en del i allmänt MKB-inriktade seminarier. 
Seminarierna bör involvera såväl praktiker som teoretiker, och Naturvårdsverket 
och andra relevanta sektorsmyndigheter bör vara representerade. En annan viktig 
kategori är MKB-konsulterna. I den enkät vi genomfört har det framkommit att 
konsulterna ”lånar” metodik av varandra, vilket tyder på metodutvecklings-
aktiviteter bland konsulterna. Att en snabb metodutveckling kan ske genom 
konsulternas eget arbete framgår också av den granskning av MKB-arbetet i 
projekt Höga Kusten som nyligen publicerats.64 Seminarierna bör inte vara 
engångsföreteelser utan återkomma antingen med viss regelbundenhet eller vid 
behov. Förslaget om seminarier har stöd i den enkät vi genomfört.  

I övrigt gör vi den bedömningen att många förbättringar när det gäller 
utarbetandet av uppföljningsprogram kan åstadkommas genom effektivisering av 
Vägverkets interna rutiner. Ett allmänt råd kan härvid vara att rutiner som tillhör 
miljöuppföljningsverksamheten inarbetas i ett kvalitetssystem för Vägverkets 
samlade verksamhet. Exempelvis bör det vara mycket enkelt att inom ramen för 
ett kvalitetssystem bestämma när och på vilket sätt frågan om upprättande av 
uppföljningsprogram ska behandlas, och vem som ska ha ansvaret. Likaså bör det 
vara enkelt att ställa relevanta krav på kompetensen hos den som ska planera 
uppföljningar. Med hjälp av ett kvalitetssystem skulle VV få ett helhetsgrepp över 
bl.a. sin uppföljningsverksamhet.  

Inom ramen för nuvarande samrådssystem kan information lätt inhämtas som 
kan komma till användning vid bedömningen av uppföljningsbehovet och 
inriktningen av uppföljningsverksamheten. Det gäller i förstone att uppföljnings-
frågan uppmärksammas i tidigt skede så att ordinarie samrådstillfällen kan 
utnyttjas. 

Slutligen ska här diariernas roll nämnas. I sökandet av information om MKB-
uppföljningar inom VV har vi erfarit att inte alla regioner har kontroll över vilka 
uppföljningsprogram som finns för olika vägprojekt. Vi föreslår därför åtgärder 
som säkerställer att man via Vägverkets diarier lätt kan få överblick över gjorda 
MKB-uppföljningar och att dessa lätt kan spåras till respektive vägprojekt. Detta 
skulle underlätta allt slags intern erfarenhetsåterföring. 
 
3.4.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
I planeringen av seminarier enligt förslaget ovan föreslås VV samverka med 
Banverket och andra relevanta myndigheter. Även vad gäller de FoU-insatser som 
föreslås nedan bör VV samverka med bl.a. Banverket. 
 

                                                 
64 Ericsson et al. (1999) 
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3.4.2.3 FoU-insatser 
Vi har i enkäten ställt frågan hur man ska få fram mer användbara uppfölj-
ningsmetoder (Figur 7).65 Respondenterna har i allmänhet angivit flera svars-
alternativ. Det vanligaste svaret är ”FoU-projekt vid universitet/högskolor/-
forskningsinstitut”, tätt följt av ”Centrala utvecklingsinsatser i VV:s egen regi” 
och ”Genom att bättre utnyttja VV:s erfarenheter från tidigare uppföljningar”. 
FoU inom ramen för uppföljningsprogrammen bedöms också spela en viss roll, 
liksom att dra nytta dels av annan svensk miljöuppföljningsverksamhet, dels av 
utländska erfarenheter. 

Det finns ett stort behov av FoU inom området metoder för miljöuppföljning. I 
förstone bör en insats göras för att inventera vilka metoder som över huvud taget 
används vid miljöuppföljningar i Sverige idag (eller har använts eller planeras att 
användas). Inventeringen bör inte begränsas till Vägverkets och Banverkets 
verksamhetsområden utan även inkludera näraliggande typer av miljöövervak-
ning. Inventeringen bör även, möjligen i ett andra steg, utsträckas till utblickar 
mot andra länder. De MKB-centra som finns i andra nordiska länder och 
Nederländerna kan utgöra primära källor till information från dessa länder.  

Ett andra förslag är att gå vidare med en FoU-insats där de inventerade 
uppföljningsmetoderna utvärderas, främst med avseende på relevans och 
ändamålsenlighet men även ur praktiska och ekonomiska synvinklar. 
Utvärderingen bör tillvarata utländska erfarenheter, dels av metoderna i sig, dels 
av genomförda utvärderingar av metoderna. Inventeringen bör kompletteras med 
en behovsanalys för att kartlägga inom vilka områden behovet av utveckling av 
uppföljningsmetodik är störst.  
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Figur 7 Resultat avseende fråga 18 i bilaga 2, fråga 17 i bilaga 3 resp fråga 

14 i bilaga 4. Antal svarande: 7 miljöspecialister, 7 Lst-handläggare. 
Procent av antal markeringar (miljöspecialister: 30; Lst-hand-
läggare: 21; MKB-konsulter: 15). 

 
                                                 
65 Bilaga 2, fråga 18. Bilaga 3, fråga 17. Bilaga 4, fråga 14 
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På grundval av de båda föreslagna insatserna föreslår vi ett FoU-projekt med 
syfte att föreslå standardmetodik utformad efter svenska förhållanden och med 
hänsyn till Vägverkets speciella behov, dock att hänsyn även bör tas till 
Banverkets behov. Först när standardmetoder etablerats och vunnit acceptans i 
praktiken kan en verkligt informativ uppföljningsverksamhet etableras som bas 
för erfarenhetsåterföring till framtida infrastrukturplanering. 

Tilläggas kan att vi från konsulthåll hört synpunkten att det är viktigt att 
utveckling av metodik ”sker nära praktiken”. Från en av miljöspecialisterna har 
meta-forskning efterlysts. 

Vad gäller områden för metodikutveckling har det från forskarhåll framförts att 
det behövs metoder för att följa upp sociala konsekvenser, exempelvis hur 
barriärverkan och bullerstörningar påverkar människors rörelsemönster i 
bebyggelsemiljöer och fritidsområden. Inverkan av infrastruktur och trafik på djur 
och på landskapet i stort har också framförts som angelägen för metodik-
utveckling. Ett annat område som föreslagits i intervjuerna är metodik vad gäller 
samråd. 
 
3.5 Fältarbete vid uppföljning 
3.5.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Tillgång på relevant och god information avseende före-situationen är grund-
läggande för värdet av uppföljningen. Detta poängteras i Vägverkets 
rekommendationer för miljöuppföljning.66 Vi har från flera håll erhållit syn-
punkten att uppföljningar som görs utan att grundas på goda före-data ofta har 
begränsat värde. I ett nyligen publicerat uppföljningsprogram finns exempel på 
noggrant angivna metoder för att inhämta före-data genom fältinventeringar av 
förekomst och aktivitet hos djur.67 Goda före-data präglar också ett nyligen 
publicerat arbete där man under mycket lång tid följt inverkan av en väg på 
faunan.68 

När vi frågat konsulterna vilka de största svårigheterna är när uppföljnings-
program ska utarbetas, blir det vanligaste svaret ”Liten tillgång på före-data”.69 
Det finns till och med indikationer på att valet av uppföljningsmetoder påverkas 
dels av själva tillgången på före-data, dels av befintliga före-datas jämförbarhet 
med kommande uppföljningar.70 Vi har även indikationer på att ”Otillräcklig vikt 
läggs vid dokumentation av före-situationen” bedömts som en av de största 
bristerna i befintliga uppföljningsprogram.71 

När vi frågat konsulter hur de tar reda på vad det finns för material som kan 
användas som före-data har det framgått att många olika källor används: rapporter 
från vägprojektets tidigare utredningsstadier, föreningar, intresseorganisationer, 
länsstyrelsen, kommunen samt konsultfirmans tidigare erfarenhet.72 Ingen 
respondent har däremot svarat att beställaren lämnar råd. 

                                                 
66 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
67 Seiler et al. (1999) 
68 Wallentinus (2000) 
69 Bilaga 4, fråga 5 
70 Bilaga 2, fråga 16. Bilaga 4, fråga 9 
71 Bilaga 2, fråga 7. Bilaga 3, fråga 9 
72 Bilaga 4, fråga 10 
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Konsulterna bedömer användbarheten av befintliga före-data bl.a. utifrån 
använd inventeringsmetodik och vetenskaplig kvalitet.73 Det förekommer också 
att konsulten ber om bedömningshjälp utifrån eller själv kontrollerar före-
hållandena i fält. Åldern på datamaterialet är också en bedömningsgrund. På 
frågan om hur konsulterna avgör behovet av fältarbete för att dokumentera före-
situationen anger samtliga svarande ”Bristande tillgång, kvalitet eller aktualitet på 
redan befintliga data”.74 

När det kommer till själva utförandet av uppföljningsarbetet (i före-skedet och 
vid uppföljningstillfällena) är det viktigt att säkerställa kompetensen hos den som 
ska genomföra arbetet.75 Vi har i enkäten frågat hur man säkerställer tillgången på 
personer som kan utföra själva uppföljningsarbetet (fältinventering o.dyl.).76 
Svaren är varierande. Ett vanligt svar är att konsultföretaget redan har lämplig 
personal. Det är också vanligt att konsulten anlitar underkonsulter. Det före-
kommer också att konsulten eller VV självt anlitar utomstående expertis 
(universitetsforskare eller examensarbetare). Det finns indikationer på att säker-
ställandet inte sker vid utarbetandet av uppföljningsprogram utan skjuts upp till 
senare tillfälle. Lst-handläggarna är till största delen okunniga om hur och när 
säkerställandet sker. Vägverkets rekommendationer för miljöuppföljning77 anger 
att studenter eller närboende kan anlitas för att hålla kostnaderna nere. En av de 
intervjuade miljöspecialisterna ser emellertid en fara vad gäller kvaliteten, om 
man okritiskt anlitar närboende för att utföra fältobservationer. 

Vi har i enkäten frågat inom vilka områden det råder brist på metoder som är 
användbara i uppföljningssammanhang.78 Bristen förefaller vara störst inom 
områdena landskap, kulturmiljö, naturmiljö och rekreation/friluftsliv. Vad gäller 
kulturmiljön har behovet av kunskap och metodikutveckling uppmärksammats i 
en nyligen genomförd undersökning bland MKB-konsulter.79  

Även inom områdena boendemiljö respektive djur råder viss brist på använd-
bara metoder. Vi har beträffande boendemiljö erhållit synpunkten att metoder 
finns för buller men att metodbrist råder bl.a. beträffande visuella förhållanden. 
Värt att notera är att alla uppställda områden erhållit åtminstone något svarskryss 
och att ingen har kryssat i rutan ”Ingen brist råder inom något av ovanstående 
områden”. 

Vikten av väldokumenterad metodik kan inte nog understrykas.80 Bristfälligt 
angiven metodik försvårar bedömningen av resultaten. Likaså blir det svårt att vid 
senare uppföljningstillfällen använda samma metodik om denna inte är noggrant 
angiven från början. I vår enkät är ”Bristfällig eller oklart angiven metodik” ett 
vanligt svar på frågan vilka som är de största bristerna i uppföljnings-
programmen.81 Fältmetodiken är den typ av metodik där brist oftast påpekats. 
Ingen har kryssat för ”Statistik” vad gäller bristande metodik men en av miljö-
specialisterna har påtalat bristande diskussion angående felkällor och slutsatser. 

                                                 
73 Bilaga 4, fråga 11 
74 Bilaga 4, fråga 12 
75 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
76 Bilaga 2, fråga 15. Bilaga 3, fråga 14. Bilaga 4, fråga 8 
77 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
78 Bilaga 2, fråga 17. Bilaga 3, fråga 16. Bilaga 4, fråga 13 
79 Antonson (2000) 
80 Miljöuppföljning av vägprojekt (1999) 
81 Bilaga 2, fråga 7. Bilaga 3, fråga 9 
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Värdet av att före-data och uppföljningsresultat innehåller kvantitativt 
uttryckta uppgifter har poängterats i många sammanhang.82 I vår enkät har den 
spontana synpunkten framförts att uppföljningsresultat uttryckta endast i 
kvalitativa mått har ringa värde. 
 
3.5.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.5.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
En stor del av de brister och tillkortakommanden som redovisats ovan torde kunna 
åtgärdas med medvetna utvecklingsinsatser internt inom VV. Vi gör också 
bedömningen att mycket kan åstadkommas redan genom en uppstramning av 
gällande praxis och effektivisering av administrativa rutiner, förslagsvis även 
här inom ramen för Vägverkets kvalitetssystem. 

Kompetenskrav på den som ska utföra själva inventeringsarbetet (för att säkra 
före-data och för att utföra senare uppföljningar) bör förslagsvis kunna ställas vid 
upphandlingen av tjänsterna. Det borde vara ändamålsenligt att inordna krav-
ställandet i ett kvalitetssystem.  

Inom ramen för nuvarande tillvägagångssätt kan VV skärpa kraven på att 
uppföljningar ska grundas på metodik som är anpassad till uppföljningens syfte 
och genomtänkt i hela kedjan från fältinventering till rapport. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas kraven på beaktande av statistiska krav och 
bedömning av osäkerhet i resultaten så att eventuella förändringar över tid 
verkligen kan beläggas och klart kan relateras till väganläggningen. Entydiga krav 
bör ställas på att själva metodikbeskrivningarna måste vara tydliga. Ett enkelt sätt 
att åstadkomma förbättrad uppföljningskvalitet är att tillse att tillräckliga och 
säkra före-data har inhämtats under tillräckligt lång tid före byggstart. 

För att kunna avgöra behovet av nya fältundersökningar lägger konsulterna 
uppenbarligen ner mycket möda på att bedöma kvaliteten hos redan befintligt 
inventeringsmaterial. En praktisk hjälp skulle kunna vara att VV utfärdade någon 
typ av granskningsmall eller kriterier för bedömningen av kvaliteten hos 
tillgängliga data. Genomtänkta kriterier, gemensamma för Vägverket, borde 
kunna underlätta bedömningen och skapa enhetlighet och därmed säkrare grund 
för att avgöra behovet av  nya inventeringar inför uppföljningar. 

Samrådet är även i detta sammanhang ett instrument som borde kunna 
utnyttjas bättre för att få fram inventeringsmaterial eller andra typer av 
utgångsdata som kanske inte finns hos myndigheterna. 
 
3.5.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Frågan om tillgången till befintligt inventeringsmaterial aktualiseras ständigt när 
uppföljningsprogram ska utarbetas, liksom vid MKB-arbete över huvud taget. 
Såväl MKB-arbetet som uppföljningsplaneringen torde kunna effektiviseras om 
det fanns bättre överblick över vilka inventeringar som redan är gjorda inom det 
aktuella geografiska området. En viktig aktör i detta sammanhang är MKB-
konsulterna, som själva bygger upp kunskap om var befintliga data finns. 
Självfallet bör VV här söka samverkan med Banverket, vars MKB-arbete också 
skulle underlättas av bättre information om tillgängliga data. Möjligen kan 
samarbete även sökas med Luftfartsverket och Sjöfartsverket. 
 

                                                 
82 Folkeson (1999) 



VTI meddelande 917 35 

3.5.2.3 FoU-insatser 
De FoU-insatser som är aktuella har behandlats i avsnitt 3.4.2.3 ovan. 
 
 
3.6 Analys av uppföljningsresultat 
3.6.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
När det gäller analysen av uppföljningsresultat är det skillnad på uppföljningar 
som gäller byggskedet och uppföljningar som gäller senare skeden. Uppföljningar 
av byggskedet utgör ofta bas för åtgärder som kan behöva vidtas med omedelbar 
verkan, exempelvis korrigerande åtgärder när bullergränser överskrids eller 
oacceptabel vattengrumling sker. Här måste uppföljningen utföras och resultaten 
analyseras utan onödig tidsspillan så att eventuella åtgärder kan sättas in snabbt. 

När det gäller uppföljningar i skeden efter byggskedet är, som ovan nämnts, 
tillgång till goda och väldokumenterade före-data A och O för att upp-
följningarna ska kunna relateras till en väldefinierad utgångssituation. Vikten av 
kvantitativt uttryckta mätresultat har likaså poängterats ovan. 

Analysen av uppföljningarna ska tjäna många syften. Ett är att belägga 
inträffade förändringar. Analysen måste därför göras med beaktande av statistiska 
krav så att man verkligen kan belägga i vad mån någon förändring verkligen skett. 
Uppföljningen måste också kunna svara på frågan om förändringarna verkligen är 
orsakade av vägen och dess trafik och inte av annan påverkan. Analysen av 
uppföljningsresultaten ska också kunna ådagalägga eventuella oförutsedda 
effekter så att åtgärder vid behov kan vidtas.  

Uppföljning görs även för att undersöka ändamålsenligheten med vidtagna 
skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder eller andra typer av särskilda 
åtgärder. Analysen av uppföljningen ska därför bl.a. kunna ge svar på frågan om 
den vidtagna åtgärden fyller sitt syfte och är effektiv. Är åtgärden av mer eller 
mindre temporär art, bör analysen likaså användas som underlag för bedömning 
av när åtgärden inte längre är nödvändig och alltså kan avbrytas. 

Vid varje tillfälle då resultat av periodiskt återkommande uppföljningar 
redovisas bör man likaså göra en bedömning av ändamålsenligheten med själva 
uppföljningsprogrammet. Därvid är det lämpligt att ta upp frågan om eventuell 
omarbetning av uppföljningsprogrammet, så som skett i ett exempel från E4 
genom Småland.83  

Vi har inom ramen för uppdraget inte haft möjlighet undersöka hur analysen av 
uppföljningsresultat i nuläget fungerar i dessa avseenden. Vi har emellertid 
erhållit synpunkter som kan antyda svårigheter att analysera framkomna uppfölj-
ningsresultat på grund av att resultaten inte är kvantitativt uttryckta eller inte kan 
relateras till någon väldokumenterad utgångssituation. Vi har också fått 
synpunkten att gjorda uppföljningar inte alltid kommer till praktisk nytta som 
exempelvis grund för vidtagande av åtgärder utan ibland samlas på hög utan att 
analyseras.  
 

                                                 
83 Vägverket Region Sydöst (1998) 
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3.6.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.6.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
När det kommer till utvecklingsbehov avseende analys av uppföljningsresultat 
finns endast marginella tillägg att föreslå utöver vad som framförts ovan där 
tidigare led i uppföljningskedjan diskuterats. Även i detta avsnitt kan dock flera 
förslag framföras som avser förbättringar inom ramen för Vägverkets nuvarande 
MKB-arbete och uppföljningssystem. 

En viktig praktisk fråga vad gäller uppföljning i byggskedet är att VV säker-
ställer en funktion som gör att påvisade miljöstörningar omedelbart fångas upp 
och leder till korrigerande åtgärder eller andra lämpliga åtgärder. För att detta 
ska fungera måste uppföljningsresultaten vara så utformade att de lätt kan 
relateras till gällande gränsvärden, uppställda åtgärdsgränser, uppsatta projektmål 
och dylikt. Vad gäller kontrollprogram inom ramen miljöbalkens 26 kap. är detta 
säkerställt i särskild ordning. 

Vad gäller uppföljning av miljöeffekter i skeden efter byggskedet måste det 
finnas ett system som fångar upp oförutsedda effekter på ett sådant sätt att 
eventuellt nödvändiga åtgärder vidtas. Detta ställer, återigen, krav på att uppfölj-
ningsresultaten är uttryckta i sådan form att de kan relateras till tidigare resultat 
(avseende före-situationen och eventuella uppföljningstillfällen därefter). 
Vanligen innebär detta krav på kvantitativt uttryckta före- och uppföljningsdata. 
Ett minimalt krav, som lyfts fram i intervjuerna, är att kvalitativt uttryckta data 
inte bör ersätta kvantitativt uttryckta data där sådana lätt kan erhållas. 

Likaså är det fundamentalt att uppföljningen är så upplagd att belagda 
förändringar kan relateras till väganläggningen och inte har sitt upphov i andra 
påverkanskällor eller i allmänna förändringar i miljötillståndet. Återigen är detta 
krav som måste tillgodoses redan vid utarbetandet av uppföljningsprogrammet. 

En punkt som behöver särskilt uppmärksammas generellt är behandlingen av 
osäkerhet i bedömningsunderlagen. Miljöbalken ställer här långtgående krav. I 
praktiken är bristerna stora och förbättringspotentialen betydande. 

Naturligtvis måste man i uppföljningen se till att provtagning o.dyl. sker enligt 
det på förhand uppgjorda tidsschemat. Om exempelvis en planerad årlig prov-
tagning uteblir eller sker vid fel årstid uppstår ett svårbehandlat glapp i en 
tidsserie där varje individuell punkt är viktig. 

Likaså måste man tillse att analysgången vid varje uppföljningstillfälle följer 
det i förväg uppgjorda programmet. Alla sådana detaljer bör ingå i de krav som 
ställs på metodbeskrivningen när uppföljningsprogrammet utarbetas. Som ett 
medel att få sådana krav att gälla i alla uppföljningsprogram och för att ge 
uppföljningsprogrammen höjd status kan kraven förslagsvis ingå i eller knytas till 
det föreslagna kvalitetssystemet för Vägverket. 

Slutligen kan den enkla förslaget framföras att Vägverket bör se till att resultat 
som tas fram i uppföljningar verkligen kommer till användning och inte bara 
lagras, något som påtalats i enkäten. I de fall ingen framtida användning kan ses 
för framtagna data bör man överväga att upphöra med uppföljningen. I det 
specialfall att uppföljningen avser skadeförebyggande eller skadebegränsande 
åtgärder och uppföljningen klarlägger att åtgärderna kan upphöra, finns det heller 
ingen anledning att fortsätta själva uppföljningen. Detta ska i så fall klart 
deklareras, och förutsättningarna för att så kan ske bör vara klart definierade i 
förväg. 
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3.6.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Många av de frågor som behandlats i ovanstående avsnitt gäller generella 
frågeställningar och problem vars lösning förslagsvis bör diskuteras i samverkan 
mellan Vägverket och Banverket. 
 
3.6.2.3 FoU-insatser 
Behovet av utveckling i fråga om analys av uppföljningsresultat är en integrerad 
del av utvecklingsbehovet i stort och har behandlats i avsnitten ovan. Ett par 
punkter kan dock lyftas fram här. 

Vi bedömer att det finns ett behov av metodutveckling för att uppföljnings-
resultat ska kunnas jämföras mellan olika vägprojekt (och naturligtvis även 
järnvägsprojekt). Detta förutsätter dock att någorlunda likartad uppläggning och 
metodik använts i de olika fallen. Detta kan i och för sig strida mot strävan att 
varje uppföljningsprogram ska utformas utifrån de behov och förutsättningar som 
gäller för det specifika fallet. Det är möjligt att denna utveckling kan ske inom 
VV internt men det är heller inte omöjligt att en forskningsinsats krävs. 

Ett område som definitivt kräver en FoU-insats är hur kumulativa effekter ska 
behandlas i uppföljningssammanhang. Kumulativa effekter är ett område där ett 
behov ofta omtalas i utredningar men där lite har gjorts som är användbart i 
praktiken. Mycket finns skrivet i den internationella litteraturen men erfaren-
heterna behöver anpassas till praktiska förhållanden för att de ska kunna komma 
till nytta i Vägverkets uppföljningsverksamhet.  
 
3.7 Redovisning av uppföljningsresultat 
3.7.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Redovisningen av uppföljningsresultat har många avnämare. Verksamhets-
utövaren själv behöver redovisningen bl.a. för att kunna bedöma åtgärdsbehovet 
och för att kunna föra erfarenheterna av uppföljningen vidare. MKB-konsulter är 
också en viktig avnämare. Befintliga och tillkommande uppföljningsresultat kan 
utnyttjas för konsulternas arbete med att förbättra uppföljningsmetodiken och för 
att dra slutsatser exempelvis om fokusering till viktiga effektområden. En annan 
viktig avnämare är allmänheten. Tillgång till uppföljningsresultat i förståelig form 
kan sägas vara en viktig fråga från demokratisynpunkt. Stora krav kan därför 
ställas på uppföljningsresultatens tillgänglighet, överskådlighet och pedagogiska 
utformning. Likaväl som MKB ska ha en icke-teknisk sammanfattning, bör 
uppföljningsrapporter ha det. En femte avnämargrupp utgörs av forskare som 
måste tillförsäkras tillgång till analysresultat för forskningsändamål. Slutligen kan 
uppföljningsresultat användas för diskussion inom allsidigt sammansatta 
referensgrupper av den typ som enligt uppgift förekommer i Region Väst när det 
gäller uppföljning av stora vägprojekt. 

Vi har inom ramen för uppdraget inte haft möjlighet att tränga in djupare i 
behovet av utveckling beträffande själva redovisningen av uppföljningsresultat. 
Den begränsade inblick vi skaffat oss pekar dock på att sättet att redovisa 
uppföljningsresultat kan vara högst varierande. Vi vill åter peka på vikten att 
befintligt uppföljningsmaterial görs tillgängligt via sökning i Vägverksregionernas 
diarier. 
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3.7.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.7.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
Även när det gäller momentet redovisning av uppföljningsresultat är det mycket 
utveckling som kan åstadkommas genom VV-intern verksamhet inom ramen för 
nuvarande system, låt vara att en allmän rekommendation är att försöka knyta 
systemet till ett Vägverksövergripande kvalitetssystem. 

Ett första förslag kan vara etablering och användning av någon typ av 
checklista för hur redovisningen av miljöuppföljningar ska utformas. En 
checklista kan exempelvis vara ett sätt att tillse att uppföljningsresultaten står i 
överensstämmelse med syftet med uppföljningen. Samtidigt ska syftet med 
uppföljningen klart framgå av uppföljningsredovisningen. 

Uppföljningsresultaten ska naturligtvis redovisas skriftligt. 
Checklistan bör uppta punkter inriktade mot granskning av i vad mån de 

uppföljda effekterna överensstämmer med dem som förutskickades i miljö-
konsekvensbeskrivningen. Om dokumenterade effekter avviker från de 
förväntade, bör uppföljningsredovisningen dokumentera graden av diskrepans. 
Redovisningen bör utformas så att den klart anger behovet av eventuella 
korrigerande åtgärder eller åtgärder av annat slag. 

Uteblir förväntade skadeeffekter bör detta dokumenteras. Sådana observationer 
är av stort värde, inte minst för erfarenhetsåterföringen.  

Uppkomsten av oförutsedda eller oförutsägbara effekter bör ägnas särskild 
uppmärksamhet såsom något av det viktigaste en uppföljning kan resultera i. 
Även i detta fall kan åtgärder behöva vidtas, och detta bör då klart uttalas. 
Oförutsedda effekter är synnerligen viktiga att föra vidare till framtida planering. 
Oförutsedda effekter kan leda till ett behov av att komplettera uppföljnings-
programmet med undersökningar som framgent dokumenterar effekternas 
utveckling över tid. 

Checklistan bör naturligtvis också inkludera punkter som säkrar att man 
tillgodoser vetenskapliga krav på metodik inklusive statistisk behandling och 
bedömning av osäkerhet i analysunderlaget. Dessa krav måste i och för sig ha 
tillgodosetts redan vid uppläggningen av uppföljningsprogrammet, men kraven 
kan behöva aktualiseras även vid uppföljningstillfällena.  

En detalj som kan behöva uppmärksammas är hur beräknade värden ska kunna 
jämföras med faktiskt uppmätta värden. I vilket fall som helst bör det av 
redovisningen klart framgå om redovisade värden är beräknade eller faktiskt 
uppmätta (eller en kombination därav). 

Uppföljningsresultat har, som ovan diskuterats, många olika typer av 
avnämare. Checklistan bör uppta punkter som gäller granskning i vad mån kraven 
på tolkbarhet, överskådlighet mm blivit tillgodosedda i redovisningen. Kravet på 
en icke-teknisk sammanfattning av uppföljningsresultaten bör ingå här. 

Ett system bör utvecklas som säkerställer att tillkommande uppföljningsresultat 
hänger samman med tidigare framtagna uppföljningsresultat och före-data i det 
aktuella vägprojektet. Detta innebär inte att tidigare resultat ska redovisas ånyo 
men det ska gå lätt att spåra och få tillgång till tidigare resultat. Här kommer 
diarieföringen in som ett viktigt och etablerat redskap. Ett effektivt sätt att sätta in 
en uppföljningsrapport i sitt historiska sammanhang är att i själva rapporten 
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förteckna tidigare uppföljningsredovisningar, så som skett i ett exempel från 
Region Sydöst.84 

Likaså måste det vara möjligt att för varje uppföljningstillfälle gå tillbaka till 
grunddata. Inte minst för forskningen är tillgång till grunddata mycket värdefull, 
men även för den som ansvarar för själva uppföljningen i det enskilda fallet är det 
viktigt att man kan gå tillbaka till grunddata. 
 
3.7.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Vi föreslår att VV tillsammans med Banverket och eventuellt Luftfartsverket 
upprättar ett gemensamt arkiv för miljöuppföljningar. 
 
3.7.2.3 FoU-insatser 
En punkt som kan behöva särskild uppmärksamhet är möjligheten att genom 
trendanalys eller genom andra statistiska metoder belägga små men viktiga 
förändringar i miljökvalitet över tid, särskilt i det fall man har sparsamt med data 
eller där luckor i datamaterialet föreligger. Möjligen kan utveckling ske genom 
Vägverkets interna verksamhet men om en större utvecklingsinsats befinns vara 
befogad torde forskare behöva involveras. 

En viktig punkt borde vara att uppföljningsredovisningen utformas på sådant 
sätt att resultaten kan användas för att visa vad mån vidtagna skyddsåtgärder är 
tillräckliga för att tillgodose försiktighetsprincipen. Om uppföljningsverksam-
heten ska utvecklas till ett slagkraftigt instrument i detta avseende krävs 
förmodligen att Vägverkets interna utveckling sker i samverkan med en FoU-
insats. 

En annan viktig fråga är hur man ska redovisa uppföljningsresultat på ett 
sådant sätt att man kan bedöma i vad mån uppföljningsverksamheten är tillräcklig 
för att miljöbalkens kunskapskrav ska kunna sägas vara uppfyllt. Detta kan gälla 
såväl uppföljningsverksamheten i det enskilda fallet som Vägverkets uppfölj-
ningsverksamhet som helhet. I det senare fallet torde en ordentlig FoU-insats 
krävas.  

Ett annat område som kan lämpa sig för en FoU-insats är utvecklingen av 
system för att göra uppföljningsresultat tillgängliga för en bredare publik, 
exempelvis genom användande av IT-teknik. Denna fråga behandlas närmare i 
avsnitt 3.8 och 3.9 nedan. 
 
 
3.8 Spridning av uppföljningsresultat 
3.8.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Uppföljningsresultaten har i dagsläget i regel en mycket begränsad spridning. 
Uppföljningsprogram och resultatrapporter förekommer ofta i en mycket liten 
upplaga. Undantag finns i form av publicerade rapporter över uppföljnings-
resultat. Det förekommer att regionen inte har överblick över vilka uppföljningar 
som gjorts. Det ovan omtalade glappet mellan byggskede och senare skeden 
återkommer även här i det hänseendet att det i regionens arkiv ibland kan vara 
svårt att spåra uppföljningsprogram som nämns i miljökonsekvensbeskrivningen 
eller bygghandlingen. 

                                                 
84 Vägverket Region Sydöst (1998) 
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Vi har inte närmare undersökt i vad mån VVHK har kontroll över all den 
miljöuppföljningsverksamhet som sker och skett inom VV. Årsrapportens uppgift 
om att vart femte vägprojekt följs upp tyder emellertid på en viss överblick.85 Vid 
intervjuerna har dock synpunkten framkommit att Vägverket generellt sett har 
dålig kontroll över sin miljöuppföljningsverksamhet. 
 
3.8.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.8.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
Det finns många åtgärder VV internt kan vidta för att förbättra spridningen av 
uppföljningsresultat. 

En enkel åtgärd är att via regionernas diarier tillse att uppföljningsprogram 
och -resultat görs tillgängliga och att de kan kopplas samman med miljö-
konsekvensbeskrivningen för respektive projekt. 

Uppföljningsprogram och -resultat bör naturligtvis också finnas registrerade, 
sökbara och tillgängliga vid VVHK centralt eller vid någon annan central instans. 
Vi har i enkäten frågat om det skulle bli lättare att planera MKB-uppföljningar om 
det fanns en nationell instans där metoder, resultat och erfarenheter från tidigare 
MKB-uppföljning fanns tillgängliga elektroniskt.86 Det vanligaste svaret är ”Ja, 
mycket”, därefter ”Ja, i någon mån”. Ingen har svarat ”Knappast alls” eller ”Nej” 
(Figur 8). 
 
 

Lättare planera uppföljning om det fanns en 
nationell instans med elektroniskt tillgängliga 

uppföljningsresultat?
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Ja, i någon mån
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Figur 8 Resultat avseende fråga 19 i bilaga 2, fråga 18 i bilaga 3 resp fråga 

15 i bilaga 4. Procent av antal svar: 7 miljöspecialister, 7 Lst-
handläggare, 5 MKB-konsulter. 

 
 

                                                 
85 Årsredovisning 99 (2000) 
86 Bilaga 2, fråga 19. Bilaga 3, fråga 18. Bilaga 4, fråga 16 



VTI meddelande 917 41 

En viktig fråga är i vad mån uppföljningsrapporter ska spridas till bibliotek och 
informationscentraler. 

Vägverkets hemsida är också en bra kanal att föra ut information om 
uppföljningsverksamheten.  

En annan möjlighet är att utnyttja Nordic EA Newsletter för spridning av 
information om uppföljningar.  

VV bör också uppmuntra till publicering av uppföljningar som är lämpade 
för detta. Publicering på svenska är naturligtvis bättre än ingen alls. Att förse 
svenska rapporter med abstract på engelska är ytterligare ett steg i rätt riktning. 

I de fall där det finns underlag för publicering i internationella fora, bör sådan 
uppmuntras. Att föra ut resultat för internationell vetenskaplig granskning och 
debatt är ett utmärkt sätt att förbättra kvaliteten på uppföljningsverksamheten 
generellt. 

Ett annat förslag är att VV låter översätta sammandrag av några noga utvalda 
exempel på högkvalitativa uppföljningsrapporter som gjorts i utlandet. Sådana 
förebilder kan troligen få genomslag. Nämnas kan att vi via en intervju fått 
information om att det på nätet finns en lista över publicerade miljö-
konsekvensbeskrivningar i Kanada och att Världsbanken har en motsvarande lista. 

Seminarier och kurser anordnade av VV är ett sätt för informationsspridning 
som efterfrågats av flera respondenter i enkäten. De regelbundna träffarna bland 
regionernas miljöspecialister kan förslagsvis vara en utgångspunkt att arbeta 
utifrån.  

Presentationer av uppföljningsverksamhet vid externa seminarier, 
konferenser och symposier kan också bidra till att höja medvetenheten om 
uppföljningsfrågorna. Ett näraliggande förslag är till en början att låta miljö-
uppföljning bli föremål för ett tema vid den årliga konferensen Transportforum i 
Linköping. 
 
3.8.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Vägverkets arbete för ökad spridning av kunskap och information om miljö-
uppföljningar föreslås ske i samarbete med Banverket, Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket. Formerna får utvecklas verken emellan. Samarbetet i denna fråga 
förefaller i dagsläget vara minimalt. 

Vid en eventuellt större satsning för att öka spridningen av information om 
uppföljningsverksamheten får VV överväga i vad mån man behöver engagera 
extern expertis, exempelvis inom kunskapsförsörjning. 

VV föreslås även beakta möjligheten att engagera det nybildade MKB-centrum 
vid SLU i utvecklingen för att nå ökad spridning av information inom 
uppföljningsområdet. 

Vad gäller kontrollverksamhet som VV ålagts enligt miljöbalken bör 
samverkan sökas med länsstyrelser och kommuner för eventuella insatser för 
resultatspridning utöver det som är obligatoriskt. 

Vi föreslår vidare att Vägverket och Banverket söker former för samordning av 
spridningen av resultat som framkommer av miljöuppföljning och miljö-
övervakning inom ramen för andra verksamheter. Även här torde länsstyrelserna, 
och möjligen kommunerna, ha en roll att spela. 
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3.8.2.3 FoU-insatser 
Vi har inte sett något omedelbart behov av FoU-insatser för att bistå VV i arbetet 
med att öka spridningen av resultat från miljöuppföljningsverksamheten. 
 
 
3.9 Erfarenhetsåterföring 
3.9.1 Nuläge och utvecklingsbehov 
Vi har i tidigare avsnitt diskuterat behovet av övergripande strategi för 
miljöuppföljning inom VV. Eftersom uttalad strategi saknas verkar det inte heller 
finnas någon strategi för hur erfarenhetsåterföringen från gjorda uppföljningar ska 
ske. Bristen på organiserad erfarenhetsåterföring har påtalats från många håll i 
våra intervjuer. Insikten om att detta är en viktig fråga är stor bland dem vi 
intervjuat. Vi har också kunnat spåra en viss frustration över att mycket kunskap 
går förlorad genom att inte föras vidare utanför den trängsta kretsen. 

Eftersom så pass stor andel som 20 % av vägprojekten numera följs upp, kan 
en snabbt ökande mängd uppföljningsresultat förväntas under de närmaste åren. 
Att med prioritet skaffa ett funktionellt system för att fånga in dessa erfarenheter 
och nyttiggöra dem i framtida infrastrukturplanering förefaller därför vara en 
synnerligen angelägen uppgift för VV. 
 
3.9.2 Möjliga sätt att tillgodose utvecklingsbehovet 
3.9.2.1 Intern utveckling inom Vägverket 
I fråga om erfarenhetsåtgärder finns en lång rad angelägna uppgifter för VV att 
lösa genom intern utveckling. 

Viktigast av allt förefaller vara att VV skaffar sig en strategi för hela 
miljöuppföljningsverksamheten; detta har diskuterats ovan. En viktig del av 
denna strategi bör vara att sörja för ett system för effektiv erfarenhetsåterföring till 
kommande verksamhet. 

Inom ramen för strategin föreslås VV inrätta ett system som säkerställer 
uppfyllandet av en rad baskrav på hanteringen av uppföljningarna så att dessa kan 
utnyttjas i erfarenhetsåterföringen. Med erfarenhetsåterföring menar vi här inte 
endast återföring till Vägverket självt; Vägverket bör som sektorsmyndighet ta 
ansvar för att förse sektorn som helhet med underlag för erfarenhetsåterföring. 

Ett sådant baskrav som systemet måste tillgodose är naturligtvis att all 
uppföljningsverksamhet dokumenteras skriftligt och rapporteras till VVHK. 

Vi vill även i detta sammanhang betona vikten av öppen publicering av 
uppföljningsresultaten. Att publicerbara resultat förs ut för öppen granskning, 
särskilt om det sker internationellt, är generellt sett ett av de effektivaste sätten att 
förbättra verksamheter. Att så sker är så mycket angelägnare som detta är ett 
område där verksamheten för svenskt vidkommande ännu befinner sig i 
uppbyggnadsfasen. 

Även andra informationskanaler bör utnyttjas för utbyte av erfarenheter av 
miljöuppföljningar, exempelvis även här Nordic EA Newsletter 

Hur uppföljningsrapporterna ska hanteras vid VVHK och tillgängliggöras för 
intern och extern användning får bli föremål för intern utredning vid VV. Diariet 
och biblioteket har naturligtvis självskrivna nyckelroller här. Detta är dock bara 
ett av de första stegen i hela den kedja som leder fram till verklig erfarenhets-
återföring. 
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Erfarenhetsbank är ett uttryck som nämnts i enkäten. Det finns bland MKB-
aktörerna ett uttalat önskemål om någon typ av erfarenhetsbank. En sådan bör 
exempelvis tillhandahålla exempel på väl planerade och genomförda upp-
följningar. Det har i intervjuerna framförts att goda exempel kan vara väl så 
värdefulla som datasamlingar över uppföljningsresultat. Att tillhandahålla en 
uppdaterad erfarenhetsbank med goda exempel på uppföljningar kräver en långt 
mer aktiv insats än att bara ajourhålla en förteckning över befintligt material. 
Uppenbarligen skulle en sådan erfarenhetsbank fylla ett stort praktiskt behov 
bland uppföljningsplanerare och liknande aktörer. 

Vi har inte haft möjlighet att utreda möjligheten att koppla den föreslagna 
erfarenhetsbanken till ett kvalitetssystem vid Vägverket men vill påpeka värdet i 
att Vägverket beaktar denna möjlighet.  

En central databas över uppföljningsresultat har också framförts som ett 
angeläget önskemål i enkäten och i de särskilda intervjuer vi genomfört med 
experter. Ett näraliggande förslag till placering av en sådan databas är naturligtvis 
VVHK. Alternativ bör dock övervägas. Man kan tänka sig placering vid något 
universitet eller någon högskola. Det finns skäl som talar för en placering som 
säkrar oavhängighet från särintressen. Förläggning till en nationell MKB-central 
av den typ som finns i våra nordiska grannländer och i Nederländerna87 kan vara 
ett förslag, och Sverige har numera ett MKB-centrum under uppbyggnad vid 
SLU. Ett annat förslag kan vara VTI, som förvaltar många databaser och har ett 
bibliotek som fungerar som nationellt ansvarsbibliotek för transportsektorn. 

Erfarenhetsåterföringen bör bl.a. resultera i handböcker, råd, anvisningar, 
idéskrifter och exempelsamlingar inom området miljöuppföljning. Ju effekti-
vare och mer lättillgängligt erfarenhetsbanken, databasen och andra kunskaps-
källor fungerar, desto bredare och säkrare blir det underlag som skrifterna kan 
baseras på. Denna typ av skrifter måste bli föremål för ständig förbättring och 
utges i uppdaterade versioner och nya former allteftersom kunskapsunderlaget 
förbättras. 

I enkäten har vi också erfarit att det finns ett stort behov av seminarier och 
kurser där erfarenheter av miljöuppföljning diskuteras. Detta är ett förslag vi 
bedömer angeläget att VV genomför. Denna verksamhet kan med fördel göras 
återkommande, eftersom utvecklingen förmodas bli fortsatt snabb. Seminarie- och 
kursverksamheten bör involvera relativt breda grupper av planerare, beställare, 
utförare, granskare, myndighetspersoner och forskare. Självfallet bör Banverket 
medverka. 

Erfarenhetsåterföring kan även ske genom den typ av möten eller exkursioner 
kring uppföljning av vissa vägprojekt som Region Väst och Region Skåne har 
anordnat i fält. Denna informationskanal kan kanske utvecklas och ges större 
användning inom VV. 

Vid intervjuerna med konsulterna har det framkommit att mycket metod-
utveckling sker inom konsultföretagen. En av de intervjuade konsulterna har 
meddelat att företagen ”lånar” av varandra och framfört åsikten att den snabbaste 
metodutvecklingen sker inom den aktiva konsultbranschen. Detta är i så fall en 
möjlig genväg till förbättring av metodiken som VV föreslås undersöka närmare. 
 

                                                 
87 Hilding-Rydevik (1996) 
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3.9.2.2 Samverkan med Banverket och andra aktörer 
Vi föreslår att hela frågan hur erfarenhetsåterföring beträffande miljöuppföljning 
av väg- och järnvägsprojekt i Sverige bäst ska organiseras blir föremål för en 
utredning i gemensam regi av Vägverket och Banverket. Därvid är det viktigt 
att få aktiv medverkan från alla de aktörsgrupper som nämnts i avsnittet ovan. 
Samverkan bör även ske med Luftfartsverket och Sjöfartsverket. 

I våra intervjuer med forskare har förslaget framförts att någon typ av nationellt 
MKB-råd kunde inrättas. I detta skulle ingå expertis med erfarenhet av forskning 
och utveckling inom olika delar av MKB. Rådet skulle kunna utnyttjas 
exempelvis som stöd vid trafikverkens utveckling av MKB-arbetet allmänt. Rådet 
skulle också kunna vara ett bollplank för frågor i samband med verkens arbete 
med utveckling av erfarenhetsåterföringen inom uppföljningsområdet. 
 
3.9.2.3 FoU-insatser 
Vi bedömer att frågan om hur erfarenhetsåterföringen ska organiseras främst är en 
fråga för Vägverket (och Banverket) att hantera internt. Sannolikt skulle 
utredningen gagnas av input från forskare och andra externa experter. Likaså bör 
kunskap om erfarenhetsåterföring inhämtas från andra länder. Här kan forskare 
aktiva inom MKB-området och inom området kunskapsförsörjning och andra 
tillämpliga områden engageras efter behov. 
 



VTI meddelande 917 45 

4 Sammanfattning av utvecklingsbehov och 
möjliga framgångsvägar 

Genomgången har resulterat i ett stort antal förslag till åtgärder för att tillgodose 
utvecklingsbehovet inom området uppföljning av MKB inom vägsektorn. Nedan 
ges en översikt över dessa förslag. Först anges fyra åtgärder som vi föreslår att 
Vägverket prioriterar (i angiven prioritetsordning). Därefter förtecknar vi i avsnitt 
4.5 övriga åtgärder utan att ange någon prioritering dem emellan.   
 
4.1 Strategi för miljöuppföljning 
Vägverket saknar uttalad strategi för miljöuppföljning av vägprojekt. Det finns 
ingen överblick över vilket kunskapsbehov som ska tillgodoses genom miljö-
uppföljning. Valet av projekt och miljöeffekter att följa upp sker på oklara 
grunder och utan nationell överblick. De uppföljningar som görs är olika 
utformade och saknar ofta referens till kunskapsbehovet på nationellt plan. 

Med en strategi för miljöuppföljning skulle Vägverket skaffa sig ett verksamt 
redskap i arbetet för att med hjälp av miljöuppföljning möta miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler inklusive kunskapskravet. Med en strategi som bas skulle 
hela miljöuppföljningsverksamheten kunna effektiviseras. 
 
4.2 Ansvar för miljöuppföljning 
Vägverket saknar instrument för att säkra kontinuiteten i ansvaret för beslutade 
miljöuppföljningar. Frågan om ansvar tappas ofta bort i övergången mellan 
byggskede och driftskede. En av orsakerna till detta är den skilda finansieringen 
av projekt respektive driftskede. Beslut om uppföljningar verkställs inte alltid på 
det sätt beslutet anger. 

En genomtänkt strategi behövs för att skapa kontinuitet i ansvaret för miljö-
uppföljningsverksamheten över olika skeden. Såväl ansvar som medelstilldelning 
måste klargöras på ett tidigt stadium. Detta skulle säkra att beslutad miljö-
uppföljning verkställs enligt tidigare beslut. 
 
4.3 Översyn av styrande texter rörande miljöuppföljning 
Det råder oklarhet hur miljöbalken ska tolkas i frågan om miljöuppföljning i 
MKB. Vägverkets föreskrifter om miljökonsekvensbeskrivningar (VVFS 
1993:14) anger heller inte klart i vilket skede beslut om miljöuppföljning ska tas 
och vad som ska ingå i uppföljningsprogrammet.  

Vi föreslår att Vägverket i sitt pågående arbete med revidering av VVFS 
1993:14 tillser att nuvarande oklarheter beträffande ansvar för miljöuppföljningen 
och uppföljningens utformning reds ut. Vi föreslår att Vägverket skriver före-
skrifter inom hela MKB-fältet, varvid uppföljning bör ingå i den första etappen. 
Ändringar i dessa styrande texter bör avspeglas i Vägverkets handböcker och 
liknande skrifter inom MKB-fältet. 

 
4.4 Central instans för information om miljöuppföljning 
Vägverket saknar överblick över utförda och pågående miljöuppföljningar av 
väganläggningar, låt vara att viss överblick finns inom olika ämnesområden. Det 
är svårt för olika aktörer att få kännedom och tillgång till information om den 
miljöuppföljningsverksamhet som bedrivs. 
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Vi föreslår att Vägverket, i samråd med andra aktörer, tillser att det skapas en 
central instans för information om miljöuppföljningar inom transportsektorn eller 
åtminstone inom vägsektorn. Denna centrala instans ska tillhandahålla 
information om vilken uppföljningsverksamhet som pågått, pågår och planeras.  

Det bör också upprättas en central databas över data som framkommit inom 
ramen för miljöuppföljningarna. Informationscentralen och databasen kan 
eventuellt vidareutvecklas till en erfarenhetsbank som kan bistå olika aktörer i 
deras uppföljningsarbete och i vidareutvecklingen av uppföljningsverksamheten. 
Information om uppföljningar och erfarenheter av uppföljningsarbete kan 
förslagsvis spridas dels i skriftlig form (publikationer, nyhetsbrev o.dyl.), dels 
göras tillgängliga på nätet. Informationscentralen/hemsidan kan också utvecklas 
till ett forum för diskussion, frågor och synpunkter rörande miljöuppföljning. 

Informationscentralen (med databas och erfarenhetsbank) skulle utgöra en 
viktig bas i erfarenhetsåterföringen vad gäller inte bara miljöuppföljning utan 
även för MKB-arbetet som helhet. 
 
4.5 Övriga utvecklingsmöjligheter 
I följande lista anges förslagen inte i någon prioritetsordning. 
• Utvärdering av hittillsvarande miljöuppföljningsverksamhet 
• Identifiering av uppföljningsbehovet tidigt i processen 
• Checklista för miljöuppföljningar 
• Förteckning över användbara metoder för miljöuppföljning 
• Vidareutveckling av metoder för miljöuppföljning 
• Seminarier om miljöuppföljning  med medverkan av myndigheter, konsulter, 

forskare och andra berörda aktörsgrupper  
• Inhämtande av erfarenheter av miljöuppföljning utomlands 
• Bättre utnyttjande av samråden för att planera miljöuppföljningar 
• Revidering och vidareutveckling av handböcker, råd, idéskrifter o.dyl. 
• Tydligare krav på kompetens hos MKB-konsulter 
• Granskningsmall för kvalitet hos före-data 
• Större krav på statistik i fältundersökningar 
• Bättre behandling av frågorna om osäkerheter i bedömningsunderlagen 
• Publicering av uppföljningsresultat  
• Bättre tillvaratagande av MKB-konsulternas erfarenheter 
• Utnyttjande av IT i samråden 
• Avstämningsmöten och studieresor avseende färdigställda vägprojekt 
• Bättre diariehållning av miljöuppföljningar 
• Samverkan med Banverket och andra berörda myndigheter i många av 

ovanstående punkter 
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Enkäter 
 
Organisation Person Intervjuare / post 
   
Vägverket   
Skåne Martin Ljungström LF  
Väst Sven-Olof Johansson LF  
Sydöst Anna Ward HA  
Stockholm Åsa Norman Brev 
Mälardalen Heléne Bermell HA  
Mitt Charlotte Arketeg LF  
Norr Gunbritt Mariedahl Brev 
   
Konsulter   
Vägverket Konsult Växjö Peter Hermansson Ej svar 
Vägverket Konsult Stockholm Monica Waaranperä LF  
VBB/VIAK Malmö Göran Loman LF 
J&W Karlskrona Helena Niordson-Jaryd LF 
Tyréns Örebro Rolf Pettersson Brev 
GF Konsult Göteborg Erland Kjellson HA 
Bengt Schibbye Sundsvall Bengt Schibbye LF 
   
   
Länsstyrelser   
AB Kerstin Gustavsson (nu VSt) LF 
D Agneta Claesson LF  
F Lars-Göran Jonsson HA  
H Gunnel Göransson HA  
LM Christer Jarnlo Brev 
N Bruno Toftgård HA 
OPR Jens Rasmussen HA  
U Rolf Karlsson HA  
Y Gerd Åhman HA  
 
Särskilt intervjuade personer  
Intervjuade av LF 
 
Berit Balfors, KTH 
Johan Bergkvist, Banverket 
Inger Brinkman, Naturvårdsverket 
Sören Dahlén, Banverket 
Hans-Georg Wallentinus, SLU 



  
   
Lennart Folkeson  1(7) 

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 
Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36 
SE-581 95 Linköping 
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Sid 1 (7) 

 

Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utför på Vägverkets uppdrag en 
undersökning av behovet av metodutveckling vad gäller uppföljning av 
miljöeffekter i MKB för vägprojekt. Projektansvarig vid VVHK är Inga-Maj 
Eriksson  
(inga-maj.eriksson@vv.se).  
 
Studien ska användas som underlag för utveckling dels av fältmetoder mm, dels 
av erfarenhetsåterföring av gjorda uppföljningar. Uppdraget gäller samtliga 
miljöeffekter. 
 
VTI ber om din hjälp genom att besvara bifogade frågeformulär. Formulär med 
delvis liknande innehåll sänds till 
 
- miljöspecialister vid Vägverkets regioner 
- konsulter som utför MKB-uppdrag åt Vägverket 
- MKB-handläggare vid länsstyrelser 
 
Inom de närmaste dagarna kommer vi att kontakta dig för att via telefon få dina 
svar på frågorna i formuläret. Vi ber dig därför att i största möjliga mån förbereda 
svaren på frågorna. Intervjun beräknas ta ca 10-15 minuter. 
 
Alternativt kan du skriva ut enkäten, fylla i svaren och sända den till 
 
Lennart Folkeson 
VTI 
581 95  Linköping 
 
VTI och Vägverkets huvudkontor tackar på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Lennart Folkeson 
Projektledare 
VTI 
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Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Frågor till miljöspecialist vid VV Regioner 
 
 
Svaren ska avse Regionkontorets verksamhet under de senaste åren. 
I många fall kan flera svarsalternativ anges. 
 
Vid problem eller frågetecken, vänligen kontakta: 
 
Lennart Folkeson 013 - 20 41 59     (lennart.folkeson@vti.se) eller 
Hans Antonson 013 - 20 41 63     (hans.antonson@vti.se) 
 
 
 
 
Regionkontorets  
 
Namn:  
Adress: 
Uppgiftslämnare: 
Telefonnummer: 
e-post: 
 
 
1. Hur vanligt är det att program för uppföljning av miljöeffekter upprättas i 

anslutning till MKB-arbete för vägprojekt inom Regionen? 
 

1   !  Aldrig 0 
2   !  I  1-25 % av fallen 5 av 7 
3   !  I  26-50 % av fallen 1 av 7 
4   !  I över hälften av fallen 1 av 7 
5   !  Vet ej 1 av 7 

 
 
2. Händer det att ni avstår från att (låta) utarbeta uppföljningsprogram för 

miljöeffekter av vägprojekt? 
 

     !  Ja 7 av 7 
     !  Nej (gå då vidare till fråga 4) 0 
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3. Om du svarade Ja på fråga 2:  Vad är orsaken/orsakerna till att ni avstår? 
 

1   !  Ekonomiska begränsningar för vägprojektet  1 av 19 markeringar 
2   !  Länsstyrelsen kräver inte någon uppföljning  2 av 19 markeringar 
3   !  Vi anser uppföljning vara onödig i det aktuella projektet 5 av 19 markeringar 
4   !  Kunskap saknas om hur man lägger upp ett program 2 av 19 markeringar 
5   !  Användbar uppföljningsmetodik saknas                         15 av 19 markeringar 
6   !  Det finns för lite före-data 0 
7   !  Det saknas kompetenta MKB-konsulter 2 av 19 markeringar 
8   !  Det skulle fördröja MKB-arbetet 0 
9   !  Uppföljningsresultaten skulle knappast användas 0 
10 !  Det saknas system för att omhänderta uppföljningsresultaten 0 
11 !  Annat, nämligen ……. 4 av 19 markeringar 
12 !  Vet ej 0 

 
4. Vad anser du om omfattningen på (hela) Vägverkets verksamhet vad gäller 

uppföljning av miljöeffekter av vägprojekt? 
 

1   !  Den är för omfattande. 0 
2   !  Den är lagom i omfattning. 0 
3   !  Den har för liten omfattning.  5 av 7 
4   !  Vet ej. 2 av 7 

 
5. Vad anser du om kvaliteten på Vägverkets verksamhet vad gäller uppföljning 

av miljöeffekter av vägprojekt? 
 

1   !  Kvaliteten är för hög. 0 
2   !  Kvaliteten är tillräckligt hög 1 av 7 
3   !  Kvaliteten borde vara högre 4 av 7 
4   !  Vet ej.  2 av 7 

 
6. Vilka är de största svårigheterna när uppföljningsprogram ska utarbetas?  
 

1   !  Brist på kompetenta konsulter 2 av 17 markeringar 
2   !  Brist på handböcker/råd/erfarenhet/goda exempel 3 av 17 markeringar 
3   !  Svårt veta vad uppföljningen ska fokusera på 4 av 17 markeringar 
4   !  Brist på användbara inventeringsmetoder 2 av 17 markeringar 
5   !  Svårt välja bland de inventeringsmetoder som finns 0 
6   !  Liten tillgång på före-data   1 av 17 markeringar 
7   !  Svårbedömd kvalitet på befintliga före-data 1 av 17 markeringar 
8   !  Svårt bedöma behovet av fältarbete 1 av 17 markeringar 
9   !  Svårt bedöma vad uppföljningsverksamheten kommer att kosta 1 av 17 m. 
10 !  Annat, nämligen….. 2 av 17 markeringar 
11 !  Det är sällan några svårigheter 0 
12 !  Vet ej 0 
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7. Vilka är de största bristerna i de miljöuppföljningsprogram för 
vägverksprojekt du kommit i kontakt med? 

 
1   !  Uppföljningen fokuseras inte på de miljöeffekter som är kritiska i det aktuella 
projektet. 1 av 18 svar 
 
2   !  Ofta saknas viktiga miljöaspekter, exempelvis 0 

   a    !  boendemiljö   
   b    !  djur 
   c    !  växter 
   d    !  mark 
   e     !  vatten 
   f     !  luft 
   g    !  landskap 
   h    !  kulturmiljö  
   i     !  naturmiljö 
   k     !  rekreation/friluftsliv 
   l    !  annat, nämligen….. 

 
3   !  Syftet med uppföljningen är ofta oklart angivet. 7 av 18 svar 
 
4   !  Otillräcklig vikt läggs vid dokumentation av före-situationen. 1 av 18 svar 
  
5   !  Bristfällig eller oklart angiven metodik vad gäller 4 av 18 svar 

   a   !  fältmetoder 2 markeringar 
   b   !  bearbetning av fältmaterial 0 
   c !  laboratoriemetoder 1 markering 
   d !  litteraturhänvisning beträffande metoder 1 markering 
   e !  statistik 0 
   f !  annat, nämligen….. 1 markering 
 

6   !  Oklara anvisningar för hur resultaten ska redovisas.  2 av 18 svar 
 

7   !  Kompetenskraven på den som ska utföra inventeringen är inte tydligt 
angivna. 
 1 av 18 svar 
8   !  Annat, nämligen……. 2 av 18 svar 
 
 
 

 
8. Väger ni kostnad för miljöuppföljning gentemot nyttan? 
 

!  Ja           4 av 7 
!  Nej (gå i så fall vidare till fråga 10) 3 av 7 
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9. Om du svarade Ja på fråga 8:    Hur gör ni i så fall? 
 
10. Hur avgörs vilka projekt som ska följas upp med avseende på miljöeffekter? 
 

1   !  Stora vägprojekt 2 av 17 markeringar 
2   !  Särskilt komplicerade eller kontroversiella vägprojekt  3 av 17 markeringar 
3   !  Särskilt känslig/värdefull miljö i området           4 av 17 markeringar 
4   !  Vägprojekt där det finns konsulter som kan planera uppföljningen 1 av 17  
5   !  VVHK bestämmer vilka projekt som ska följas upp 0 
6   !  Länsstyrelsen bestämmer vilka projekt som ska följas upp    4 av 17 m. 
7   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas           0 
8   !  Annat, nämligen…..           3 av 17 markeringar 
9   !  Vet ej           0 
           

11. Hur avgörs vilka miljöeffekter som ska följas upp i det aktuella projektet? 
 

1   !  Miljöeffekter som är kritiska/avgörande för det aktuella vägprojektet 
   4 av 16 markeringar 
2   !  Miljöeffekter som är föremål för opinionstryck 3 av 16 markeringar 
3   !  Miljöeffekter där det finns metoder utarbetade 1 av 16 markeringar 
4   !  Miljöeffekter som är lätta att dokumentera 1 av 16 markeringar 
5   !  Miljöeffekter där det finns konsulter som kan planera uppföljningen  
   1 av 16 markeringar 
6   !  Bestäms av VVHK 0 
7   !  Bestäms av länsstyrelsen 4 av 16 markeringar 
8   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas 0 
9   !  Annat, nämligen….. 1 av 16 markeringar 
10 !  Vet ej 1 av 16 markeringar 

 
12. Hur utarbetas uppföljningsprogrammen? 

 
1   !  Det gör konsulten helt på egen hand. 0 
2   !  Program utarbetas i samarbete mellan konsulten och beställaren (VV). 
  6 av 20 markeringar 
3   !  Det gör konsulten efter klara anvisningar från beställaren (VV).   0 
4   !  Det gör beställaren (VV) helt själv. 1 av 20 markeringar 
5   !  Central expertis inom VV rådfrågas. 0 
6   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas. 3 av 20 markeringar 
7   !  Länsstyrelsen rådfrågas. 6 av 20 markeringar 
8   !  Man följer VV publikation 1999:159 (”Miljöuppföljning av vägprojekt”). 
  1 av 20 markeringar 
9   !  På annat sätt, nämligen….. 3 av 20 markeringar 
10 !  Vet ej 0 
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13. Hur får den som planerar uppföljningsprogrammet information om vilka 

syften uppföljningen har? 
 

1   !  Skriftligt (i kontrakt, beställning e dyl) 3 av 9 markeringar 
2   !  Muntligt 3 av 9 markeringar 
3   !  Inte alls 0 
4   !  Vet ej 3 av 9 markeringar 
 

14. Brukar ni ange krav på kompetensen hos den som ska planera 
uppföljningsprogrammen? 

 
1   !  Ja, alltid 0 
2   !  Oftast 0 
3   !  Ibland 1 av 7 
4   !  Aldrig 1 av 7 
5   !  Vet ej 5 av 7 
 

15. Hur säkerställs tillgången på personer som kan utföra själva 
uppföljningsarbetet (fältinventering o dyl) när detta väl blir aktuellt? 
 
1   !  Konsultföretaget har redan lämplig personal 3 av 10 markeringar 
2   !  Genom kompetensutveckling av konsultföretagets personal 0 
3   !  Konsultföretaget nyanställer 0 
4   !  Konsultföretaget anlitar underkonsult 0 
5   !  Examensarbetare e dyl anlitas 1 av 10 markeringar 
6   !  Detta ordnas senare 3 av 10 markeringar 
7   !  På annat sätt, nämligen….. 2 av 10 markeringar 
8   !  Vet ej 1 av 10 markeringar 

 
16. På vilka grunder väljs uppföljningsmetoder? 

 
1   !  Syftet avgör 5 av 23 markeringar 
2   !  Tillgång på utprovade metoder 2 av 23 markeringar 
3   !  Kostnadseffektiva metoder 3 av 23 markeringar 
4   !  Tillgång på före-data 1 av 23 markeringar 
5   !  Jämförbarhet mellan befintliga före-data och kommande uppföljningar  

 1 av 23 markeringar 
6   !  Jämförbarhet med andra uppföljningsresultat 0 
7   !  Tidigare erfarenhet hos beställaren (VV) eller konsulten   4 av 23 mark. 
8   !  VVHK bestämmer 0 
9   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas 4 av 23 markeringar 
10 !  Länsstyrelsen rådfrågas 2 av 23 markeringar 
11 !  Annat, nämligen….. 1 av 23 markeringar 
12 !  Vet ej 0 
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17. Inom vilka områden råder det brist på metoder som är användbara i 

uppföljningssammanhang? 
 
1   !  boendemiljö  1 av 23 markeringar 
2   !  djur 1 av 23 markeringar 
3   !  växter 1 av 23 markeringar 
4   !  mark 2 av 23 markeringar 
5   !  vatten 2 av 23 markeringar 
6   !  luft 1 av 23 markeringar 
7   !  landskap 4 av 23 markeringar 
8   !  kulturmiljö  4 av 23 markeringar 
9   !  naturmiljö 2 av 23 markeringar 
10 !  rekreation/friluftsliv 3 av 23 markeringar 
11 !  ingen brist råder inom något av ovanstående områden 0 
12 !  vet ej 2 av 23 markeringar 
 
 

18. Hur ska man få fram mer användbara uppföljningsmetoder? 
 

1 !  Genom FoU-projekt vid universitet/högskolor/forskningsinstitut 4 av 30 mark. 
2 !  Genom att viss FoU görs inom varje uppföljningsprogram 4 av 30 mark. 
3 !  Genom centrala utvecklingsinsatser i Vägverkets egen regi 5 av 30 mark. 
4 !  Genom att bättre utnyttja VV:s erfarenheter från tidigare uppföljningar 5 av 30 
5 !  Genom att dra nytta av annan svensk miljöuppföljningsverksamhet 5 av 30 m. 
6 !  Genom att dra nytta av erfarenheter från utlandet 5 av 30 mark. 
7 !  På annat sätt, nämligen…. 1 av 30 mark. 
8 !  Vet ej 0 
 

 
 
19. Skulle det bli lättare att planera MKB-uppföljningar om det fanns en nationell 

instans där metoder, resultat och erfarenheter från tidigare MKB-uppföljning 
fanns tillgängliga elektroniskt? 

 
1   !  Ja, mycket 4 av 7 
2   !  Ja, i någon mån 0 
3   !  Knappast alls 0 
4   !  Nej 0 
5   !  Vet ej 3 av 7 

 
20. Övriga synpunkter, förtydliganden, önskemål och dylikt: 
  



   
   
Lennart Folkeson  1(7) 

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 
Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 
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Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utför på Vägverkets uppdrag en 
undersökning av behovet av metodutveckling vad gäller uppföljning av 
miljöeffekter i MKB för vägprojekt. Projektansvarig vid VVHK är Inga-Maj 
Eriksson  
(inga-maj.eriksson@vv.se).  
 
Studien ska användas som underlag för utveckling dels av fältmetoder mm, dels 
av erfarenhetsåterföring av gjorda uppföljningar. Uppdraget gäller samtliga 
miljöeffekter. 
 
VTI ber om din hjälp genom att besvara bifogade frågeformulär. Formulär med 
delvis liknande innehåll sänds till 
 
- miljöspecialister vid Vägverkets regioner 
- konsulter som utför MKB-uppdrag åt Vägverket 
- MKB-handläggare vid länsstyrelser 
 
Inom de närmaste dagarna kommer vi att kontakta dig för att via telefon få dina 
svar på frågorna i formuläret. Vi ber dig därför att i största möjliga mån förbereda 
svaren på frågorna. Intervjun beräknas ta ca 10-15 minuter. 
 
Alternativt kan du skriva ut enkäten, fylla i svaren och sända den till 
 
Lennart Folkeson 
VTI 
581 95  Linköping 
 
VTI och Vägverket tackar på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Lennart Folkeson 
Projektledare 
VTI 
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Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Frågor till MKB-handläggare vid länsstyrelse 
 
 
Svaren ska avse Länsstyrelsens handläggning av Vägverkets vägprojekt under de 
senaste åren. 
 
I många fall kan flera svarsalternativ anges. 
 
Vid problem eller frågetecken, vänligen kontakta: 
 
Lennart Folkeson 013 - 20 41 59     (lennart.folkeson@vti.se) eller 
Hans Antonson 013 - 20 41 63     (hans.antonson@vti.se) 
 
 
 
Länsstyrelsen i                                                             län  
 
Adress: 
Uppgiftslämnare: 
Telefonnummer: 
e-post: 
 
1. Hur vanligt är det att program för uppföljning av miljöeffekter upprättas i 

anslutning till MKB-arbete för VV-projekt inom länet? 
 

1 !  Aldrig 5 av 9 
2 !  I  1-25 % av fallen 2 av 9 
3 !  I  26-50 % av fallen 2 av 9 
4 !  I över hälften av fallen 0 
5 !  Vet ej 0 

 (2 av 9 avgav ej svar på resten av enkäten) 
 
2. Vad anser du om omfattningen på Vägverkets verksamhet vad gäller 

uppföljning av miljöeffekter av vägprojekt? 
 

1 !  Den är för omfattande. 0 
2 !  Den är lagom i omfattning. 0 
3 !  Den har för liten omfattning.  7 av 7 
4 !  Vet ej. 0 

 
3. Vad anser du om kvaliteten på Vägverkets verksamhet vad gäller uppföljning 

av miljöeffekter av vägprojekt? 
 

1 !  Kvaliteten är för hög. 0 
2 !  Kvaliteten är tillräckligt hög. 1 av 7 
3 !  Kvaliteten borde vara högre. 3 av 7 
4 !  Vet ej.  3 av 7
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4. Anser du att VV:s uppföljningsprogram brukar fokusera på de för projektet 

mest kritiska miljöeffekterna? 
 

1 !  Ja, alltid 0 
2 !  Oftast 3 av 7 
3 !  Ibland 1 av 7 
4 !  Aldrig 0 
5 !  Vet ej 3 av 7 
 

 
5. Brukar VV-projektens uppföljningsprogram ange skälen till varför vissa 

miljöeffekter valts ut för uppföljning? 
 

1 !  Ja, alltid 0 
2 !  Oftast 0 
3 !  Ibland 3 av 7 
4 !  Aldrig 0 
5 !  Vet ej 4 av 7 
 

 
6. Förekommer samråd mellan Lst och beställaren (VV) om uppläggningen av 

program för miljöuppföljning? 
 
1 !  Ja, alltid 0 
2 !  Oftast 2 av 7 
3 !  Ibland 2 av 7 
4 !  Aldrig 3 av 7 
5 !  Vet ej 0 
 

 
7. Förekommer samråd mellan Lst och konsulten om uppläggningen av program 

för miljöuppföljning? 
 
1 !  Ja, alltid 0 
2 !  Oftast 2 av 7 
3 !  Ibland 1 av 7 
4 !  Aldrig 3 av 7 
5 !  Vet ej 1 av 7 
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8. Vilka är de största svårigheterna när uppföljningsprogram ska utarbetas?  
 

1   !  Brist på kompetenta konsulter 0 
2   !  Brist på handböcker/råd/erfarenhet/goda exempel 3 av 14 markeringar 
3   !  Svårt veta vad uppföljningen ska fokusera på 1 av 14 markeringar 
4   !  Brist på användbara inventeringsmetoder 1 av 14 markeringar 
5   !  Svårt välja bland de inventeringsmetoder som finns 1 av 14 markeringar 
6   !  Liten tillgång på före-data   1 av 14 markeringar 
7   !  Svårbedömd kvalitet på befintliga före-data 2 av 14 markeringar 
8   !  Svårt bedöma behovet av fältarbete 2 av 14 markeringar 
9   !  Svårt bedöma vad uppföljningsverksamheten kommer att kosta    0 
10 !  Annat, nämligen….. 1 av 14 markeringar 
11 !  Det är sällan några svårigheter 0 
12 !  Vet ej 2 av 14 markeringar 

 
9. Vilka är de största bristerna i de miljöuppföljningsprogram för 

vägverksprojekt du kommit i kontakt med?          Antal svarande: 3 
 

1   !  Uppföljningen fokuseras inte på de miljöeffekter som är kritiska i det aktuella 
 projektet. 1 av 12 svar 
 
2   !  Ofta saknas viktiga miljöaspekter, exempelvis 3 av 12 svar 

   a    !  boendemiljö  1 markering 
   b    !  djur 1 markering 
   c    !  växter 0 
   d    !  mark 0 
   e     !  vatten 0 
   f     !  luft 1 markering 
   g    !  landskap 2 markeringar 
   h    !  kulturmiljö  3 markeringar 
   i     !  naturmiljö 1 markering 
   k     !  rekreation/friluftsliv 1 markering 
   l    !  annat, nämligen….. 0 
       

3   !  Syftet med uppföljningen är ofta oklart angivet. 1 av 12 svar 
 
4   !  Otillräcklig vikt läggs vid dokumentation av före-situationen. 
 2 av 12 svar 
5   !  Bristfällig eller oklart angiven metodik vad gäller  1 av 12 svar 

   a   !  fältmetoder 1 markering  
   b   !  bearbetning av fältmaterial 1 markering 
   c !  laboratoriemetoder 0 
   d !  litteraturhänvisning beträffande metoder 0 
   e !  statistik 0 
   f !  annat, nämligen….. 0 

6   !  Oklara anvisningar för hur resultaten ska redovisas.  2 av 12 svar 
7   !  Kompetenskraven på den som ska utföra inventeringen är inte tydligt 
 angivna.  2 av 12 svar 
8   !  Annat, nämligen…….  0 
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10. Hur avgörs vilka vägprojekt som ska följas upp med avseende på miljöeffekter? 
 

1   !  Stora vägprojekt          3 av 15 markeringar  
2   !  Särskilt komplicerade eller kontroversiella vägprojekt  2 av 15 markeringar  
3   !  Särskilt känslig/värdefull miljö i området           3 av 15 markeringar 
4   !  Vägprojekt där det finns konsulter som kan planera uppföljningen 0         
5   !  VVHK bestämmer vilka projekt som ska följas upp 1 av 15 markeringar 
6   !  Länsstyrelsen bestämmer vilka projekt som ska följas upp     3 av 15 mark. 
7   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas           0 
8   !  Annat, nämligen…..           0 
9   !  Vet ej           3 av 15 markeringar 

 
11. Hur avgörs vilka miljöeffekter som ska följas upp i det aktuella projektet? 

1   !  Miljöeffekter som är kritiska/avgörande för det aktuella vägprojektet 
 3 av 14 markeringar 

2   !  Miljöeffekter som är föremål för opinionstryck 2 av 14 markeringar 
3   !  Miljöeffekter där det finns metoder utarbetade 0 
4   !  Miljöeffekter som är lätta att dokumentera 0 
5   !  Miljöeffekter där det finns konsulter som kan planera uppföljningen   

 1 av 14 markeringar 
6   !  Bestäms av VVHK 2 av 14 markeringar 
7   !  Bestäms av länsstyrelsen 3 av 14 markeringar 
8   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas 0 
9   !  Annat, nämligen….. 1 av 14 markeringar 
10 !  Vet ej 2 av 14 markeringar 

 
12. Hur utarbetas uppföljningsprogrammen? 

1   !  Det gör konsulten helt på egen hand. 0 
2   !  Program utarbetas i samarbete mellan konsulten och beställaren (VV). 

 2 av 14 markeringar 
3   !  Det gör konsulten efter klara anvisningar från beställaren (VV). 

 1 av 14 markeringar 
4   !  Det gör beställaren (VV) helt själv. 0 
5   !  Central expertis inom VV rådfrågas. 0 
6   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas. 2 av 14 markeringar 
7   !  Länsstyrelsen rådfrågas. 3 av 14 markeringar 
8   !  Man följer VV publikation 1999:159 (”Miljöuppföljning av vägprojekt”). 

 2 av 14 markeringar 
9   !  På annat sätt, nämligen….. 0 
10 !  Vet ej 4 av 14 markeringar 
 

13. Brukar det finnas angivna krav på kompetensen hos den som ska planera 
uppföljningsprogrammen? 
1   !  Ja, alltid 0 
2   !  Oftast 1 av 7 
3   !  Ibland 0 
4   !  Aldrig 0 
5   !  Vet ej 6 av 7 
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14. Hur säkerställs tillgången på personer som kan utföra själva 

uppföljningsarbetet (fältinventering o dyl) när detta väl blir aktuell 
 

1   !  Konsultföretaget har redan lämplig personal 0 
2  !  Genom kompetensutveckling av konsultföretagets personal 0 
3   !  Konsultföretaget nyanställer 0 
4   !  Konsultföretaget anlitar underkonsult 1 av 7 
5   !  Examensarbetare e dyl anlitas 1 av 7 
6   !  Detta ordnas senare 0 
7   !  På annat sätt, nämligen….. 0 
8   !  Vet ej 5 av 7 
 

 
15. På vilka grunder väljs uppföljningsmetoder? 
 

1   !  Syftet avgör 0 
2   !  Tillgång på utprovade metoder 0 
3   !  Kostnadseffektiva metoder 0 
4   !  Tillgång på före-data 0 
5   !  Jämförbarhet mellan befintliga före-data och kommande uppföljningar  0 
6   !  Jämförbarhet med andra uppföljningsresultat 0 
7   !  Tidigare erfarenhet hos beställaren (VV) eller konsulten  1 av 7 
8   !  VVHK bestämmer 0 
9   !  Forskare/expertis utanför VV rådfrågas 0 
10 !  Länsstyrelsen rådfrågas 0 
11 !  Annat, nämligen….. 0 
12 !  Vet ej 6 av 7 

 
 
16. Inom vilka områden råder det brist på metoder som är användbara i 

uppföljningssammanhang? 
 

1   !  boendemiljö  3 av 32 markeringar 
2   !  djur 3 av 32 markeringar 
3   !  växter 2 av 32 markeringar 
4   !  mark 2 av 32 markeringar 
5   !  vatten 2 av 32 markeringar 
6   !  luft 2 av 32 markeringar 
7   !  landskap 4 av 32 markeringar 
8   !  kulturmiljö  5 av 32 markeringar 
9   !  naturmiljö 3 av 32 markeringar 
10 !  rekreation/friluftsliv 4 av 32 markeringar 
11 !  ingen brist råder inom något av ovanstående områden  0 
12 !  vet ej 2 av 32 markeringar 
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17. Hur ska man få fram mer användbara uppföljningsmetoder? 
 

1 !  Genom FoU-projekt vid universitet/högskolor/forskningsinstitut 
 4 av 21 mark. 
2   !  Genom att viss FoU görs inom varje uppföljningsprogram 2 av 21 mark. 
3   !  Genom centrala utvecklingsinsatser i Vägverkets egen regi 4 av 21 mark. 
4 !  Genom att bättre utnyttja VV:s erfarenheter från tidigare uppföljningar 
 4 av 21  
5 !  Genom att dra nytta av annan svensk miljöuppföljningsverksamhet 
 2 av 21 mark. 
6   !  Genom att dra nytta av erfarenheter från utlandet 2 av 21 mark. 
7   !  På annat sätt, nämligen…. 1 av 21 mark. 
8   !  Vet ej 2 av 21 mark. 

 
 
18. Tror du det skulle det bli lättare att planera MKB-uppföljningar om det fanns 

en nationell instans där metoder, resultat och erfarenheter från tidigare MKB-
uppföljning fanns tillgängliga elektroniskt? 

 
1   !  Ja, mycket 5 av 7 
2   !  Ja, i någon mån 1 av 7 
3   !  Knappast alls 0 
4   !  Nej 0 
5   !  Vet ej 1 av 7 
 

 
19. Övriga synpunkter, förtydliganden, önskemål och dylikt: 
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Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utför på Vägverkets uppdrag en 
undersökning av behovet av metodutveckling vad gäller uppföljning av miljöeffekter i 
MKB för vägprojekt. Projektansvarig vid VVHK är Inga-Maj Eriksson  
(inga-maj.eriksson@vv.se).  
 
Studien ska användas som underlag för utveckling dels av fältmetoder mm, dels av 
erfarenhetsåterföring av gjorda uppföljningar. Uppdraget gäller samtliga miljöeffekter. 
 
VTI ber om din hjälp genom att besvara bifogade frågeformulär. Formulär med delvis 
liknande innehåll sänds till 
 
- miljöspecialister vid Vägverkets regioner 
- konsulter som utför MKB-uppdrag åt Vägverket 
- MKB-handläggare vid länsstyrelser 
 
Inom de närmaste dagarna kommer vi att kontakta dig för att via telefon få dina svar på 
frågorna i formuläret. Vi ber dig därför att i största möjliga mån förbereda svaren på 
frågorna. Intervjun beräknas ta ca 10-15 minuter. 
 
Alternativt kan du skriva ut enkäten, fylla i svaren och sända den till 
 
Lennart Folkeson 
VTI 
581 95  Linköping 
 
VTI och Vägverket tackar på förhand för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Lennart Folkeson 
Projektledare 
VTI 
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Uppföljning av miljöeffekter i MKB för vägprojekt 
 
Frågor till MKB-konsulter 
 
Svaren ska avse företagets (lokalkontorets) verksamhet under de senaste åren. 
I många fall kan flera svarsalternativ anges. 
 
Vid problem eller frågetecken, vänligen kontakta: 
 
Lennart Folkeson 013 - 20 41 59     (lennart.folkeson@vti.se) eller 
Hans Antonson 013 - 20 41 63     (hans.antonson@vti.se) 
 
 
 
 
Företagets  
 
Namn:  
Adress: 
Uppgiftslämnare: 
Telefonnummer: 
e-post: 
 
 
1. Hur många MKB-uppdrag har ditt kontor fått från Vägverket under senare 

år? 
 

1   ! Inga (i så fall behöver du inte fortsätta fylla i enkäten; tack för din medverkan) 
  0 
2   ! 1-3 uppdrag per år 1 av 6 
3   ! 4-10 uppdrag per år 3 av 6 
4   ! Mer än 10 uppdrag per år 1 av 6 
5   ! Vet ej 0 

     (Ej svar: 1) 
 
2. Hur vanligt är det att ditt kontor får i uppdrag att utarbeta program för 

uppföljning av miljöeffekter i anslutning till de MKB-uppdrag företaget får 
från Vägverket? 

 
1   ! Aldrig 1 av 6 
2   ! I  1-25 % av fallen 5 av 6 
3   ! I  26-50 % av fallen 0  
4   ! I över hälften av fallen 0  
5   ! Vet ej 0 



Bilaga 4 
Sid 3 (6) 

VTI meddelande 916 

 
3. Händer det att VV inbjuder ert företag/kontor att utarbeta 

uppföljningsprogram för miljöeffekter av vägprojekt men att ni avstår? 
 

!  Ja 0  
!  Nej (gå då vidare till fråga 5) 6 av 6 

 
4. Om du svarade Ja på fråga 3,   vad är orsaken/orsakerna till att ni avstår? 

(Inga svar avgavs på fråga 4.) 
1   !  Ekonomiska begränsningar för uppdraget  
2   !  Företaget anser uppföljning vara onödig i det aktuella projektet 
3   !  Företaget saknar kunskap om hur man lägger upp ett program 
4   !  Användbar uppföljningsmetodik saknas 
5   !  Det finns för lite före-data 
6   !  Det skulle fördröja MKB-arbetet 
7   !  Annat, nämligen ……. 
8   !  Vet ej 
 

 
5. Vilka är de största svårigheterna när uppföljningsprogram ska utarbetas?  

 
1   !  Oklara anvisningar från beställaren 1 av 11 markeringar 
2   !  Brist på kompetens inom företaget 0 
3   !  Brist på handböcker/råd/erfarenhet/goda exempel 2 av 11 markeringar 
4   !  Svårt veta vad uppföljningen ska fokusera på 1 av 11 markeringar 
5   !  Brist på användbara inventeringsmetoder 1 av 11 markeringar 
6   !  Svårt välja bland de inventeringsmetoder som finns 0 
7   !  Liten tillgång på före-data   3 av 11 markeringar 
8   !  Svårbedömd kvalitet på befintliga före-data 2 av 11 markeringar 
9   !  Svårt bedöma behovet av fältarbete 0 
10 !  Svårt bedöma företagets kostnad för att utarbeta programmet  0 
11 !  Annat, nämligen….. 0 
12 !  Det är sällan några svårigheter 0 
13 !  Vet ej 1 av 11 markeringar 
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6. Hur utarbetas uppföljningsprogrammen? 
 
1   !  Det gör företaget helt på egen hand. 0 
2   !    Program utarbetas i samarbete mellan företaget och beställaren (VV). 

 2 av 10 markeringar 
2   !    Det gör företaget efter klara anvisningar från beställaren (VV). 

 2 av 10 markeringar 
4   !  Det gör beställaren (VV) helt själv. 0 
5   !  Central expertis inom VV rådfrågas. 1 av 10 markeringar 
6   !  Nationell expertis utanför VV rådfrågas. 1 av 10 markeringar 
7   !  Länsstyrelsen rådfrågas. 2 av 10 markeringar 
8   !    Vi följer VV publikation 1999:159 (”Miljöuppföljning av vägprojekt”). 

 2 av 10 markeringar 
9   !  På annat sätt, nämligen…. 0 
10 !  Vet ej 0 
 
 

7. Brukar beställaren (VV) ange krav på kompetensen hos den som ska planera 
uppföljningsprogrammen? 

 
1   !  Ja, alltid 0 
2   !  Oftast 1 av 5 
3   !  Ibland 0 
4   !  Aldrig 3 av 5 
5   !  Vet ej  1 av 5 

 
 
 
8. Hur säkerställs tillgången på personer som kan utföra själva 

uppföljningsarbetet (fältinventering o dyl) när detta väl blir aktuellt? 
 

1   !  Företaget har redan lämplig personal 3 av 10 markeringar 
2   !  Genom kompetensutveckling 0 
3   !  Företaget nyanställer 0 
4   !  Underkonsult anlitas 5 av 10 markeringar 
5   !  Examensarbetare e dyl anlitas 2 av 10 markeringar 
6   !  Detta ordnas senare 0 
7   !  På annat sätt, nämligen….. 0 
8   !  Vet ej 0 
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9. På vilka grunder väljs uppföljningsmetoder? 
1   !  Syftet avgör 5 av 14 markeringar 
2   !  Tillgång på utprovade metoder 1 av 14 markeringar 
3   !  Kostnadseffektiva metoder 0 
4   !  Tillgång på före-data 1 av 14 markeringar 
5   !  Jämförbarhet mellan befintliga före-data och kommande uppföljningar2 av 14 
6   !  Jämförbarhet med andra uppföljningsresultat 1 av 14 markeringar 
7   !  Tidigare erfarenhet hos beställaren (VV) eller konsulten 2 av 14 markeringar 
8   !  VVHK bestämmer 0 
9   !  Nationell expertis utanför VV rådfrågas 1 av 14 markeringar 
10 !  Länsstyrelsen rådfråga 0 
11 !  Annat, nämligen….. 1 av 14 markeringar 
12 !  Vet ej 0 
 

10. Hur tar ni reda på vad det finns för material som kan användas som före-data 
inför uppföljningar? 
1   !  I rapporter från tidigare utredningsstadier i det aktuella vägprojektet 
 4 av 17 markeringar 
2   !  Länsstyrelsens register 3 av 17 markeringar 
3   !  Kommunens register 3 av 17 markeringar 
4   !  Föreningar, intresseorganisationer o dyl 4 av 17 markeringar 
5   !  Vår tidigare erfarenhet av MKB-arbeten o dyl 3 av 17 markeringar 
6   !  Beställaren (VV) lämnar råd 0 
7   !  Annat, nämligen….. 0 
8   !  Vet ej 0 

 
11. Hur gör ni för att bedöma användbarheten av befintliga före-data? 
 

1   !  Ålder på datamaterialet 2 av 16 markeringar 
2   !  Inventeringsmetodik som använts 4 av 16 markeringar 
3   !  Vem som utfört inventeringarna 1 av 16 markeringar 
4   !  Vetenskaplig kvalitet 3 av 16 markeringar 
5   !  Vi rådfrågar beställaren (VV), länsstyrelsen eller annan expertis 
 3 av 16 markeringar 
6   !  Vi kollar upp i fält 3 av 16 markeringar 
7   !  Annat, nämligen….. 0 
8   !  Vet ej 0 
 

12. Hur avgörs behovet av fältarbete för att dokumentera före-situationen? 
 

1   !  Bristande tillgång, kvalitet eller aktualitet på redan befintliga data  
 6 av 6  
2   !  Beställaren (VV) bestämmer  0 
3   !  Länsstyrelsen bestämmer  0 
4   !  Annat, nämligen…..  0 
5   !  Vet ej  0 
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13. Inom vilka områden råder det brist på metoder som är användbara i 

uppföljningssammanhang? 
 
1   !  boendemiljö  2 av 16 markeringar 
2   !  djur 2 av 16 markeringar 
3   !  växter 1 av 16 markeringar 
4   !  mark 0 
5   !  vatten 1 av 16 markeringar 
6   !  luft 0 
7   !  landskap 3 av 16 markeringar 
8   !  kulturmiljö  4 av 16 markeringar 
9   !  naturmilj 3 av 16 markeringar 
10 !  rekreation/friluftsliv 0 
11 !  ingen brist råder inom något av ovanstående områden  0 
12 !  vet ej 0 
 

 
14. Hur ska man få fram mer användbara uppföljningsmetoder? 
 

1 !  Genom FoU-projekt vid universitet/högskolor/forskningsinstitut 
 5 av 15 mark. 
2   !  Genom att viss FoU görs inom varje uppföljningsprogram 2 av 15 mark. 
3   !  Genom centrala utvecklingsinsatser i Vägverkets egen regi 3 av 15 mark. 
4 !  Genom att bättre utnyttja VV:s erfarenheter från tidigare uppföljningar 
 2 av 15 
5   !  Genom att dra nytta av annan svensk miljöuppföljningsverksamhet 1 av 15 m. 
6   !  Genom att dra nytta av erfarenheter från utlandet 2 av 15 mark. 
7   !  På annat sätt, nämligen…. 0 
8   !  Vet ej 0 
 
 

15. Skulle det bli lättare att planera MKB-uppföljningar om det fanns en nationell 
instans där metoder, resultat och erfarenheter från tidigare MKB-uppföljning 
fanns tillgängliga elektroniskt? 

 
1   !  Ja, mycket 1 av 5 
2   !  Ja, i någon mån 4 av 5 
3   !  Knappast alls 0 
4   !  Nej 0 
5   !  Vet ej 0 
 

16. Övriga synpunkter, förtydliganden, önskemål och dylikt: 
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