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Förord 
Utgångspunkten för föreliggande studie är en ansökan om bidrag för forskning 
och utveckling (FoU) år 2000 från Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) till Vägverket (VV). Ansökan var mycket omfattande och benämndes Tema 
Miljökvalitet (VTI dnr 2000/0634-5). Inom temaansökan fanns ett delprojekt 
benämnt Beaktande av skyddade områden i väg- och järnvägsplaneringen, en 
uppföljning (delprojekt A). VV beslutade att finansiera projektet, men i 
modifierad form. Projektet kom att benämnas Bedömning av skada på 
bevarandeintressen (VV dnr. AL90A 2001:9707, VTI dnr. 2001/0363-24). 
Projektet har löpt under 2001 och 2002. Projektet är uppdelat i två publikationer 
en huvudrapport och en underlagsrapport. Referensgruppsmöte hölls den 23 april 
2002. Granskningsseminarium hölls för föreliggande rapport (VTI meddelande 
936, 2002) vid VTI den 24 oktober 2002 av Tomas Svensson (VTI) och för 
huvudrapporten (VTI meddelande 937, 2002) vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) den 4 oktober 2002 av Hans-Georg Wallentinus. 

I föreliggande studie ingår text från två delstudier dels en där Josefin Päiviö 
tillsammans med Hans-Georg Wallentinus, MKB-centrum, Sveriges 
lantbruksuniversitet, har författat kapitel 2.2.1 och 2.3.1 och Hans-Georg 
Wallentinus kapitel 2.2.2, dels en där Mia Tiderman och Berit Balfors vid 
Institutionen för mark- och vattenteknik (MoV), KTH, har författat kapitel 2.2–
2.1.8 och 2.1.8–2.1.11. Dessa textbidrag har inarbetats i rapporten utan 
förvanskning utom, vad avser, strykningar i text för att undvika onödiga 
upprepningar, språk samt några smärre förtydliganden. All annan text har 
författats av Hans Antonson, Göran Blomqvist och Mats Gustafsson vid VTI. 

Administrativ projektledare och initiativtagare till projektet har varit Hans 
Antonson. All övrig projektplanering har skett gemensamt av Hans Antonson, 
Göran Blomqvist och Mats Gustafsson. 
 
Linköping december 2002 
 
 
Hans Antonson 
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Bedömning av skada på bevarandeintressen. 
Ett kunskapsunderlag inför en metodutveckling 
 
av Hans Antonson, Göran Blomqvist och Mats Gustafsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Att bedöma skador på bevarandeintressen är ofta en svag punkt i miljö-
konsekvensbeskrivningar (MKB). Det behövs en generell metodutveckling i 
detta avseende som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för 
vägprojekt. Detta projekt har haft som uppgift att ta fram en sådan metod. 
Som grund för denna har en omfattande genomgång av svensk, europeisk 
och överstatlig litteratur genomförts. 
 
Bedömning av skada på bevarandeintressen är ofta en svag punkt i 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Generell metodutveckling i detta avseende 
behövs som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för vägprojekt. 
Projektet Bedömning av skada på bevarandeintressen har haft som uppgift att 
utveckla en metod som kan bedöma skada på skyddade områden för natur, kultur 
eller friluftsliv. De studerade områdestyperna är riksintresseområden och Natura 
2000-områden.  

Studien bygger på en större genomgång av bl.a. svensk, europeisk och 
överstatlig handboks- eller utbildningslitteratur, utredningsmaterial från 
infrastrukturprojekt samt gällande riktlinjer och lagar. Ur denna genomgång skulle 
bl.a. följande aspekter belysas; de miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur 
skada bedöms, hur påverkan, effekt och konsekvens beskrivs, vilka 
värderingsgrunder som används och bevarandevärdenas rättsliga grunder. Dessa 
aspekter har ingått som byggstenar i en metodkonstruktion. Metoden finns 
beskriven i VTI meddelande 937, 2002. 

Genomgången av överstatlig litteratur och bestämmelser omfattade bl.a. olika 
EU-direktiv om MKB, konventioner såsom våtmarkskonventionen och 
världsarvskonventionen samt Europeiska miljöbyråns DPSIR-modell. Den 
internationella litteraturen kan generellt sägas ha en slagsida åt naturmiljö och en 
otydlig begreppsanvändning, där begreppet effekt ofta får stå för snart sagt hela 
orsakssambandet påverkan–effekt–konsekvens. Andra system, som t.ex. DPSIR, 
används, att döma av den genomgångna litteraturen, i än mindre grad. Skada, som 
är en del av konsekvensbegreppet, används sällan och odefinierat, vilket visar svå-
righeterna med och godtyckligheten i begreppet. Vidare lägger den överstatliga 
litteraturen stor vikt vid att skydda och minimera inverkan på miljövärden. Endast 
på nordisk nivå och i samband med kulturmiljö talas om att tillvarata och utveckla 
värden, vilket kan sägas utgöra ett steg framåt från ett mer traditionellt synsätt. 
Flera av skrifterna beskriver metoder för att identifiera och bedöma effekter. För 
dessa moment används t.ex. checklistor, flödesdiagram, matriser och GIS. 

Den nationella litteraturen och lagstiftningen avseende bevarandeintressen 
omfattas exempelvis av handböcker, policys och lagar. Bevarandeintressen styrs 
framförallt av miljöbalken, men även av kulturminneslagen. Andra bevarande-
aspekter är utpekade i olika sammanhang men saknar ett lagmässigt skydd, 
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exempelvis nyckelbiotoper. Avseende bevarandeintressen är lagarna formulerade 
olika och syftar till olika åtgärder. Några lagar syftar till att bevara medan andra 
syftar till att skydda, vårda, återställa, nyskapa. Bevarandeintressen kan således ha 
olika innebörd, till och med omfatta en nyskapad anläggning, exempelvis våtmark 
på tidigare åkermark.  

Projektlitteraturen omfattar ett järnvägsprojekt, Citytunneln i Malmö och tre 
vägprojekt, dels E4:an norrut från Uppsala dels två E6-sträckor genom Bohuslän. 
Generellt kan man säga att de genomgångna MKB:erna är av mycket varierande 
kvalitet vad gäller natur-, kulturmiljö- och friluftslivsaspekter. För E6:an har man 
knutit till sig en rad specialister samt haft löpande dialoger med exempelvis en rad 
kulturmiljöspecialister. Man har även genomfört en rad specialinventeringar. För 
Citytunneln är läget i grova drag det motsatta vad gäller det studerade 
riksintresseområdet K128. Här man på goda grunder fråga sig hur ringa respektive 
hur gammalt ett underlagsmaterial kan vara för att bygga ett myndighetsbeslut på. 
Man kan även fråga sig om hur Banverket vet att ett beslut i en kulturmiljöfråga är 
adekvat, utan att själv inneha någon kompetens på området.  

Många gånger genomförs relevanta avvägningar mellan olika värden, men inte 
alltid. Man väger exempelvis inte överstatliga värden mot varandra för E6:an, 
såsom Världsarv mot TEN-T, det transeuropeiska vägnätverket. Samordning 
mellan andra transportslag är en obetydlig del i MKB:erna som skönsmässigt 
beskrivs utan att komma till någon tydlig slutsats. Det framgår inte vilka som 
medverkat och vilka frågor som behandlats etc. 

I de nationella väg- och järnvägsexemplen beaktar man orsakssambandet 
påverkan/effekt/konsekvens, med ojämn kvalitet. Begreppsförvirringen blir 
stundtals stor där främst begreppen konsekvens, påverkan och skada blandas 
samman. Även begreppet inverkan ingår i bedömningarna. Emellertid går det trots 
detta att i de flesta fall förstå vad MKB-författaren menar i texterna med de olika 
begreppen, även om förfarandet, att inte konsekvent behandla miljön utifrån 
orsakssambandet påverkan/effekt/konsekvens, avsevärt försvårar läsningen. 

Mildring, eller som Vägverkets föreskrifter uttrycker det, skadeförebyggande 
åtgärder, ingår i MKB:erna. Ibland kallas åtgärderna även för skyddsåtgärder. 
Dessa kommer in tidigt i planeringsprocessen i enlighet med Vägverkets 
föreskrifter. Exempel på kompensationsåtgärder är byggande av faunapassage, 
forskning om nedbrytning av hällristningar, fornminnesvård samt minimera 
intrång genom utformning av vägen med hänsyn till terräng. Många av de 
redovisade kompensationsåtgärderna hade sannolikt genomförts ändå för att 
uppfylla Vägverkets övergripande miljömål och vissa policys. Därför kan 
åtgärderna knappast ses som kompensation utan snarare som ordinarie 
verksamhetsåtgärder. Vad som är olyckligt är att kompensationsåtgärderna över 
huvud taget finns med i vägutredningens slutrapport för E6:an. Det är i strid mot 
Vägverkets MKB-föreskrifter som anger att sådana först skall ingå i arbetsplanen.  

En av huvudfrågorna i denna studie är om de genomgångna MKB:erna kan 
anses vara användbara för att bedöma skada och påtaglig skada? I MKB:erna 
bedöms såväl skada som påtaglig skada. Emellertid används ofta termen påverkan 
eller känslighet när exempelvis fornlämningar avlägsnas, trafiken leder till att 
hällristningar vittrar eller fiskar dör. Därmed uppstår ett problem om hur en av 
miljöbalkens grundstenar skall tolkas avseende att miljöbalken skall tillämpas så 
att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas. Orsaken till att olika begrepp 
används torde bero på att termen påverkan upplevs som mildare än termen skada 
och därför föredras av verksamhetsutövaren. 
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Assessment of damage to heritage assets. Some background references 
 
by Hans Antonson, Göran Blomqvist and Mats Gustafsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 
 
Summary 
Assessment of damage to heritage assets is often a weak element in 
environmental impact assessments (EIA). General method development in 
this respect is needed as support in performing analyses and descriptions for 
road projects. The task of the project is to develop such a method. As a basis 
for this, a comprehensive review of Swedish, European and supranational 
literature has been made. 
 
Assessment of damage to heritage assets is often a weak element in environmental 
impact assessments (EIA). General method development in this respect is needed 
as support in performing analyses and descriptions for road projects. The task of 
the project Assessment of Damage to Heritage Assets is to develop a method 
which can assess damage to protected areas for nature, culture or outdoor 
activities. The types of areas which have been studied are areas of national interest 
and Natura 2000 areas. 

The study is based on a major review of e.g. Swedish, European and 
supranational handbook or educational literature, investigation material from 
infrastructure projects, and current guidelines and laws. The aspects to be 
elucidated in this review were: the environmental aspects which are listed as 
capable of being damaged, the way damage is assessed, the way impact, effect 
and consequence are described, the evaluatory principles to be used, and the legal 
basis for the conservation of assets deemed worthy of conservation. These aspects 
have been used as building blocks in constructing a method. The method is 
described in VTI meddelande 937, 2002. 

The review of supranational literature and regulations comprised different EU 
directives concerning EIA, conventions such as the Convention on Wetlands and 
the World Heritage Convention, and the DPSIR model of the European 
Environmental Agency. The international literature can generally be said to have a 
bias towards the natural environment and a diffuse terminology, where a certain 
term is often used to denote practically the whole causative relationship from 
environmental pressure through change in environmental state to its related 
impact. To judge from the reviewed literature, other systems such as DPSIR are 
used to an even lesser extent. Damage, which is part of the consequence concept, 
is seldom used and is undefined, which demonstrates the difficulties inherent in, 
and the arbitrariness of, the term. The supranational literature further places great 
emphasis on protecting, and minimising the effect on, environmental values. It is 
only at Nordic level and in connection with the cultural environment that there is 
talk of conserving and developing the values, which may be said to be a step 
forward away from a more traditional approach. Several of the publications 
describe methods for identifying and assessing effects. These methods are 
checklists, flow charts, matrices and GIS. 
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The national literature and legislation concerning heritage assets is made up of 
handbooks, policies and laws. Heritage assets are defined mainly by the 
Environmental Code but also by the Act concerning Ancient Monuments and 
Finds. Other conservation aspects such as key biotopes are referred to in different 
contexts but have no legal protection. With regard to heritage assets, the laws are 
formulated in different ways and aim at different measures. Some laws have the 
aim of conservation while others have the aim of protection, conservation, 
reinstatement and the establishment of new assets. The term heritage asset may 
thus have different meanings which may even include a newly established asset, 
such as wetland on previous arable land. 

The project literature comprises a railway project, the City Tunnel in Malmö, 
and three road projects, European Route E4 to the north of Uppsala and two 
sections of European Route E6 through Bohuslän. It may be said that, in general, 
the reviewed EIA are of very varied quality regarding the aspects of natural 
environment, cultural environment and outdoor activities. For E6 a number of 
specialists were engaged and dialogues were held all the time with e.g. a number 
of specialists on the cultural environment. A number of special surveys were also 
carried out. As far as the City Tunnel is concerned, the situation is, on the whole, 
the opposite of this as regards the area of national interest K128 which has been 
studied. Here, there is ample justification to ask just how inadequate or old the 
data used as the basis of official decisions can be allowed to be. The question that 
may also be raised is how the National Rail Administration can be satisfied that a 
decision in a cultural environmental issue is adequate, without possessing any 
competence in this field. 

Relevant overall consideration of the different values is often, but not always, 
carried out. For E6, for instance, supranational values such as World Heritage in 
relation to TEN-T, the trans-European road network, are not considered in relation 
to one another. Coordination with other transport modes is referred to only very 
briefly in the EIA; this is described in an arbitrary fashion and no clear 
conclusions are drawn. It is not clear who have been involved and what issues 
were considered, etc. 

In the national road and rail examples the causative relationship environmental 
pressure/change in environmental state/its related impact is considered, but the 
quality is uneven. At times there is great terminological confusion, with primarily 
the terms pressure, impact and damage being mixed up. Even the term influence is 
included in the assessments. However, in spite of this, it is in most cases possible 
to understand what the author of the EIA means with the different terms, even 
though the procedure, lack of consistent treatment of the environment with 
reference to the causative relationship environmental pressure/change in 
environmental state/its related impact, makes for very difficult reading. 

Mitigation, or preventive measures as this is referred to in the regulations of the 
National Road Administration, forms part of the EIA. These measures are 
sometimes also referred to as protective measures. According to the Road 
Administration regulations, these are to be considered at an early stage of the 
planning process. Examples of compensatory measures are construction of animal 
crossings, research on the degradation of rock carvings, preservation of ancient 
monuments, and minimisation of encroachment by aligning the road with regard 
to the terrain. Many of the above compensatory measures would probably have 
been carried out in any case to comply with the overall environmental objectives 
of the National Road Administration and certain policies. The measures can 
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therefore hardly be seen as compensation but rather as measures that form part of 
ordinary activity. What is unfortunate is that these compensatory measures are 
included at all in the final report on the route location survey for E6. This conflicts 
with the EIA regulations of the Administration which state that these measures 
should be included only at the land acquisition stage. 

One of the main issues in this study is whether the reviewed EIA can be 
considered to be of use for assessing damage and pronounced damage. The EIA 
studied assess both damage and pronounced damage. The terms pressure or 
sensitivity are however often used when e.g. ancient monuments are removed, 
traffic causes rock carvings to degrade or fish to die. This creates a problem as to 
how one of the cornerstones of the Environmental Code is to be interpreted, which 
states that the Environmental Code shall be applied so that valuable natural and 
cultural environments are protected. The probable reason that different terms are 
used is that the term pressure is seen to be less harsh than the term damage, and 
the author of the report therefore prefers to use this. 
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1 Bakgrund till projektet 
Väverket anser att bedömning av skada på bevarandeintressen ofta är en svag 
punkt i miljökonskevensbeskrivningar (MKB). Generell metodutveckling i detta 
avseende behövs som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för 
vägprojekt. 
 
1.1 Projektets syfte  
Syftet med föreliggande studie är enligt Vägverket att ta fram en metod eller 
princip som kan medverka till ett bättre beslutsunderlag (miljökonsekvens-
beskrivning (MKB)) avseende bedömning av skada och påtaglig skada på 
bevarandeintressen i samband med väg- och järnvägsprojekt. De bevarande-
intressen som avses är natur, kultur och rekreation (friluftsliv) främst inom 
riksintresseområden inklusive s.k. Natura 2000-områden. Användningen av 
metodiken skall underlätta beslut av prövande organ om tillåtlighet, tillstånd och 
fastställelse. 
 
1.2 Vägverkets beställning 
Enligt Vägverkets beställning skall projektet delas in i tre steg innehållande 
följande delar. 
 
Moment I 
Studien inleds med att existerande kunskap summeras med beaktande av vad som 
gjorts inom andra sektorer (exempelvis Banverkets arbeten och eventuellt 
energimyndighetens). Underlag för denna delundersökning utgörs av bl.a. svensk, 
europeisk och överstatlig handboks- eller utbildningslitteratur. För svenskt 
vidkommande studeras färdiga vägutredningar med tillhörande MKB utifrån en 
analys av kvalitet och användbarhet. Några färdiga konsekvensbeskrivningar väljs 
ut för att prova och visa hur beskrivningarna kan förbättras. 
 
Moment II 
Studien fortsätter med att utarbeta förslag till en metod(-er) eller principer.  
 
Moment III 
Därefter testas metoden(-erna) eller principerna, gärna som ett led i ett pågående 
arbete med MKB för vägutredning (exempelvis Tanum i Bohuslän) samt 
projektets vetenskaplighet.  
 
Allmänt 
Enligt Vägverket skall metoden(-erna) utgå från orsakssambandet: 
påverkan/effekt/konsekvens. Metoden skall bl.a. visa om och hur existerande 
värdebeskrivningar kan användas. Framkomliga arbetssätt bör anges för de 
situationer då en användbar värdebeskrivning saknas. 

Strävan skall vara att föreslagen metod eller princip skall kunna tillämpas av 
flera professionella bedömare med samma resultat. Uppdragsgivaren har angett att 
med professionella bedömare avses sådana personer som kan behärska lämpliga 
metoder vilket ibland kan vara konsulter, universitetsperson (inhyrd av konsult), 
expert vid länsstyrelse/kommun eller väghållarens egen expertis. Metoden eller 
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principen skall även kunna förklaras så att förståelse och förtroende kan erhållas 
för MKB. Kvantifiering skall eftersträvas liksom regional jämförelse av förekomst 
av jämförbara värden (intressen). Möjlighet att mildra skadan genom till exempel 
skadeförebyggande åtgärder skall kunna ingå i bedömningsmetoden. Metoden 
skall i första hand vara tillämplig vid den detaljeringsgrad som är lämplig vid 
MKB i vägutredning, vid lokaliseringsstudier, men anpassning till tidigare skeden 
och till detaljskede skall även behandlas. 

Uppdragsgivaren har även angivit att KTH:s MKB-grupp, med bl.a. Berit 
Balfors samt Centrum för MKB vid SLU bör få möjlighet att bidra till projektet 
med erfarenheter från andra sektorer internationell och sektorsövergripande 
kunskap samt vad gäller test och utvärdering. Medverkan skall ske såväl i början 
som i slutet av projekttiden.  
 
1.3 Projektets genomförande 
Nedan beskrivs vår tolkning samt genomförandet av Vägverkets beställning. Vår 
tolkning av vilken existerande kunskap som avses i moment I är exempelvis de 
miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur skada bedöms, hur påverkan, effekt 
och konsekvens beskrivs, vilka värderingsgrunder som används och 
bevarandevärdenas rättsliga grunder. Momentet är indelat i tre delar, dels 
överstatlig nivå, dels nationell nivå och dels projektnivå. I de två första nivåerna 
redovisas relevant kunskap från litteratur och bestämmelser. Den senare nivån 
består av utredningsmaterial från infrastrukturprojekt, arbetsplaner med 
tillhörande MKB. I denna nivå, till skillnad från de två övriga, sker dock inte 
endast ett referat av kunskap, utan även analys. Vi har låtit tekn. dr. Berit Balfors 
vid Institutionen för mark- och vattenteknik (MoV), Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), och docent Hans-Georg Wallentinus MKB-centrum, Sveriges 
lantbruksuniversitet vara med och ta fram relevant underlagsmaterial. 

Moment I ligger till grund för hur moment II utformas. Ett förslag till metod 
med särskild tonvikt på hur man skall bedöma skada utifrån gällande lagstiftning, 
presenterades för en referensgrupp den 23 april 2002 där projektansvarig vid 
Vägverket, Inga-Maj Eriksson, Peter Hermansson vid Vägverkets Region Sydöst 
samt Hans Liman vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ingick. Utifrån 
referensgruppens synpunkter modifierades och ändrades metoden. 

Moment III avser en test av den föreslagna metoden. Här sker dels en test 
utifrån en befintlig vägutredning med tillhörande MKB, nämligen väg E6 genom 
Tanum i Bohuslän. Utöver detta har vi låtit tekn. dr. Berit Balfors och docent 
Hans-Georg Wallentinus testa föreslagen metod (projektets huvudrapport, VTI 
meddelande 937, 2002). Deras test har genomförts dels den 1 juli 2002, dels den  
4 oktober 2002. Utöver detta har metoden presenterats vid Vägverkets region-
kontor i Göteborg den 22 augusti 2002, varvid synpunkter delgavs projekt-
gruppen. Sven Olov Johansson vid Göteborgskontoret har erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter på relevanta delar av det manuskript som tagits fram och som 
särskilt berör regionkontoret. Synpunkter inkom 31 oktober 2001 (se kapitel 3.4.3 
i projektets huvudrapport, VTI meddelande 937, 2003). 
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2 MOMENT I, bestämmelser och litteratur 
För att uppdraget skall kunna genomföras i enlighet med projektets syfte krävs att 
en genomgång av hur de miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur skada 
bedöms, hur påverkan, effekt och konsekvens beskrivs, vilka värderingsgrunder 
som används och bevarandevärdenas rättsliga grunder avseende exempelvis 
utpekande och bevarande, utförs. Kunskapen har sammanställts ur handböcker 
och regelverk, men även ur rapporter där den praktiska tillämpningen beaktas. 
Sammanställningen har genomförts av olika författare, se kapitel Inledning. Den 
genomsökta litteraturen har, för överskådlighetens skull, indelats i tre nivåer, dels 
en överstatlig nivå, dels en nationell nivå och dels en projektnivå. De första 
nivåerna är mer att betrakta som en redovisning av vad som skrivits medan den 
tredje nivån, projektnivån, även innehåller analys. All litteratur behandlar inte 
samma uppgifter, såsom bedömning av skada. Skadebedömning har främst 
hämtats ur utredningsmaterial från olika infrastrukturprojekt, såväl arbetsplaner 
som (MKB) och presenteras i kapitlen under projektnivån. Avseende denna nivå 
sker inte bara ett referat av projekten som sådana utan en kritisk granskning av 
dokumentens akribi och trovärdighet, med en diskussion om möjliga förbättringar. 
 
2.1 Överstatlig nivå 
I texten ges några utdrag ur olika överstatliga konventioner och 
överenskommelser såsom exempelvis Esbokonventionen. Det finns två EG-
direktiv som behandlar miljökonsekvensbeskrivningar – direktiv 97/11/EG och 
direktiv 2001/42/EG. I den följande texten ges några utdrag ur EG-direktiven som 
är kopplat till bedömning av effekter. För en fullständig textredovisning hänvisas 
till respektive direktiv. Därefter följer ett antal exempel på rapporter och 
handböcker, producerade på uppdrag av EU, som behandlar metoder för att 
bedöma effekter. Vidare ges även några exempel från världsorganisationer såsom 
OECD och Världsbanken. 
 
2.1.1 Natura 2000 
Natura 2000 är ett skydd för naturmiljö inom EU. Skyddet är beslutat av 
Europarådet (Official Journal of the European Communities, 1992). Detta EU-
direktiv kallas ibland slentrianmässigt för art- och habitatdirektivet. 

Enligt direktivets artikel 2 framgår att:  
”1) Syftet med detta direktiv är att bidra till att säkerställa den biologiska 

mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i 
medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av fördraget.  

2) Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att 
bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt 
arter av vilda djur och växter av gemenskapsintresse.  

3) Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till 
ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala 
särdrag”. 

 
Enligt artikel 3 framgår att ”Ett sammanhängande europeiskt ekologiskt nät av 
särskilda bevarandeområden skall inrättas under beteckningen Natura 2000”.  

Den svenska miljöbalken (SFS, 1998:808) är synkroniserad med detta direktiv 
genom bestämmelserna i 7 kap. 28a §, stycke 2. 
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NV har tagit fram en lista på drygt 2 200 objekt som skall ingå i Natura 2000. 
Enligt NV är alla Natura 2000-områden tillika riksintresseområden för naturvård. 
 
Fågeldirektivet 
Natura 2000 har införlivat även ett tidigare europeiskt skyddsinstitut. Enligt 
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 står att ”alla de utsedda områdena, 
även de som nu eller i framtiden klassificeras som särskilda skyddsområden i 
enlighet med direktiv 79/409/EEG (The Council of the European Communities, 
1979) av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, måste införlivas med det 
sammanhängande europeiska ekologiska nätet” (Official Journal of the European 
Communities, 1992). 

Fågeldirektivet är ett program som skall bibehålla eller återupprätta 
fågelpopulationer inom EU (Official Journal of the European Communities, 
1979). 

Av artikel 3 framgår att:  
”1. Mot bakgrund av kravet i artikel 2 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att skydda, bevara och återställa tillräckligt 
varierande och stora livsmiljöer för samtliga de fågelarter som avses i 
artikel 1.  

2. Skyddet, bevarandet och återställandet av biotoper och livsmiljöer skall i 
första hand innefatta följande åtgärder:  
a) Att avsätta skyddade områden.  
b) Att i enlighet med livsmiljöernas ekologiska behov vidta underhålls- 

och skötselåtgärder inom och utanför de skyddade områdena.  
c) Att återställa förstörda biotoper.  
d) Att skapa nya biotoper”. 

 
2.1.2 Våtmarkskonventionen (CW-listan, Ramsarkonventionen) 
Under UNESCO:s värdskap, i den iranska staden Ramsar, undertecknade den  
2 februari 1971 många av världens länder en konvention om att bevara våtmarker. 
Därav det populära namnet Ramsarkonventionen. Den korrekta benämningen är 
dock ”Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat” (Ramsarkonventionen, 1975) vilket har översatts till 
”Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet som 
livsmiljö för våtmarksfåglar”. Konventionen trädde ikraft 21/12 1975.  

Sverige var med från början. Idag är 130 länder anslutna med 1 140 skyddade 
områden (CW-listan) varav 30 områden finns i Sverige. Enligt artikel 1, punkt 1 
omfattas en rad olika typer av vattenområden, söta, salta, bräckta, träsk, mossar, 
myrar som inte överstiger 6 meters djup vid lågvatten. Enligt artikel 3 skall de 
stater som undertecknat konventionen formulera och implementera sin planering 
på så sätt att områden som ingår i listan skyddas.  
 
2.1.3 Världsarv 
Världsarvskonventionen skrevs på UNESCO:s 17 möte i Paris mellan den  
17 oktober och 21 November 1972 (Världsarvskonventionen, 1972). Sverige 
ratificerade konventionen den 22 januari 1985 och var då den 83:e staten som 
skrev under konventionen. Idag har 167 stater skrivit under konventionen.  



VTI meddelande 936 15 

I enlighet med artikel 1 i konventionen från den 21 november 1972, behandlas 
både natur- och kulturarv i olika former. Det kan vara objekt eller miljöer av olika 
slag.  

Med kulturarv avses minnesmärken, grupper av byggnader, eller miljöer som 
utifrån historisk, konstnärlig eller vetenskaplig, estetisk, etnologisk eller 
antropologisk synpunkt är av särskilt stort universellt värde. Med naturarv avses 
naturföreteelser, geologiska och fysiografiska formationer samt naturmiljöer som 
utifrån estetisk eller vetenskaplig synpunkt, forsknings- eller naturskyddssynpunkt 
eller på grund av dess naturskönhet har ett särskilt universellt värde.  

Enligt artikel 4 skall de anslutna staterna identifiera, skydda, bevara och 
levandegöra kultur- och naturarvet för ett överlämnande till kommande 
generationer  

Den 16 augusti 2002 fanns inte mindre än 730 världsarvsområden varav 
Sverige har 12 stycken.  
 
2.1.4 Rio 
Av världens stats- och regeringschefer samlades 1992 115 i Rio de Janeiro för att 
diskutera miljö och utveckling, den så kallade Riokonferensen eller Earth Summit 
(Earth Summit, 1992). Mötet i Rio resulterade i en rad publikationer;  
1) Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet 

upprättades som en utveckling av Bruntlandkommissionens arbete om hållbar 
utveckling 1987. Programmet är inte juridiskt bindande men kan sägas ha 
anknytning till folkrätten då en principdeklaration ofta åberopas i 
förhandlingar och avtal mellan länder. Hållbar utveckling har blivit ett 
grundläggande mål för EU och har skrivits in i Amsterdamsfördraget.  

2) Riodeklarationen är ett dokument om 27 principer, bland annat principen att 
använda miljökonsekvensutredningar, principen om rätt till utveckling, 
försiktighetsprincipen och förorenaren betalarprincipen. Dokumentet är inte 
bindande.  

3) Konventionen om biologisk mångfald är en bindande överenskommelse för 
de länder som antagit konventionen och kan sägas fungera som en lag i dessa 
länder. Den tar bland annat upp bevarande av biologisk mångfald i naturlig 
livsmiljö (in situ), t.ex. genom inrättande av skyddade områden, bevarande av 
biologisk mångfald utanför den naturliga livsmiljön (ex situ), t.ex. i 
genbanker, utveckling av långsiktigt hållbara brukningsmetoder, utveckling 
av nationella strategier, planer eller program för biologisk mångfald.  

4) Skogsprinciperna behandlar handel och utnyttjande av skogar. Principerna 
är inte bindande och  

5) Klimatkonventionen som är bindande för de länder som antagit 
konventionen. Den handlar om att stabilisera utsläppen av växthusgaser på en 
nivå som förhindrar allvarlig påverkan av klimatsystemet. Stabiliseringen 
skall ske till 1990 års nivå. 

 
2.1.5 Esbokonventionen 
Esbo-konventionen eller EIA-konventionen som den även kallas, är en konvention 
från år 1991 som behandlar miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöver-
skridande sammanhang (Esbokonventionen, 1992 samt Espooconvention 
http://www.unece.org/env/eia/eia.htm). Det egentliga namnet är Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. Konventionen 
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står öppen för stater som är medlemmar av UNECE, det vill säga Förenta 
Nationernas ekonomiska kommission för Europa (länder i Europa och 
Nordamerika) och för stater som har konsultativ status hos UNECE. Sverige 
ratificerade konventionen år 1992 och konventionen är i kraft sedan år 1997. 

Enligt artikel 1 punkt (vii) definieras påverkan som: ”Inverkan från en 
föreslagen verksamhet på miljön inklusive människors hälsa och säkerhet, flora, 
fauna, mark, luft, vatten, klimat, landskap och historiska monument eller andra 
materiella tillgångar eller samspelet mellan dessa faktorer; i begreppet innefattas 
också inverkan på kulturarvet eller samhällsekonomiska förhållanden som resultat 
av förändringar av ovan nämnda faktorer.” 

Bilaga III behandlar kriterier för att fastställa betydelsen för miljön. I punkt  
1 (c) står följande: ”Effekter – föreslagna verksamheter med särskilt komplicerade 
och potentiella skadliga effekter inklusive sådana som ger upphov till allvarliga 
verkningar på människor eller på värdefulla arter eller organismer, sådana som 
hotar nuvarande eller framtida användning av ett utsatt område och sådana som 
orsakar ytterligare belastning som miljön inte tål.” 
 
2.1.6 EG-direktiv 85/337 EEG 
Det första EG-direktivet för miljökonsekvensbeskrivning, 85/337/EEG, infördes 
år 1985. En granskning av direktivet utfördes år 1993 (Official Journal of the 
European Communities, 1985) vilket föranledde en omarbetning av direktivet. Ett 
förslag till ändring av direktivet 85/337/EEG utarbetades och från år 1997 
föreligger en omarbetning av direktivet (97/11/EG) som har antagits av rådet 
(Official Journal of the European Communities, 1997). Direktivet har till syfte att 
förse de ansvariga myndigheterna med relevanta uppgifter så att de kan fatta ett 
beslut om ett visst projekt med fullständig kännedom om projektets sannolika 
betydande miljöpåverkan. Med utgångspunkt i bedömning av effekter ges, i texten 
nedan, några utdrag ur direktivet. 

I Artikel 3 står följande: ”Miljökonsekvensbedömningen skall i varje enskilt 
fall och i enlighet med Artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva 
och bedöma de direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande: 

människor, fauna och flora,  
mark, vatten, luft, klimat och landskap,  
materiella tillgångar och kulturarv,  
samspelet mellan faktorerna i första, andra och tredje strecksatserna”. 

 
Artikel 5, 1 §, när det gäller projekt vars miljöpåverkan enligt Artikel 4 skall bli 
föremål för en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med artiklarna 5–10, skall 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att 
exploatören på lämpligt sätt lämnar de uppgifter som anges i bilaga IV, om: 
a) medlemsstaterna anser att uppgifterna är relevanta för ett visst stadium av 

tillståndsprocessen och med hänsyn till vad som utmärker ett särskilt projekt 
eller en särskild typ av projekt och de miljöförhållanden som kan komma att 
påverkas, 

b) medlemsstaterna anser att exploatören skäligen kan avkrävas dessa uppgifter 
med hänsyn till bland annat befintliga kunskaper och bedömningsmetoder.  
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Enligt Artikel 5, 3 § ska följande uppgifter lämnas: ”De uppgifter som 
exploatören skall tillhandahålla enligt punkt 1 skall åtminstone omfatta: 
en beskrivning av projektet med uppgifter om lokalisering, utformning och 
omfattning, 
en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska och om möjligt 
avhjälpa betydande skadliga verkningar, 
de data som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på miljön 
som projektet kan antas medföra, 
en översiktlig redovisning av de huvudalternativ som exploatören övervägt och de 
viktigaste orsakerna till den valda lösningen med beaktande av miljöeffekterna, 
en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i de föregående 
strecksatserna”. 
 
I Bilaga IV, 4 § står följande: ”En beskrivning (1) av de troliga, mer betydande 
miljöeffekterna av: 
projektet som helhet, 
utnyttjandet av naturresurser, 
utsläppen av föroreningar, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av 
avfall, 
och exploatörens beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma 
miljöeffekterna”. 
 
(1) ”Denna beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna bör innefatta 
den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, 
kumulativ, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller 
negativ inverkan av projektet”. 
 
2.1.7 EG-direktiv 2001/42/EG 
Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljö-
påverkan infördes år 2001 (Official Journal of the European Communities, 2001). 
Detta direktiv är ett resultat av studier (se t.ex. United Nations Economic 
Commission for Europe, 1992) och erfarenheter som visar att MKB bör komma in 
på ett tidigare och mer strategiskt skede i planeringsprocessen, än vad som 
vanligen är fallet i projekt-MKB.  

I Artikel 1 står följande: ”Syftet med detta direktiv är att sörja för en hög nivå 
på skyddandet av miljön och bidra till att integrera miljöaspekter och antagandet 
av planer och program för att främja en hållbar utveckling, genom att säkerställa 
att en miljöbedömning genomförs i enighet med detta direktiv för vissa planer och 
program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.”  

Följande står skrivet om planer och program som kan medföra betydande 
miljöpåverkan:  

”Om miljöbedömning krävs enligt artikel 3.1 skall det utarbetas en miljö-
rapport där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets 
genomförande kan antas medföra och rimliga alternativ med hänsyn till planens 
eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivs och 
utvärderas. De uppgifter som skall lämnas för detta ändamål anges i bilaga I”. 
(Artikel 5 punkt 1.) 
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2.1.8 Exempel på relevanta rapporter och handböcker från EU 
I den följande texten ges några exempel på, för projektet, relevanta rapporter och 
handböcker producerade på uppdrag av EU som beskriver metoder som kan 
tillämpas för att bedöma effekter. 
 
Exempel 1: Bedömning av indirekta och kumulativa effekter samt 
interaktionen mellan effekter 
Europeiska kommissionens generaldirektorat (European Commission Directorate 
General) för miljö (tidigare kallad Generaldirektorat XI eller DG XI) har tagit 
fram en rapport som behandlar bedömning av indirekta och kumulativa effekter 
såväl som interaktionen mellan effekter (European Commission, 1999b). I 
rapporten redovisas en rad olika tekniker och metoder som kan användas vid 
bedömning av indirekta och kumulativa effekter och interaktioner mellan effekter. 
Metoderna kan delas in i analytiska eller kvantitativa tekniker/metoder när det 
gäller naturvetenskapliga bedömningar och de som är mer planeringsorienterade. 
 

Analytiska metoder: Planeringsmetoder: 
Rumsliga analyser Multikriterieanalyser 
Nätverksmetoder Databaserade modeller 
Biogeografiska analyser ”Land suitability evaluation”  
Interaktiva analyser Processriktlinjer 
Ekologisk modellering  
Expertbedömning  

 
I rapporten betonas att en enskild metod eller teknik ofta är otillräcklig för att 
uppfylla alla kriterier som krävs för att göra en effektiv bedömning av indirekta 
och kumulativa effekter samt interaktioner mellan effekter. Det framhålls att olika 
slags metoder och tekniker med fördel kan kombineras med varandra. Rapporten 
innehåller även en summering av publicerade metoder, se nedan. 
Metoderna kan delas in i två huvudgrupper: 
 
1. Förutsägande metoder (Predictive methods), kan användas vid projektav-
gränsning (scoping) och effektidentifiering i MKB:n. Sådana är: 
Checklistor 
Matriser 
Kvantitativa metoder 
Nätverksmetoder  
Överläggskartor (Overlay maps) 
 
2. Utvärdering, samlad bedömning (Evaluation methods), kan användas för att 
bedöma signifikansen av de identifierade effekterna. De två större undergrupperna 
är: 
Cost-Benefit-metoder  
Multikriterieanalyser 
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Huvudkategorier av effekter  
Effekter delas i rapporten in i olika kategorier. Följande huvudkategorier av 
effekter redovisas:  
Funktionella effekter, effekter som är ett resultat av tidsberoende miljöföränd-
ringar. 
Strukturella effekter, de effekter som primärt är rumsligt orienterade. 
Andra typer av indirekta och kumulativa effekter samt interaktioner mellan 
effekter. 
 
Exempel på länder med officiella handböcker för miljöbedömningar 
Flera exempel ges i rapporten på länder som har tagit fram officiella handböcker 
för miljöbedömning. Tre länder inom EU, Tyskland, Holland och England, har 
officiella handböcker för miljöbedömningar som behandlar kumulativa effekter, 
indirekta effekter och/eller interaktioner mellan effekter.  

I rapporten beskrivs den engelska manualen UK Design Manual for Roads and 
Bridges Volume 11, Environmental Assessment (Department of Transport, 1993). 
I den engelska manualen använder man sig bland annat av en metod med 
kartöverlägg, som kan följas upp med diverse GIS metoder. Metoden går ut på att 
kartlägga alla relevanta skyddsvärda områden (”constraints identified”), till 
exempel historiska byggnader och bestämda ekologiska områden. Denna 
information samlas sedan på ett och samma kartblad tillsammans med de möjliga 
alternativa vägkorridorerna. Det påpekas att alla parametrar som kan bli 
signifikant påverkade bör finnas med på denna karta. De faktorer som bland annat 
omnämns är: luftkvalitet, kulturarv, ekologi, naturreservat och landskapseffekter. 
En bedömning av potentiella effekter görs utifrån denna överläggskarta. 
 
Exempel 2: Bedömning av planer och projekt som på ett betydande sätt 
kan påverka Natura 2000-områden 
Rapporten Bedömning av planer och projekt som på ett betydande sätt kan 
påverka Natura 2000-områden (Oxford Brooks University, 2001) är framtagen av 
Oxford Brooks University i England. Rapporten är ett resultat av ett projekt som 
har utförts på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för miljö. 
Rapporten är en vägledning och ger förslag på hur man kan bedöma planer och 
projekt i enlighet med habitatdirektivets (Official Journal of the European 
Communities, 1992) artiklar 6.3 och 6.4.  

I rapporten poängteras att varje projekts effekter på miljön kommer att vara 
unika. Faktorer som spelar in är t.ex. byggnadsmetoder, drift, varaktighet och 
placering. I rapporten görs följande klassificering av effekter: 

fysiska effekter 
kemiska effekter 
biologiska effekter på flora och fauna  
skapande av barriärer 

 
I rapporten framhålls att de flesta ekosystem består av ett stort antal komponenter 
som kan påverkas av ett specifikt projekt. Bland dessa finns komponenter som 
ibland betecknas som beslutsvariabler eftersom de är centrala för utvärderingen av 
den landmiljö som skulle kunna påverkas, liksom för prognosen om projektets 
sannolika effekter på den, och för mätningen av dessa. I rapporten redovisas 
följande komponenter i ekosystemet som bör undersökas: 
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Komponenter av värde för människor (ekonomiskt viktiga djur och habitat, 
viktiga arter för ekoturism).  
Komponenter med egenvärde (t.ex. sällsynta eller utrotningshotade arter). 
Komponenter som fungerar som indikatorer på nyckelarter. Vissa nyckelarter kan 
ha stor eller oproportionell effekt på en livsmiljö eller en beståndsstruktur i 
relation till sitt omfång eller storlek, vilket leder till en kaskadeffekt på andra 
komponenter i ekosystemet. 
Komponenter som fungerar som indikatorer på förändring, vilka reflekterar 
ekosystemets tillstånd (läs hälsa). 
 
Metoder för konsekvensbedömning 
Det framhålls i rapporten att konsekvensbedömningen för ett föreslaget projekt 
bör göras inom en strukturerad ram. Detta kräver att typen av påverkan 
identifieras såsom: 
Direkta och indirekta effekter 
Kort- och långtidseffekter 
Konstruktions-, operations- och nedmonteringseffekter 
Isolerade och interaktiva effekter 
Kumulativa effekter. 
 
I rapporten redovisas vad som kan innefattas i metoder för konsekvensbedömning, 
till exempel; direkta mätningar, kvantitativa bedömningsmodeller, geografiska 
informationssystem (GIS), flödesscheman, nätverk och ekosystemanalys.  
 
Bedömning av betydande påverkan 
Bedömning av betydande påverkan diskuteras i rapporten. Följande definition ges: 
”Bedömning av betydande påverkan är den process då betydelsen av 
projektets/planens effekter utvärderas.” Det framhålls att i de flesta fall är detta i 
grunden en bedömning som bygger på ett antal faktorer, men den kan också göras 
mer objektiv genom användningen av kriterier och standard. Bedömningen av 
betydande påverkan baseras på följande faktorer:  
Karaktären på och det uppfattade värdet av den påverkade miljön. 
Storleken, den rumsliga omfattningen och varaktigheten av den väntade 
förändringen. 
Miljöns förmåga att återhämta sig och klara förändringen. 
Tillförlitligheten i bedömningarna beträffande förutsagda förändringar. 
Existensen av program, planer o.s.v. som kan användas som kriterier. 
Existensen av en miljöstandard gentemot vilken ett förslag kan bedömas. 
Graden av allmänintresse och engagemang i de aktuella miljöresurserna och de 
frågor som förknippas med ett föreslaget projekt. 
Möjlighet till begränsande åtgärder, hållbarhet och återgång. 
 
Ett alternativt tillvägagångssätt som redovisas i rapporten, är att specificera vad 
som utgör en betydande effekt vid särskilda omständigheter. Detta tillvägagångs-
sätt har använts i Australien under deras ”Commonwealth Environment Protection 
and Biodiversity Conservation Act” från år 1999 (Oxford Brooks University, 
2001). Betydelsekriterier har satts upp för olika typer av resurser, t.ex. listade 
hotade arter och ekologiska samhällen.  
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Exempel 3: Handbok om strategisk miljöbedömning i planer för 
transportinfrastruktur  
Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi och transporter (tidigare 
kallad DG VII) har tagit fram ett dokument som behandlar strategiska miljö-
konsekvensbedömningar (SMB) i planer för transportinfrastruktur (European 
Commission, 1999a). I rapporten påpekas att miljöbedömningar ofta begränsas till 
en redogörelse av de direkta miljöeffekterna av ett enskilt projekt, till exempel 
markanvändning och buller. Detta är otillfredsställande och strider också mot EU 
Direktivet. Enligt manualen bör följande typer av effekter redovisas i strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningar: 
Direkta effekter 
Sekundära effekter 
Indirekta effekter 
Kumulativa effekter 
Synergistiska effekter 
 
Metoder för att förutse effekter  
I rapporten ges en rad förslag på metoder som kan tillämpas i syfte att förutse 
effekter, till exempel, scenarier. I rapporten redovisas även andra mer generella 
metoder för förutsägelser. Dessa kan med fördel användas i kombination med 
varandra. Bland annat beskrivs följande metoder: 

Expertbedömning/utlåtande, används ofta för att bestämma vilken risk det finns 
för att miljösyften och miljömål inte uppfylls (till exempel Delphi-metoden). 
Arbetsgrupper, bestående av bland annat intressegrupper och representanter 
från allmänheten som kan träffas i arbetsgrupper för att diskutera och enas om 
förutsedda effekter. 
Modellering, datamodeller kan användas för att förutse kvantitativa effekter på 
trafikflöden, emissioner och spridningen av föroreningar i miljön. 
Sårbarhetskartor, innefattar bedömning av sårbarhet hos områden och anger 
känsligheten på kartor. Kartorna används sedan för att bestämma effekterna av 
alternativa transportinfrastrukturplaner. 
”Proximity analysis”, bedömer den potentiella risken för speciellt känsliga 
områden att påverkas av den närliggande, föreslagna, infrastrukturen. 

 
Metoder för att värdera effekter  
Det redovisas ett antal metoder i rapporten för att värdera effekter, till exempel 
enkla värderingsmetoder, multi-kriterieanalyser och monetära metoder. 
 
Europeiska miljöbyrån 
Exempel 1: Transport och miljörapporteringsmekanism inom EU (TERM) 
I syfte att stödja EU:s policyskapare och beslutsfattare i utvecklingen av ett 
hållbart transportsystem har en mekanism för rapportering av indikatorer som 
beskriver olika aspekter av transport och miljö utvecklats. För rapportering har 
den Europeiska miljöbyrån (European Environmental Agency, EEA) valt att 
använda DPSIR-modellen som ett ramverk för att underlätta förståelsen av de 
komplexa händelsekedjorna. Dessa beskrivs i DPSIR-modellen som kausala 
orsakssamband från drivkrafter (D) över påverkan/miljöbelastning (P) till 
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förändringen av ett tillstånd (S) och dess konsekvenser (I), vilka förorsakar 
samhälleliga åtgärder/respons (R). För transportsystemet exemplifieras DPSIR-
modellen i Towards a transport and environment reporting mechanism (TERM) 
for the EU (European Environment Agency – EEA, 1999) med: 

Drivkrafter (Driving forces) i form av aktiviteter (t.ex. produktion av varor och 
service, fritidsaktiviteter, m.m.) och faktorer (t.ex. disponibel inkomst, prisbilder, 
handelsmönster, m.m.) leder till transporter av människor och gods. Dessa leder 
till 

Påverkan/Miljöbelastning (Pressure) på människor och miljö genom t.ex. 
emissioner, resursutnyttjande, förändrad markanvändning. Som resultat av detta 
förändras 

Tillståndet (State) hos miljöparametrar. Till exempel förändringar i luftkvalitet 
och bullernivåer, ökad habitatfragmentering, m.m. Dessa tillståndsförändringar 
kan leda till 

Konsekvenser (Impacts) som till exempel försämrad hälsa, minskad 
biodiversitet.  
 
Konsekvenserna leder i sin tur till 
Åtgärder (Response) i form av till exempel tekniska standarder, hastighets-
begränsningar, investeringar i kollektivtrafik, m.m. 
 
Exempel 2: Rumslig och ekologisk bedömning av TEN-T: Exempel på indikatorer och 
GIS-metoder 
I enlighet med EU:s riktlinjer för det transeuropeiska nätverket (Trans-European 
Networks tidigare förkortat TEN, men som idag kallas för ”transeuropean 
network in the field of transport vilket numera förkortas TEN-T”), har en 
arbetsgrupp på uppdrag av DG energi och transporter, DG miljö, Eurostat och 
European Environment Agency, undersökt möjligheten att i en metodstudie utföra 
en rumslig och ekologisk bedömning av TEN-T (European Environment Agency – 
EEA, 1998).  

Syftet med metodstudien var dels att utveckla och pröva ett antal indikatorer 
och dels att undersöka tillgången på data samt att identifiera forskningsfrågor. 
Arbetsgruppen har endast undersökt kvantitativa utvärderingsmetoder som är 
GIS-baserade. Resultatet av undersökningen visade att överläggskartor var den 
mest lämpliga metoden att använda för att bearbeta analyserna. ”GIS verktygen 
var mest användbara med hänsyn till omfattningen av analysen och den 
geografiska spridningen av påverkan.” 

I rapporten ges följande definition av en indikator: ”En indikator är en variabel 
som möjliggör en värdering av påverkans intensitet för ett särskilt miljöintresse 
eller mål.” Två typer av indikatorer testades: 

Den första typen är baserad på identifierade specifika områden i närheten av de 
planerade infrastrukturprojekten. Metoden kan användas för att bedöma potentiell 
påverkan på, till exempel, klassificerade naturområden och avrinningsområden.  

Den andra typen av indikatorer är baserad på en identifiering av olika typer av 
marktäcke och dess känslighet för påverkan. Vissa typer av habitat kan vara mer 
känsliga ur biodiversitetssynpunkt än andra. Icke fragmenterade områden 
innehåller sannolikt mer värdefull natur och har högre biodiversitet än andra 
områden som redan är fragmenterade av den (TEN-T) infrastruktur som finns. 



VTI meddelande 936 23 

Denna typ av indikator kan användas för att kombinera olika miljöaspekter till ett 
övergripande känslighets/sårbarhetsindex per område. 

I studien, definieras följande kategorier av ekologisk och rumslig påverkan: 
Ekologisk påverkan av infrastruktur, påverkan som är direkt relaterade till 
ekosystem, habitat och arter, samt graden av biodiversitet. 
Funktionell påverkan som uppkommer genom, till exempel, barriärer. 
Påverkan på rumsliga dimensioner som, till exempel, buller.  

 
2.1.9 OECD  
Organisation Economic Co-operation Developments (OECD), miljödirektorat 
(Environmental Directorate) har sammanställt en lista över nyckelindikatorer som 
regelbundet används i organisationens arbete (OECD, 2001a). Rapporten är en 
sammanställning av tidigare arbeten (bland annat rapporten – ”Towards 
Sustainable Development – Environmental Indicators 2001” (OECD, 2001b) och 
bygger på konsensus mellan medlemsländerna. Rapporten tar upp 10 indikatorer:  
Klimatförändring (till exempel CO2) 
Ozonlagret (ozonförtunnande ämnen) 
Luftkvalitet (till exempel SOX) 
Avfallsgenerering (kommunala avfallsmängder)  
Sötvattenkvalitet  
Sötvattenresurser (intensiteten av användningen) 
Skogresurser (intensiteten av användningen) 
Fiskresurser (intensiteten av användningen) 
Energiresurser (intensiteten av energianvändningen)  
Biodiversitet (hotade arter) (detaljer om dessa indikatorer se även, OECD, 1999). 
 
OECD:s program om miljöindikatorer inleddes år 1999 och har tre huvudsyften, 
nämligen att: 
spåra miljöförändringar, 
säkerställa att miljöintressen tas i beaktande när policy formuleras och ska 
implementeras, i olika sektorer – till exempel, transport, energi och jordbruk. 
säkerställa integration av miljöintressen i ekonomisk policy. 
 
Erfarenheter från OECD visar att miljöindikatorer är kostnadseffektiva och ett 
kraftfullt verktyg vid övervakning och rapportering av miljöutvecklingen. 
Erfarenheterna visar dock att det finns ett signifikant glapp mellan efterfrågan och 
tillgång på miljöindikatorer. 
 
2.1.10 Världsbanken  
Världsbanken är en sammanslutning under FN bestående av fem organisationer 
med 183 medlemsländer. Rapporten Environmental Assessment Sourcebook 
update No. 20 (World Bank, 1997a) ger en introduktion till Världsbankens Policy, 
då det gäller skydd eller förbättring av biodiversiteten. Vidare redovisas riktlinjer 
för integrering av biodiversitetsfrågor i miljöbedömningar. 

Rapporten innehåller riktlinjer som syftar till att förbättra utförandet av 
miljöbedömningar när det gäller att skydda funktionen och återhämtningen hos 
naturliga habitat och ekosystem, dels under förberedelser av projekt och dels vid 
implementering av projekt. 
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I Världsbankens Operational Policy on Environmental Assessment (World 
Bank Operational Manual, 1999a) ställs krav på en systematisk urvalsprocess 
(screening) av signifikanta miljöeffekter för alla föreslagna program och projekt. I 
rapporten påpekas att urvalsprocessen på projektnivå och efterföljande 
miljöbedömning måste beakta möjlig positiv och negativ påverkan på 
biodiversitet samt föreslå åtgärder för de negativa effekter som kan uppstå.  

Det finns en rad olika policys, handböcker eller riktlinjer från Världsbanken 
som ska användas som hjälp vid förberedelser av projekt och implementeringen 
av projekt, med hänsyn till bevarandet av biodiversitet. De viktigaste 
policydokumenten är: habitat (World Bank Operational Manual, 1999b, se box 2), 
skog (World Bank Operational Manual, 1999e), vattenresurshushållning (World 
Bank Operational Manual, 1999c) och inhemsk befolkning (World Bank 
Operational Manual, 1999d). 

Vid identifiering av effekter rekommenderar Världsbanken (World Bank, 
1996) följande metoder:  

Checklistor  
Interaktionsmatriser  
Nätverk  
Överläggskartor och GIS  

 
Det finns flera olika typer av checklistor som Världsbanken använder sig av. En 
checklista (World Bank, 1997b) behandlar vägar och miljö. För att förutse vilka 
effekter som kan uppkomma, används olika metoder för att kvantifiera 
miljöförändringarna (World Bank, 1996). Exempel på sådana metoder är: 
Matematiska modeller  
Fysiska modeller  
Fältundersökningar  
Strukturerade eller semistrukturerade modeller för att åstadkomma en mix av 
kvalitativa och kvantitativa förutsägelser 
Vetenskaplig erfarenhet och bedömning. 
 
När det gäller skydd av kulturarvet har Världsbanken publicerat rapporten 
Cultural Heritage in Environmental Assessment Sourcebook (World Bank, 1994). 
Rapporten ger en vägledning till hur MKB processen kan hjälpa till att skydda 
kulturarvet. I rapporten beskrivs hur de potentiella effekterna på kulturarvet ska 
rankas, med hänsyn till (a) betydelsen av kulturarvet, (b) irreversibel effekt på 
kulturarvet, och (c) omfattningen av den potentiella skadan. En beskrivning av 
såväl de direkta och indirekta effekterna bör finnas med enligt rapporten. 
 
2.1.11 Nordiska Ministerrådet 
Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är ett samarbetsorgan för de nordiska 
regeringarna. Samarbetet koordineras av de nordiska samarbetsministrarna. Rådet 
har tagit fram rapporten Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurderingar – Et idéhefte 
om håndtering av kulturmiljøtemaet (Nordiska Ministerrådet, 2000). Syftet med 
rapporten är att bidra till utvecklingen av metoder för att hantera kulturmiljön i 
miljökonsekvensbeskrivningar.  
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Värderingskriterier och modeller  
Enligt rapporten bör en värderingsmodell för MKB-arbetet ange följande: 
vilka kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden och objekt ska bevaras 
vilka lokala och regionala särdrag bör tillvaratas 
hur kan kulturmiljön brukas och utvecklas vidare 
 
Värderingskriterier kan ange vilken vikt konsekvenserna får för olika 
kulturmiljövärden i området utifrån gällande mål – nationella, regionala eller 
lokala – och utifrån gällande krav på hur projektet ska förhålla sig till 
kulturmiljön. Kriterierna utgår från fyra frågeställningar: 
Ska projektet anpassas till områdets kulturhistoriska strukturer, mönster och 
karaktärer? 
Ska projektet tillvarata och utveckla områdets kulturvärden som en resurs? 
Ska projektet ge underlag för fortsatt bruk av kulturmiljön? 
Ska projektet undvika vissa värdefulla områden? 
 
Typen av kriterier kan knytas till karaktären av de förändringar som projektet kan 
föra med sig. Det vill säga leder projektet till:  
Direkta effekter 
Indirekta effekter 
Fysiska/funktionella effekter 
Visuella effekter 
Reversibla eller irreversibla effekter 
 
Kriterier kan även knytas till vilka mål eller riktlinjer som finns för tillvaratagande 
och utveckling av kulturmiljön i området, det vill säga i vilken grad kan de 
uppfyllas/ej uppfyllas vid implementeringen av projektalternativet, till exempel: 
Om kulturmiljöprofilen/de kulturhistoriska huvuddragen förstärks eller försvagas, 
Om möjligheten att bevara kulturhistoriska kvaliteter ökar eller reduceras,  
Om villkoren för verksamheter/boende användande av kulturmiljön blir bättre 
eller sämre. 
 
Genom en sammanställning av projektalternativen kan konsekvenserna för de 
enskilda alternativen rangordnas så att det klargörs vilka lösningar som är 
förhållandevis bra, acceptabla eller oacceptabla utifrån ett kulturmiljöperspektiv. 
En sådan sammanställning gör det också möjligt att rangordna alternativen i 
förhållande till varandra. Sammanställningen kan med fördel göras i tabellform 
för att etablera en översikt och lättare förmedla den samlade värderingen. Den 
effektivaste sammanställningsformen är en målanalys, där de enskilda projekt-
alternativen värderas för och emot: 
Miljömål som är formulerade för projektet och 
Miljömål för kulturmiljön. 
 
 
2.2 Nationell nivå 
Följande kapitel är en summering av litteratur och bestämmelser av relevans för 
projektet. Den är mer att betrakta som en redovisning än en analys, även om det 
inledningsvis finns inslag av analys. 
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2.2.1 Begreppsförklaringar 
I de ovan genomgångna bestämmelserna finns en rad begrepp som har avgörande 
betydelse för hur skada på ett utpekat värde skall bedömas. Det är därför av 
största vikt att innebörden av eller andemeningen med begreppen tydliggörs. 
 
Betydande miljöpåverkan 
Enligt miljöbalkens (SFS, 1998a) 6 kap. 4 § skall ”alla som avser att bedriva 
verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om 
tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken … tidigt samråda med länsstyrelsen”. ”Efter samrådet skall 
länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.” ”Regeringen får föreskriva om vilka slags 
verksamheter och åtgärder som alltid kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.” Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS, 
1998c) anges i 3 § att betydande miljöpåverkan finns förtecknade i bilaga 1. Där 
ingår bland annat motorvägar, motortrafikleder, andra vägar med minst fyra 
körfält på en sträcka av minst tio kilometer, järnvägar för fjärrtrafik, anläggande 
av nytt spår om minst 5 kilometer (prövas enligt 17 kap. 1 §). 
 
Skada 
Enligt balkens (SFS, 1998a) grundstenar skall miljön skyddas mot skador och 
olägenheter (1 kap. 1 § punkt 1) och mark och vattenområden som anses vara av 
riksintresse skall skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön (3 kap. 6 §). I författningskommentarerna förklaras att begreppen 
skada och olägenhet är avsedda att klargöra att balken ska ge skydd både mot 
störningar som kan skada direkt och mot störningar som utan att direkt skada ändå 
påverkar människors välbefinnande (prop. 1997/98:45, del 2, s. 8). 

Om eller i så fall vilken förändring i det ekonomiska läget en störning medför 
är inte avgörande för om en skada skall anses ha uppkommit. På så vis menar man 
i författningskommentaren till miljöbalken att naturen som sådan har ett värde och 
att människans rätt att bruka naturen är förknippad med ett förvaltaransvar (prop. 
1997/98:45, del 2, s. 8–9). 

Begreppet skada finns nämnd i 13 § punkt 2–3, 27 § punkt 3, 38 § punkt 1 samt 
i 41 § i Vägverkets författningssamlings föreskrifter om samråd och miljö-
konsekvensbeskrivningar m.m. i förstudier, vägutredningar och arbetsplaner 
(VVFS, 2001). Någon närmare beskrivning av hur skada skall tolkas finns inte i 
föreskriften. Föreskriften ersätter tidigare föreskrift från 1993 om miljö-
konsekvensbeskrivningar enligt 15 § väglagen (VVFS, 1993).  

I miljöbalkens författningskommentarer framgår ibland att vissa av balkens 
bestämmelser har inneburit en skärpning jämfört med tidigare då det skett en 
förändring av skaderekvisitet från påtaglig skada till skada (prop. 1997/98:45, del 
2, s. 41). Detta kan tolkas som att toleransen för vilken omfattning av skada som 
kan tillåtas enligt vissa bestämmelser har sänkts. 
 
Påtaglig skada 
Begreppet påtaglig skada (även påverkan) omnämns i miljöbalken (SFS, 1998a) 
och gäller ett flertal företeelser, men i detta föreliggande studie belyses endast 
naturvärden eller kulturvärden. Tanken är att dessa värden skall skyddas från 
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påtaglig skada. Som framgår nedan är lagtexten mycket övergripande hållen och 
därmed svårtolkad. 

Miljöbalken 3 kap. 6 § ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka/skada [se nedan] natur- eller kulturmiljön”. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” De 
riksintressen som utpekas av vissa sektorsmyndigheter är att betrakta som anspråk 
på riksintressen. Det är först vid en tillståndsprövning som beslutsmyndigheten 
slutligen avgör huruvida ett utpekat riksintresse också har status som riksintresse 
(se 6 kap. 11 § MB).  

Henrik Sandberg påpekar att det i bestämmelsen finns två olika skyddsnivåer. 
Formuleringen så långt möjligt avser den lägre skyddsnivån och gäller för 
områden som endast kan anses vara skyddsvärda. Då skall området så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Den högre skyddsnivån gäller om området är unikt eller kan anses ha stort 
allmänintresse. I sådant fall klassas det som ett riksintresse och skall skyddas mot 
påtaglig skada (Sandberg, H, 2001, s. 91).  

Här kan man med visst berättigande ställa sig frågan hur långt man som 
verksamhetsutövare alternativt statlig beslutsfattare skall sträcka sig för att 
uppfylla formuleringen ”så långt möjligt”? Om det är möjligt att bygga en väg 
utanför ett utpekat område av riksintresse för natur- eller kulturmiljö, är målet då 
uppfyllt? I de flesta fall är en sådan lösning alltid möjlig. Vidare kan man fråga 
sig vad samhällets förespråkare menar med formuleringen ”påtaglig skada”.  

För att råda bot på oklarheterna har man från regeringens sida kommenterat 
bestämmelsen i författningskommentarerna. Regeringen skriver följande ”I 
uttrycket så långt möjligt, som används i flera paragrafer i kapitlet, ligger att den 
avvägning som skall göras mellan det skyddade intresset och motstående intressen 
skall innefatta hänsynstagande till de praktiska och ekonomiska konsekvenserna 
av det skydd paragrafen ger” (prop. 1997/98:45, del 2 s. 30). Samtidigt säger man 
att förändringen i det ekonomiska läget orsakat av en störning inte är avgörande 
för bedömningen huruvida en skada skall anses ha uppkommit (prop. 1997/98:45, 
del 2, s. 8). Vidare skriver regeringen att ”med uttrycket påtagligt kan påverka, 
vilket också används i flera paragrafer i kapitlet, utesluts bagatellartad påverkan. 
Endast sådana åtgärder åsyftas som kan ha en bestående negativ inverkan på det 
aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor negativ påverkan på 
detta” (prop. 1997/98:45, del 2 s. 30). Författningskommentaren gäller även för 
begreppet ”påtaglig skada” (prop. 1997/98:45, del 2 s. 33). Enligt författnings-
kommentarerna framgår att även landskapsbilden är en del av kulturmiljön (prop. 
1997/98:45, del 2, s. 32). Här har man således förtydligat sig och snävat in på 
tolkningsutrymmet. Men blev det verkligen tydligare? Vad anses vara bagatell-
artad, och hur skall man besluta om någon verksamhet bidrar till bestående men 
positiv påverkan? Fortfarande är det vår uppfattning att tolkningsutrymmet är stort 
liksom utrymmet för godtycke (jmf. Sandberg, H, 2001, s. 91). 

Ytterligare två begrepp är vanliga inom aktuella bestämmelser och policys, 
nämligen skydd och bevarande. Innebörden av begreppen är inte självklar och det 
är svårt att finna en officiell tolkning. Många berörda sektorsföreträdare har dock 
en åsikt i frågan. Man kan fråga sig om det ena begreppet innebär att en död hand 
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läggs över det skyddade området, innebär det att utveckling och förnyelse av 
området är ett självklart inslag eller är betydelsen att viss förnyelse accepteras 
men inte annan? Nedan försöker vi förstå innebörden i och skillnaden mellan de 
båda begreppen. 
 
Skydd(a) 
Med skydd(a) avses en åtgärd som förhindrar skadliga verkningar av en oönskad 
företeelse (nationalencyklopedins ordbok, 1996, s. 157) eller värn mot ogynnsam 
utveckling (Svenska akademiens ordbok, 2002, webbutgåva, spalt S5487:2.a). 
Hur skall detta kunna tolkas? Begreppets innebörd är relativt starkt eftersom det 
ger uttryck för aktiva åtgärder mot en utveckling, s.k. motåtgärder. Men 
innebörden är även att man inte behöver förhindra önskade företeelser eller värna 
sig mot en gynnsam utveckling. Inom natur- och kulturmiljövården betyder det 
således att syftet med det utpekade värdet avgör begreppets betydelse. Det vanliga 
inom svensk natur- och kulturmiljövård är att man värnar eller säkerställer 
(skyddar utifrån lagen) ett område, objekt eller verksamhet mot en oönskad 
företeelse som kan tänkas få negativa följder. Det skulle i praktiken kunna betyda 
att en art skall få leva kvar eller att en hällristning inte skall få utplånas. Dylika 
syften behöver inte betyda att man från bevarandesektorn lägger en död hand över 
området, objektet eller verksamheten eftersom aktiva åtgärder kan medverka till 
att syftena uppfylls. Exempelvis kan önskan om att skydda en växtart mot att dö 
ut innebära att man aktivt sköter ett område genom lämpliga åtgärder, såsom 
traditionell hävd i form av svedjebruk eller andra åtgärder såsom 
naturvårdsbränning. Skydd innebär också att man kan vara tvungen att täcka över 
en hällristning med jord för att nedbrytningen, orsakad av föroreningar i luften, 
bromsas. Men det kan också innebära att man plockar in en skulptur till ett 
museum och ersätter originalet med en kopia, om originalet riskerar att brytas ned 
till följd av miljöförstöring. Alternativet till de två senare exemplen skulle kanske 
i första hand vara att bygga ett skydd (tak, glasbyggnad etc.) för hällristningen 
eller skulpturen i avvaktan på att luftkvaliteten förbättras. 
 
Bevara 
Bevara betyder att man vidmakthåller (synonym=bibehåller) något i ursprungligt 
(vi menar att ett lämpligare ord är nuvarande) skick genom åtgärder mot 
nedbrytande krafter (Nationalencyklopediens ordbok, 1995, s. 141). Betydelsen 
kan även vara; hindra att gå förlorad, att gå till spillo, hålla vid makt, upprätthålla, 
bibehålla, behålla (Svenska akademiens ordbok, webbutgåva, spalt B2243:11). 
Enligt Stora synonymordboken är synonymer till termen bevara även konservera 
(Strömberg, A, 1982, s. 62). En tolkning av detta är att innebörden av begreppet är 
mycket hård och fast eftersom man avser konservera ett visst tillstånd eller 
ursprunglighet. För svensk natur- och kulturmiljövård skulle det i praktiken 
betyda att man generellt sett vill lägga en död hand över ett objekt, område eller 
en företeelse. Dock är det naturligtvis så att syftet styr för det specifika intresset 
(det utpekade värdet). Emellertid är det inte helt genomförbart att i praktiken 
vidmakthålla något i ursprungligt skick. Alla objekt eller områden påverkas 
naturligt av förändring genom nedbrytande krafter såsom nederbörd, kemisk 
erosion, naturligt urval (genförändring), igenväxning m.m. Är människan 
inblandad i en verksamhet sker alltid en övergång från ett tillstånd till ett annat, 
vilket brukar benämnas förändring eller utveckling. Exempelvis ändras tycke och 



VTI meddelande 936 29 

smak genom modesvängningar vilket kan leda till en ny utformning av ett hem 
eller att våra behov styr en förändring i form av att ett ökat invånarantal leder till 
byggande av en större kyrka och så vidare. Andemeningen är dock att hindra 
sådana förändringar som man kan påverka eller har rådighet över, exempelvis 
uppförande av infrastrukturanläggning eller byggnad, ändring av markslag, 
ändring av brukningsmetoder och tekniska redskap och så vidare. I denna 
bemärkelse läggs en död hand över området, objektet eller verksamheten och 
tillåter inga nya avvikande förändringar.  

De båda begreppen förefaller således vara förknippade med varandra. Men det 
är vår tolkning att då ett värde skall bevaras, är attityden, avseende förändring och 
förnyelse i form av exempelvis ett intrång, mycket hårdare jämfört om värdet 
skall skyddas. Intressant blir situationen då en bestämmelse avser såväl skydd som 
bevarande! 
 
2.2.2 Den svenska MKB-processen och dess styrdokument 
Nedan följer en redogörelse för hur den svenska MKB-processen är uppbyggd och 
fungerar enligt gällande regelverk. Annan typ av verksamhetsutövning utöver 
väg- och järnvägsplanering är inte medtagen. 
 
Miljöbalken 
Sedan 1999 är det miljöbalken som har den avgörande rollen för hur den svenska 
MKB-proceduren går till (SFS, 1998a). I miljöbalken finns ett särskilt kapitel som 
reglerar MKB och annat beslutsunderlag, 6 kap. 

Enligt 1 § skall en MKB ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
eller 9, 11 och 12 kap. En MKB skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 
17 kap. 

Syftet med en MKB anges i 3 § och är att ”identifiera och beskriva de direkta 
och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels 
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 
dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 
annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 
miljön”. 

Verksamhetsutövaren skall enligt 4 § i god tid och i behövlig omfattning 
samråda (tidigt samråd) med länsstyrelsen, men även med enskilda som kan antas 
bli särskilt berörda innan MKB samt tillståndsansökan upprättas. Omfattningen av 
samrådet avser att lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, 
omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Efter samrådet 
skall länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen (enligt 4 §) beslutar att verksamheten kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, skall ett förfarande med miljökonsekvensbedömning 
genomföras enligt 5 §. Då skall verksamhetsutövaren samråda (utökat samråd) 
med ”övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll 
och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen”. 
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MKB-dokumentet skall, då projektet innebär vid betydande miljöpåverkan, 
enligt 7 § innehålla ”de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet med MKB 
(enligt 3 §),” däribland  

1) en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om 
lokalisering, utformning och omfattning,  

2) en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar 
skall undvikas, minskas eller avhjälpas, till exempel hur det skall undvikas 
att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap. överträds,  

3) de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga 
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och 
vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra,  

4) en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt 
alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett 
visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd och  

5) en icketeknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4”.  
 

Länsstyrelsen får ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte 
skall redovisas när alternativa utformningar som avses i första stycket 4 redovisas. 
 
Miljöbalkens förordning om MKB 
Förordningen om MKB (SFS, 1998c) beskriver i 3 § vad betydande miljö-
påverkan innebär. Länsstyrelsen skall med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 
2 avgöra om en verksamhet kan anses medföra betydande miljöpåverkan. 
Kriterierna är:  
 
1.  Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt:  

a) projektets omfattning, 
b) projektets förening med andra projekt,  
c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,  
d) projektets alstrande av avfall,  
e) föroreningar och störningar, och 
f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som 

har använts.  
 
2.  Projektens lokalisering, det vill säga Miljöns känslighet i de områden som 

kan antas bli påverkade måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild 
hänsyn tas till: 
a) nuvarande markanvändning,  
b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och 

förnyelseförmåga i området, och 
c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild uppmärksamhet på 

– större opåverkade områden,  
– våtmarker,  
– kustområden,  
– bergs- och skogsområden,  
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– nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som 
är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken,  

– områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att 
överträdas,  

– tätbefolkade områden, och 
– historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden.  

 
3.  De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper, det vill säga: 

Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i förhållande till de 
kriterier som finns under 1 och 2 och särskilt när det gäller: 
a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda befolk-

ningens storlek),  
b) effekternas gränsöverskridande karaktär,  
c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild hänsyn bör tas till 

allmänhetens behov av information,  
d) effekternas sannolikhet, och 
e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande (reversibilitet) 

 
I förordningens bilaga 1 anges sådana verksamheter som alltid skall antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Bland annat anläggande av motorvägar och motor-
trafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält på en sträcka av minst tio 
kilometer. Anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt 
spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik. 
Förordningen är harmoniserad med Esbokonventionen, se ovan kapitel 2.1.5. 
 
Väglag samt lag om byggande av järnväg 
Såväl anläggande av järnväg som större väg antas således alltid medföra en 
betydande miljöpåverkan och kräver därför en MKB. Byggande av järnväg och 
väg regleras enligt banlagen eller lagen om byggande av järnväg som den 
egentligen heter (SFS, 1995) respektive väglagen (SFS, 1971). Båda lagarna har i 
stort harmoniserats med miljöbalken.  

Enligt de båda lagarna skall byggandet följa en viss procedur med tydliga 
moment. Inledningsvis genomförs en förstudie (14 a § väglagen, 2 kap. 1 § 
banlagen) där förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas. Här 
regleras det tidiga samrådet.  

Om förstudien visar att alternativa ban- eller vägsträckningar behöver studeras 
skall en vägutredning (14 b § väglagen) alternativt banutredning (2 kap. 1 a § 
banlagen) genomföras. Utredningen skall utgöra underlag för val av väg- eller 
bansträckning. Alternativa väg- respektive bansträckningar skall jämföras såväl 
sinsemellan som med alternativet att behålla befintlig väg eller bana. En 
förbättring av befintlig väg skall också studeras, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Utredningen skall innehålla en MKB. Det utökade samrådet regleras här. 

Därefter upprättas en arbetsplan (15–16 §§ väglagen) alternativt en 
järnvägsplan (2 kap. 1 c–2 §§ banlagen). Arbetsplanen skall innehålla en MKB. 
Även här regleras det utökade samrådet. Om en MKB tagits fram i 
vägutredningsskedet skall endast kompletteringar införas i arbetsplanens MKB. 
Skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som behövs för att förebygga störningar 
och andra olägenheter från anläggningen skall anges särskilt i järnvägsplanen, 
dessutom skall en genomförandebeskrivning bifogas i järnvägsplanen. Denna 
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beskrivning skall innehålla uppgifter om de ekonomiska, tekniska, organisa-
toriska, och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att genomföra 
järnvägsplanen (2 kap. 2 § banlagen).  

Efter att beslut om val av ban- respektive vägsträckning i arbetsplanen eller 
järnvägsplanen har fattats kan byggnation påbörjas (banlagen 1 kap. 8–9 §§, 
väglagen 19 §). Innan byggnationen påbörjas upprättas en bygghandling. 
 
Vägverkets föreskrifter om MKB 
Vad förstudie, vägutredning och arbetsplan skall innehålla regleras i Vägverkets 
föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar m.m. i förstudier, 
vägutredningar och arbetsplaner (VVFS, 2001). 

MKB-arbetet skall grundas på de analyser och bedömningar av miljö-
konsekvenser som görs fortlöpande under hela planeringen och projekteringen av 
ett vägprojekt (6 §). Analyserna skall omfatta, de faktorer som ingår i 
miljöbalkens syfte med MKB, det vill säga människor, djur, växter etc. (7 §). 
Analyserna skall resultera i en bedömning av både indirekta och direkta 
miljökonsekvenser som måste dokumenteras. ”Med indirekta miljökonsekvenser 
avses exempelvis konsekvenserna av eventuella trafikförändringar på närliggande 
vägnät och av den utveckling av bebyggelse och näringsliv som väganläggningen 
kan förväntas ge upphov till” (8 §). I det fall vägen skall läggas om och få en ny 
sträckning skall konsekvenserna och åtgärderna även belysas på den befintliga 
vägen (11 §). I de tidigare MKB-föreskrifterna som nu är upphävda, fanns en 
bestämmelse gällande ”information om hur alternativa lösningar och dess 
miljökonsekvenser beaktats i planerings- och projekteringsarbetet” (4 §, punkt 4 i 
VVFS, 1993). Här låg den del som avsåg samverkan mellan andra trafikslag vilket 
regeringen har påpekat som ett viktigt arbete vid planering av infrastruktur. Det är 
oklart hur detta idag beaktas. 

Enligt 12 §, punkt 4 skall ”förväntade direkta och indirekta miljöeffekter och 
miljökonsekvenser av att det planerade vägprojektet genomförs samt hur olika 
intressen berörs, bland annat enligt bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken”. 
Om vägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan skall MKB:n enligt 
13 § även innehålla uppgifter av mer noggrann karaktär, nämligen:  

”1. information om hur alternativa lösningar, vägkorridorer och vägut-
formningar och dessas miljökonsekvenser har beaktats i planerings- och 
projekteringsarbetet,  

1. i vilken mån skadeförebyggande åtgärder förutsatts ingå vid bedömningen 
enligt 12 § 4,  

2. jämförande bedömning av alternativa skadeförebyggande åtgärder, även i 
byggskedet, avseende effekter och kostnader och med en redovisning av 
hur relevanta miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer kan 
tillgodoses”.  

 
Vad gäller förstudien sägs att den skall vara en sammanställning av befintlig 
information om bland annat miljöförhållandena (16 §). Exempelvis skall ingå 
aktuella åtgärder och deras bedömda effekter och konsekvenser (18 §, punkt 4). 

Vägutredningens MKB skall, utöver vad som krävs enligt 10–14 §§, innehålla 
uppgifter om bland annat i vilken mån miljöhänsyn inverkat på identifieringen av 
de vägkorridorer som studerats, i vilken mån det bedöms möjligt att i ett senare 
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skede hindra skador och förbättra miljön samt förutsättningarna för att 
miljöanpassa vägens sträckning och utformning i den fortsatta planeringen (27 §). 

Enligt 30 § skall väghållningsmyndigheten komma med ett utlåtande om hur 
kraven i 2–5 kap. miljöbalken är tillgodosedda, det vill säga bland annat begreppet 
påtaglig skada. 

Arbetsplanens MKB regleras i framförallt 36 §. Där anges att det utöver vad 
som krävs enligt 10–14 §§ skall framgå: hur MKB-arbetet har påverkat 
vägutformningen, kompensationsåtgärder som särskilt kan motiveras, behov av 
uppföljning av miljökonsekvenser och förslag till eventuellt uppföljningsprogram. 
Av den fastställda arbetsplanen skall framgå: vilka av MKB:ns medtagna 
skadeförebyggande åtgärder, övrig miljöanpassning samt kompensationsåtgärder 
som avses att genomföras. Dessutom om projektets miljökonsekvenser skall följas 
upp och vilka miljöaspekter som skall ingå i uppföljningen. 
 
Vägverkets övergripande mål 
Centralt i Vägverkets arbete är deras övergripande mål som skall genomsyra all 
verksamhet inom verket (Vägverket, 2002a). Ett i detta sammanhang viktigt mål 
är att ”Vägverket ska fortlöpande minska miljöpåverkan, intrång och 
barriäreffekter av väghållning”. De övriga övergripande målen är dels  
2) Vägverket ska verka för att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat 
vägtransportsystem som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn 
tagen till tillgänglighet och regional balans. Dels 3) Vägverket ska verka för att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom vägtransportsystemet och att 
vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av 
detta.  
 
Vägverkets MKB-handbok 
Nyligen kom delar av Vägverkets nya MKB-handbok – Miljökonsekvens-
beskrivning inom vägsektorn – ut från tryckeriet. Den består av 3 delrapporter 
varav 2 finns utgivna. Dessa är del 1, regler och bestämmelser (Vägverket, 2002b) 
och del 2 metodik, (Vägverket, 2002c). Ännu inte utgiven är del 3, analys och 
bedömning, vilken sannolikt är den för detta arbete mest intressanta.  

Del 1 av handboken behandlar olika typer av lagstiftning som berör MKB, 
både nationellt och internationellt. Begreppet påtaglig skada diskuteras inom 
miljöbalkens formuleringar om begreppet i kapitlen om riksintressen. Vägverket 
skriver att ”även om påtaglig skada på berört riksintresse inte uppkommer kan 
villkor om hänsynstagande ställas med hänvisning till vad som anges i 
miljöbalkens kapitel 3 och 4”. Följande regler gäller: 

”Påtaglig skada inom ett kapitel 4-område är ett hinder för aktuell verksamhet, 
även om t.ex. ett vägprojekt utgör ett riksintresse enligt kapitel 3. Avvägning 
mellan intressen har skett i och med beslut om riksintresse enligt kapitel 4. 
Däremot är bestämmelserna om skydd av riksintresse enligt kapitel 4 inget hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller för 
anläggningar för totalförsvaret.  

Endast när två eller flera riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 3 är 
oförenliga kan påtaglig skada godtas på ett riksintresse.” 

I handbokens andra del redogörs bl.a. för begreppen påverkan/effekt/-
konsekvens. Påverkan är utgångspunkten för analysen av miljöeffekterna. Som 
påverkan nämns själva byggandet av vägen, vägen som fysisk anläggning och 
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trafik och driftåtgärder. Effekt eller egentligen miljöeffekt definieras som 
”Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.ex. ett väg- eller 
trafikprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt”. Effekter är förändringen i förhållande 
till ett nollalternativ. Då kedjor av effekter uppstår kan begreppen primära, 
sekundära och även tertiära effekter användas. Man nämner även att sekundära 
och tertiära effekter ibland hänförs till indirekta effekter och konsekvenser. 
Begrepp som inte behöver användas, men ändå skall täckas av analyserna är 
synergieffekter och kumulativa konsekvenser. 

Miljökonsekvenser definieras som ”Följden av vissa miljöeffekter för något 
intresse. Miljökonsekvens uttrycks som en värderande bedömning”. 
Konsekvenser är således positiva eller negativa värderingar av effekterna för 
särskilda intressen. Det är viktigt att även indirekta konsekvenser tas upp i 
analysen. Dessa avser då konsekvenser som inte är en direkt följd av 
vägprojektets intrång eller störningar. De kommunala markanvändningsplanerna 
är viktiga för de indirekta konsekvenserna, som t.ex. kan vara kopplade till 
bebyggelseexploatering, flyttning av verksamheter etc. 

Handboken poängterar vikten av att konsekvensbedömningar motiveras och 
hur bedömningen gått till samt ger råd om hur effekter och konsekvenser skall 
sorteras. Man varnar för att viktiga effekter och konsekvenser kan falla mellan 
stolarna om osäkerhet råder avseende sorteringen. 

MKB-författarens källor och bedömningsgrunder måste redovisas tydligt så att 
läsaren kan se att författaren gjort en bedömning och på vilka grunder. Detta är 
centralt för att underbygga de slutsatser som dras om påverkan, effekter och 
konsekvenser. Vidare måste framgå vad som är objektivt beskrivande och vad 
som är värderande. Värderingar bör vara förankrade hos samhällets företrädare för 
ett vist intresse. För bevarandeintressen är gradering av värden en viktig grund för 
bedömningen. Värdebeskrivningar för skyddade områden kan behöva fördjupas 
för att en tillfredsställande bedömning skall kunna göras.  

I ett kapitel om osäkerheter i metoder tas problematiken kring bedömning av 
skada och påtaglig skada på riksintressen upp specifikt. Problemet grundar sig i 
att riksintressen ej på samma sätt som t.ex. nationalparker har värden och regler 
väl preciserade utan vagare beskrivna. Den geografiska avgränsningen kan även 
vara svårmotiverad. Detta i kombination med att miljöbalken anger särskilda 
regler om att skada i princip inte får uppstå gör bedömningar komplicerade. Vad 
gäller konflikter mellan riksintressen refererar handboken till reglerna i andra 
stycket ovan. 

Vad gäller själva bedömningen av skada ger handboken rådet att först redovisa 
vilka förändringar som förväntas ske i ett långt tidsperspektiv och med beaktande 
av andra förändringar i markanvändningen. MKB-författaren skall  

”ange vilka miljökvalitéer som ändras i betydande grad, 
ange hur specifika värden skadas, om värdet minskar till omfattningen eller 
kvalitet. Möjlighet till skadeförebyggande åtgärder beaktas vid bedömningen, 
kompenserande åtgärder kan dessutom beslutas vid prövning, 
ange slutsats om grad av skada på hela riksintresset eller på delar av det.” 

 
Vidare skrivs att ”Om begreppet ’risk’ för skada eller påtaglig skada används bör 
det framgå vad som avgör risken och om skada kan undvikas eller mildras genom 
rätt placering, utformning eller skadeförebyggande åtgärder”. Slutligen poängteras 
att det vid bedömning av konsekvenser (t.ex. skada) är viktigt att beakta den 



VTI meddelande 936 35 

indirekta påverkan som kan ske från en väg som placeras utanför ett område av 
bevarandeintresse. 
 
Sida:s MKB handledning 
Sida har sedan 1991 haft riktlinjer för miljökonsekvensbedömning. Den första 
versionen ersattes 1998 av en ny, helt omarbetad anvisningsskrift. I och med att 
bestämmelserna i anvisningarna för MKB gjordes om till en s.k. regel och 
infördes i Sidas arbetsordning, har nu anvisningarna omarbetats till en MKB-
handledning (Sida, 2002), som ska vara en hjälp för Sidas handläggare vid 
bedömningen av miljökonsekvenser i sökta projekt. Enligt MKB-regeln är rollen 
hos MKB att öka möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling och att på ett 
systematiskt sätt synliggöra den föreslagna insatsens positiva och negativa 
miljökonsekvenser. Observera att Sida använder (och har alltid använt) begreppet 
miljökonsekvensbedömning som en markering av att MKB-arbetet är en aktiv 
bedömning, till skillnad från miljökonsekvensbeskrivning, vilket kan uppfattas 
som ett mer passivt beskrivande. 

Som nämnts sägs i MKB-regeln att MKB:n skall innehålla en systematisk 
genomgång och bedömning avseende de sannolika positiva och negativa 
miljökonsekvenserna men dessutom ge en klar bild av miljökonsekvensernas 
storlek, omfattning och betydelse. 

Sidas policy är, att själv inte göra några MKB:er, utan detta ska utföras av eller 
på uppdrag av mottagarlandet. Detta är ett led i Sidas strävan mot lokal 
kunskapsuppbyggnad. Detta innebär samtidigt, att en MKB kan se mycket olika ut 
beroende på lokal lagstiftning om MKB och på vilken konsult som genomfört 
MKB:n. 

Sidas roll är alltså att granska de MKB:er som kommer in. Här har Sida, genom 
ett tidigare regleringsbrev, intagit en ganska sträng hållning i och med att MKB 
krävs för alla Sidas insatser (projekt, program, sektorstöd, etc.). Eftersom en del 
projekt i princip saknar (negativa) miljökonsekvenser, säger Sida istället att 
MKB:n ibland kan vara mycket kort, kanske bara ett par rader där det beskrivs att 
miljökonsekvenser, och därmed skador på skyddsintressen, inte är signifikanta. 
Dessutom ska det vara en motivering till detta ställningstagande. Detta görs 
normalt av handläggaren på Sida i beslutspromemorian eller i annat material som 
lämnas till den/de beslutande på Sida. Denna s.k. kort-MKB skulle kunna 
jämföras med beskrivningen av ett screening-förfarande enligt internationell 
MKB-metodik (ung. behovsbedömning på svenska) eller ett amerikanskt FONSI-
dokument (Finding Of No Significant Impact, ett dokument som beskriver varför 
projektet inte bedömts medföra några negativa miljökonsekvenser). 

Den MKB-handledning som nu är framtagen ska alltså hjälpa i första hand 
Sida-handläggare att hantera de MKB:er som kommer in, men även att hantera 
situationen att det inte finns en MKB med i det insända materialet. Behövs en 
MKB (dvs. handläggaren kan misstänka att det kommer att kunna inträffa 
negativa miljökonsekvenser), ska ansökan inte behandlas förrän en sådan finns 
inlämnad och är godkänd av Sida (i annat fall kan handläggaren själv göra denna 
kort-MKB) . Det här förfaringssättet ligger nära den prövning länsstyrelsen gör av 
t.ex. MKB i vägutredning och/eller arbetsplan. 

Den dominerande typen av MKB-lagstiftning i utvecklingsländerna bygger på 
den praxis som introducerats av Världsbanken 1989 och som också EU anammat i 
vissa delar. Bedömningen av om skada på bevarandeintressen kan uppträda är där 
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upphängd på olika typer av checklistor. En del av detta tänkande har kommit in i 
Miljöbalken, t.ex. vad gäller vilka projekt som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan, resp. projekt som skall upp till regeringsprövning enligt 17:e 
kapitlet. A-, B- och C-listorna enligt 9:e kapitlet MB är också exempel på 
användningen av checklistor. 

Över huvud taget blir en internationell bedömning, åtminstone i utvecklings-
länderna, därför beroende på om ett projekt finns med i någon lista eller ej, 
oberoende av om de kan medföra påtaglig skada eller betydande miljöpåverkan. 

Ett exempel på hur en stelbent lagstiftning kan få absurda konsekvenser är i Sri 
Lanka, där en lista upprättades redan under andra delen av 1970-talet (Sri Lanka 
var ett av de första länderna att få MKB-lagstiftning efter USA). I denna lista 
finns de projekt listade, som ska undergå MKB. Under dessa snart 25 år har det 
naturligtvis tillkommit en mängd typer av aktiviteter som kan medföra mycket 
betydande miljökonsekvenser. Men eftersom verksamheten inte finns med i listan 
blir det aldrig någon MKB, eftersom det inte betraktas som ett projekt. 

Världsbanken använder sig av tre listor: A: Fullständig MKB ska normalt alltid 
göras, B: begränsad MKB ska normalt göras och C: MKB behöver normalt inte 
göras. EU hade tidigare motsvarande listor, men C-listan har försvunnit. Det 
innebär att den behovsbedömning som görs, ofta begränsas till att se om ett 
projekt finns med i någon av listorna, och inte som en bedömning av 
sannolikheten för att betydande skada kan uppkomma. Det är detta som Sida vill 
undvika, genom att kräva MKB, om än aldrig så kort, för alla planerade 
aktiviteter. Tanken är naturligtvis, att handläggaren aldrig av slentrian ska släppa 
igenom något utan att ha tänkt igenom om det finnas några miljökonsekvenser. 

I Sidas MKB-handledning diskuteras egentligen inte orsakssambandet 
påverkan/effekt/konsekvens, utan detta tas för givet. Som en hjälp i sin 
granskning har Sida-handläggaren, förutom en del allmän text om konsekvenser 
och hur Sida gör inom olika sektorer (MKB enligt Sida blir lite bredare än i 
Sverige, eftersom sociala och ekonomiska frågor ofta behöver lyftas in i MKB-
dokumentet), också ett antal sektorsvisa checklistor. Det är samma modell som 
Världsbanken använder sig av. Här är frågan mer om projektet kan tänkas påverka 
miljön, även om frågeställningen är om projektet kan medföra miljökonsekvenser. 
Typen av checklistor är under omprövning och det finns andra typer också, men 
de kommer inte med i denna omgång av handledningen.  

Ser man till nyckelord i checklistorna, är det egentligen bara under rubriken 
”Människan”, som det direkt talas om konsekvenser. Men texten handlar sedan 
såväl om påverkan (förändring) och effekt, betydligt mindre om konsekvens. 
Under övriga rubriker ”Biologisk mångfald”, ”Mark, vatten och luft” samt 
”Kemikalier” är det huvudsakligen påverkan som beskrivs. Bakom detta finns 
naturligtvis en tanke att den som gör en MKB eller granskar ett MKB-dokument 
aldrig får glömma bort att beakta om det finns några miljökonsekvenser.  

Det här ställer naturligtvis höga krav på MKB-granskaren på Sida. Därför 
inrättade Sida 1998 en helpdesk för MKB-frågor. Dit ska handläggare kunna 
vända sig med frågor om MKB, samtidigt som MKB-helpdesken ska delta i 
fortlöpande utbildning om MKB inom Sida och vid större svenska ambassader. 
Senare har helpdesken även fått en granskande funktion, genom att alla större 
Sida-projekt (från 50 miljoner SEK) ska gå via helpdesken för synpunkter på hur 
miljöfrågorna hanteras före beslut. Sidas MKB helpdesk finns vid MKB-centrum 
SLU, Ultuna. 
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En av de möjliga utvecklingsriktningarna, är att checklistorna mer resonerande 
tar upp miljökonsekvenser som har visat sig uppträda i projekt av den aktuella 
typen. Det skulle kunna vara t.ex. för vägbyggnad i Moçambique, att en vanlig 
negativ effekt av vägbyggen har varit att byggandet medfört erosion längs vägen 
och att konsekvenserna av detta är bl.a. att odlingsjord försvinner, vägen blir 
svårframkomlig eller att vägen t.o.m. kan spolas bort under perioder med 
återkommande skyfall (vilket hände i huvudstaden Maputo för några år sedan, då 
jordmassor motsvarande 15 000 lastbilar försvann på några minuter och många 
människor omkom). I just detta fall var orsaken att dagvattenledningar mynnade 
blint ut på vägen, vilket medförde bakåtgripande erosion i den sand vägen var 
byggd på. 

I kapitlet om MKB-granskning uttalas klart att ”MKB ska göras med hänsyn 
till på vilket sätt kvinnor, män respektive barn påverkas av projektets eventuella 
miljöförändringar”. Här får man tolka in att påverkan och effekt trots allt tagits 
upp, även om det ord som används är ”miljöförändringar”, som kanske är mer 
beskrivande för den läsargrupp som handledningen vänder sig till än det mer 
odefinierade ”effekt”. Bland de granskningsfrågor som ställs finns bl.a. ”Finns 
bedömning om det är risk att projektet kan ge negativa miljökonsekvenser? Vilka? 
Kan de undvikas?”.  

Mot bakgrund av diskussionen om påverkan/effekt ovan, kan vi alltså 
konstatera att granskningen ska ske för att kunna göra en bedömning av eventuella 
miljökonsekvenser. Därvid finns det två möjliga tolkningar. Det ena är att 
handläggaren/granskaren läser i MKB-dokumentet om vilka miljökonsekvenser 
som beskrivs och om dessa är acceptabla. Eller så ska handläggaren själv dra 
slutsatser om de typer av påverkan projektet ger, alternativt effekter av projektet. 
Det senare kräver naturligtvis mycket mer av granskaren, eftersom det förutsätter 
att granskaren är väl förtrogen med aktiviteter av den typ som ansökan avser. Det 
är naturligtvis mycket sällan fallet. Samtidigt kan man spåra en frustration hos 
handläggarna över att inte vara denna expert. Då är det lätt att gå förbi MKB-
dokumentet helt, alternativt inte bry sig om ifall ett sådant gjorts. Motiveringar 
som ”eftersom detta är ett hälsoprojekt kommer det inte att bli några 
miljökonsekvenser”, eller t.o.m. ”eftersom detta är ett jordbruksprojekt så 
kommer…” eller ”detta är ett miljöprojekt, därför behövs ingen MKB”. I en större 
skala har någon ambassad uttalat att ”vi sysslar med fattigdomsbekämpning i det 
här landet och inte miljö”. 

Citaten ovan visar om inte annat, att man ser miljö och därmed 
miljökonsekvenser som något som inträffar i miljösektorn. De kan inte se hur en 
påverkan kan ge en effekt, som i sin tur får konsekvenser inom en helt annan 
sektor. Detta förefaller hända även i svenska MKB-processer. Det kan diskuteras 
varför det blivit så, men den svenska definitionen av miljö kan vara en av 
orsakerna. Denna definition tolkar ofta miljö som naturmiljö (för djur och växter) 
och inte livsmiljö (för människor, djur och växter). 

Eftersom handboken bygger på tidigare material, även internationellt sådant, är 
det fortfarande så, att effekt ibland används synonymt med konsekvens. Många 
svenska MKB:er stoppar fortfarande vid ”effekt” och förespeglar att det är 
konsekvenser som beskrivs (Andersson, 2000). I något extremfall har MKB:n 
slutat redan vid beskrivningen av påverkan. Under det revisionsarbete av MKB-
handledningen som MKB-helpdesken arbetat med under det senaste året, har 
sådana felaktigheter försökt rensas ut, men finns ställvis kvar. Det blottar 
samtidigt det glapp som finns mellan påverkan och konsekvens. 
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I MKB-handboken förs även en del nya komponenter i MKB-arbetet in; 
indikatorer och miljöekonomiska bedömningar. Vad gäller miljöekonomiska 
bedömningar är det intressant att kunna konstatera, att de bedömningar som gjorts 
ofta utgår från miljöeffekterna och inte konsekvenserna. Det är intressant att det är 
på detta sätt men inte helt ologiskt. Konsekvens innefattar ju ett större eller mindre 
mått av mer eller mindre subjektiv värdering. Därför skulle en miljöekonomisk 
värdering av konsekvenserna bli en värdering av en värdering. Detta skulle då 
innefatta även ekonomisk värdering av goodwillvärden, oro, stress, m.fl. sociala 
reaktioner på ett skeende.  

Något som regelmässigt är mycket svagt i de MKB:er som kommer in till Sida 
är sociala konsekvenser samt konsekvenser för kulturarvet. I den mån som sociala 
aspekter tas upp, är det ofta som ett problem för projektet, inte för de människor 
vars förändrade livsvillkor är konsekvensen. Typexemplet är dammbyggnad med 
åtföljande folkomflyttning. Kulturminnen behandlas också mycket styvmoderligt 
(i detta innefattas platser av betydelse för lokala religioner). Det har möjligen en 
grund i att MKB-utredarna ofta är från i-världen och att de därför kan ha svårt att 
sätta sig in i de lokala förhållandena. De ser påverkan och möjligen effekten, men 
kan inte tolka konsekvensen. Dessutom tar man inte de lokala religionerna riktigt 
på allvar; "om vi förstör den här heliga platsen, måste vi hitta en ny helig plats åt 
dom". Här skulle säkert ett ökat folkligt deltagande kunna ändra på denna 
situation. Fram till dags dato är det sällan allmänheten fått komma till tals och i de 
fall lokal kunskap inhämtats är det ofta inte från dem som drabbas, utan från 
byrådet eller byäldsten, som kan ha helt andra referensramar för sitt agerande. 

I MKB-handboken finns ett avsnitt om ekonomiska konsekvenser av 
miljöpåverkan. Exempel på kopplingar mellan effekt och konsekvens samt 
ekonomisk konsekvens av konsekvensen är t.ex.: 

Konsekvens (egentligen effekt) av dålig luft: andningssjukdomar.  
Ekonomisk inverkan (miljökonsekvens): förlorade arbetsdagar, sjukvårdsbehov.  

 
Här är det ganska uppenbart att inverkan (konsekvensen) kan uttryckas i 
ekonomiska termer, men däremot de konsekvenser som beror på att personen mår 
dåligt rent psykiskt är svårare att få grepp om. 

På motsvarande sätt går det att göra en miljöekonomisk beräkning av t.ex. ett 
erosionsproblem: påverkan (aktivitet) – felaktigt jordbruk, effekt – erosion, 
konsekvens – förlust av värdefull jordbruksjord. Denna konsekvens kan värderas i 
ekonomiska termer, men konsekvensen kan också ledas vidare till sekundära 
effekter/konsekvenser. 

En sådan sekundär effekt kan vara, att jordbrukets avkastning minskar och den 
sekundära konsekvensen av detta kan bli att jordbrukaren inte längre kan försörja 
sin familj.  

Detta kan i sin förlängning ge den tertiära effekten att familjen (eller oftare: 
familjefadern) flyttar till staden för att få jobb vilket som tertiär konsekvens kan 
ge sociala problem, uppkomst av slumstäder, ökning av andelen HIV/AIDS-
positiva, etc. Det är naturligtvis svårt eller omöjligt att göra en ekonomisk 
beräkning av dessa mer hypotetiskt möjliga skeenden, utan för varje steg från 
primär till sekundär till tertiär, blir förutsägelsen mer och mer osäker och den 
ekonomiska betydelsen kan kanske bara anas. Å andra sidan är det fråge-
ställningar av denna typ som en strategisk miljöbedömning bör omfatta, även om 
det inte görs i ekonomiska termer (se nästa stycke). 
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Sidas stöd omfattar också program, sektorprogram, och så vidare där det 
istället för MKB bör göras en strategisk miljöbedömning. Här blir alla 
bedömningar mycket luddiga och diskussionen påverkan/effekt/konsekvens blir 
mindre tydlig. Istället blir SMB-dokumentet mer av en checklista för det fortsatta 
arbetet, omfattande punkter som måste kollas upp i en senare projekt-MKB, 
eftersom man av erfarenhet vet att konsekvenser av denna eller dessa typer kan 
inträffa i program av den här typen. I den mån konsekvenser beskrivs, bygger de 
mycket på erfarenheter från liknande aktiviteter där sambandet 
påverkan/effekt/konsekvens kunnat dokumenteras i form av skrivna dokument 
eller oftare som professional knowledge. 

Sammanfattningsvis gäller alltså för Sidas MKB-handbok, att sambandskedjan 
påverkan/effekt/konsekvens finns med på många ställen, men att den ofta är 
luddigt uttryckt. Samtidigt används effekt och konsekvens synonymt eller utan att 
nyttja den tankekedja som de tre begreppen utgör och som skulle kunnat göra 
framställningen tydligare. Dessutom syns tydligt att olika avsnitt hämtats från 
olika källor, eftersom begreppen används olika eller samma begrepp för olika 
företeelser. Men som helhet sett söker i alla fall handboken komma fram till att 
det är miljökonsekvenserna som skall bedömas, inte bara miljöeffekterna.  
 
Räddningsverkets arbete om olycksrisker och MKB  
Räddningsverket har under år 2001 givit ut ”Olycksrisker och MKB” vars syfte är 
att bidra till ett säkrare samhälle genom att verka för att olycksrisker ges en 
allsidig belysning i miljökonsekvensbeskrivningar (Statens räddningsverk, 2001). 
Ambitionen är att säkerhet ska integreras och hanteras som andra aspekter i 
miljökonsekvensbeskrivningar. Förhoppningen är att boken ska ge vägledning och 
stöd till dem som beställer, utarbetar och granskar miljökonsekvensbeskrivningar.  
Med boken vill Räddningsverket:  
stimulera till diskussioner och skapa medvetenhet om säkerhetsfrågor i MKB-
processer, 
förbättra säkerheten i samhället genom bra beslutsunderlag,  
bidra till att utveckla den kommunala räddningstjänstens deltagande i MKB-
processer och samhällsplanering, 
visa olika metoder och ge exempel på ändamålsenliga sätt att behandla 
olycksrisker i MKB. 
 
Säkerhet bör normalt behandlas i MKB. Det är värdefullt att så tidigt som möjligt 
föra in säkerhetsaspekterna i olika planerings- och tillståndsprocesser. För att 
kunna beskriva säkerhet måste kunskap finnas om de olycksrisker som olika 
alternativ eller tekniska lösningar kan innebära. Även förbättrad säkerhet i något 
avseende är viktig att beskriva i MKB. Målsättningen med riskhantering i MKB-
processen är bl.a. att redovisa vilka olycksrisker som förekommer och vilket 
utredningsalternativ som är fördelaktigast ur säkerhetssynpunkt.  
 
Definition av påverkan 
Påverkan, menar Räddningsverket är den förändring av nuläge som uppstår i och 
med en olycka. Många olyckor medför någon form av negativ påverkan på 
naturmiljön. Ämnen med olika skadliga egenskaper kan i samband med olyckor 
spridas till mark, vatten och luft för att sedan påverka människor, djur, växter, 
klimat, kulturlandskap m.m. Olyckor kan även påverka hushållningen med 
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material, råvaror och energi. Olyckor påverkar även egendom och enligt MKB-
direktivets artikel 3 (Official Journal of the European Communities, 1985, ändrat 
genom Official Journal of the European Communities, 1997) anges att 
bedömningen av miljöpåverkan bl.a. ska ske beträffande materiella tillgångar och 
kulturarv.  
 
Definition av effekt 
Vägen att uppnå syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekter som genomförandet av en detaljplan 
eller en planerad verksamhet kan medföra, dels på människor och miljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan 
hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en 
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Olyckor kan 
medföra olika former av effekter och konsekvenser för människor, miljö och 
hushållning. Effekter på människor kan vara olika former av ohälsa som kan 
orsakas av olyckor t.ex. obehag, symptom, fysiska och psykiska skador, sjukdom 
och dödsfall. Även obehag och rädsla för olyckor bör räknas som effekter på 
människor. Närboende eller andra kan känna stor oro för att drabbas av olyckor 
vid en anläggning eller verksamhet, även om stora ansträngningar görs för att få 
en hög säkerhetsnivå. Ibland kan det finnas skäl för att göra miljömedicinska 
bedömningar för att kunna bedöma effekterna på människors hälsa. En 
miljömedicinsk bedömning kan omfatta såväl akuta hälsoeffekter i samband med 
olyckor som mer långsiktiga hälsoeffekter.  
 
Definition av konsekvens 
Säkerhet behandlas som en av flera andra faktorer i MKB-processen. På samma 
sätt som konsekvenser beskrivs för t.ex. landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö 
eller yt- och grundvatten bör säkerhetsaspekter beskrivas och detta behöver göras 
i ett tidigt skede. Begreppet miljökonsekvens i miljökonsekvensbeskrivningar 
inbegriper återverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. 
Begreppet olycksrisk innefattar både sannolikhet för att en olycka ska inträffa och 
konsekvenserna av olyckan. I boken utgås från synsättet att det är olycksrisken 
som ska beskrivas och värderas som en miljökonsekvens i samband med MKB. I 
andra sammanhang används begreppet miljökonsekvens vid olyckor. Då avses de 
skador på naturmiljön som olyckor kan orsaka. Detta synsätt innebär att 
miljökonsekvenser för t.ex. människor, med avseende på säkerhet, kan värderas 
som små om det föreligger en låg risknivå. En olycksrisk med stora konsekvenser 
men som kan inträffa med mycket liten sannolikhet kan värderas som en låg 
risknivå. Det är den samlade risknivån, alltså en sammanvägning av både 
sannolikhet och konsekvens, som bör hanteras i MKB-sammanhang.  
 
Socialstyrelsens arbete om hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar 
Under 2001 har även Socialstyrelsen givit ut en bok som behandlar 
hälsobegreppet i miljökonsekvensbeskrivningar, ”Hälsa i miljökonsekvens-
beskrivningar – Resultat från en undersökning om hur hälsa uppfattas och 
beskrivs” (Socialstyrelsen, 2001). Hälsa är ett otydligt definierat begrepp i 
lagstiftningen. Begrepp som folkhälsa, livsmiljö, hälsoskydd/miljörelaterad ohälsa 
är vanligt förekommande i beskrivningar av begreppet hälsa i MKB. 
Socialstyrelsen har undersökt hur hälsa beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningar. 
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Undersökningen har utgått ifrån lagstiftningens krav enligt plan- och bygglagen 
och miljöbalken. Det finns ingen tydlig definition av begreppet hälsa i 
lagstiftningarna, varken i PBL eller miljöbalken. I förarbeten kan man utläsa att 
PBL har ett mer främjande hälsobegrepp – samhället ska planera för en god 
livsmiljö. Miljöbalken har ett mer skyddande perspektiv på hälsa där de 
medicinska och omgivningshygieniska aspekterna står i fokus.  

För att kunna beskriva hur människors hälsa påverkas är det viktigt att 
omgivningsbeskrivningarna innehåller en fullständig beskrivning av vilka källor 
till föroreningar som kan leda till att riskerna förändras med projekterat förslag 
och andra planerade anläggningar. Omgivningsbeskrivningen bör även innehålla 
information om den berörda befolkningen. Hur kommer den samlade 
föroreningsbilden att se ut och hur kommer de identifierade föroreningarnas halter 
eller nivåer att påverka människors hälsa kortsiktigt och långsiktigt? Finns det 
känsliga grupper i befolkningen som kan påverkas vid lägre nivåer. Beskrivningen 
ska utgå från var effekter på människors hälsa uppstår och inte stanna vid om en 
förorening håller sig inom ev. normer. 

 
Definition av påverkan, effekt och konsekvens 
Begreppen påverkan, effekt och konsekvens är inte entydiga och dessutom 
uppfattas de på olika sätt av skilda yrkeskategorier. Inom den medicinska 
terminologin förstås effekter som liktydigt med symptom m.m. på människor och 
konsekvenserna som de följder dessa symptom får för hälsotillståndet i 
befolkningen. Med ett tekniskt angreppssätt är effekter, sådant som 
projektets/planens mätbara doser utsläpp m.m. kan ge upphov till och hur miljön 
kan påverkas. Konsekvenserna blir sedan följderna av dessa effekter. Begreppens 
mångtydighet visar på en viss begreppsförvirring. Dessutom skiljer sig det 
juridiska begreppet hälsa mellan PBL och Miljöbalken. Socialstyrelsen definierar 
påverkan som den förändring projektet medför på människors hälsa i relation till 
ett nuläge. Oftast handlar det om hur utsläpp kommer att påverka befolkningens 
hälsa. Vanligtvis hanteras effekter av följande miljörelaterade aspekter i en MKB: 
buller, radon, allergier, olycksrisker, oro och luft- och markkvaliteter. Ibland 
beskrivs även barriäreffekter, smittspridning, kemikalier och förorenad mark som 
källor till negativ hälsopåverkan. Det finns även önskemål om att få in 
folkhälsofrågor i MKB eftersom allt miljöarbete även är folkhälsoarbete. Vissa 
anser även att projektets/planens effekter på jämlikhet bör beskrivas ur ett 
hälsoperspektiv. 
 
Vägverkets förhållningssätt och strävanden av betydelse för MKB-arbetet 
Policys 
Vägverket skriver att det utifrån de övergripande målen finns anledning att i 
policydokument fastställa Vägverkets förhållningssätt till vissa prioriterade 
områden. Vår tolkning är att även policyn skall genomsyra hela verksamheten 
eftersom den stödjer sig på de övergripande målen.  
 
Miljöpolicy 
Enligt miljöpolicyn (Vägverket, 1998) skall vägverket:  
använda skonsamma metoder för väghållning och övrig verksamhet,  
lokalisera och utforma vägar, broar och andra anläggningar i harmoni med 
omgivningen och se till att de uppfyller höga krav på gestaltning,  
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bevara särskilt värdefulla kultur- och naturmiljöer  
hantera miljöfrågorna på ett kompetent sätt  
 
Vägarkitekturpolicyn 
Kännetecken för vägarkitekturpolicyn skall vara god arkitektur för alla 
Vägverkets byggnationer (Vägverket, 2001a). För samhällsplaneringen anges att 
”vägar skall genom sin lokalisering och utformning anpassas till omgivande 
landskap och bebyggelse”. För vägen och omgivningen anges att ”Vägen är … en 
del i ett större sammanhang, där natur- och kulturmiljön och andra kulturella 
uttryck ger förutsättningarna för samspelet mellan vägen och dess omgivningar”.  
 
Miljöprogram 
Vägverkets miljöprogram är en del av Vägverkets miljöledningssystem. Det 
vänder sig främst till Vägverkets anställda och är ett uttryck för Vägverkets 
gemensamma strävanden och ska vara en vägledning och inspiration för att 
åstadkomma miljöförbättringar. 

Vägverkets miljöprogram för åren 2002–2005 utpekar tre områden som 
kritiska miljöfrågor vilka ska stå i centrum för allt miljöarbete i Vägverket 
(Vägverket, 2001d). Dessa områden är: 

Energianvändning och koldioxidutsläppen, 
Hälsopåverkan från luftföroreningar och buller, 
Vägarnas inverkan på stadens respektive landsbygdens natur- och 
kulturvärden. 

 
Ett av nio områden, som Vägverket prioriterar sina miljöinsatser inom, rör 
anpassning till natur- och kulturvärden där miljöprogram 2002–2005 säger att 
"Vägverket ska utveckla mål, mått och genomföra åtgärder för att säkra stadens 
och landsbygdens natur- och kulturvärden". 

Miljöprogrammet gäller dock inte för Vägverkets resultatenheter (produktion, 
färjerederiet, konsult och vägsektorns utbildningscentrum). Dessa har att ta fram 
egna miljöprogram till 2003 då Vägverket inför ett miljöledningssystem. 

Förutom Vägverkets miljöprogram 2002–2005 finns även sju regionala 
miljöprogram som beskriver regionala miljömål och regionala åtgärder. 

Vägverket har formulerat fyra övergripande miljömål. Dessutom pågår 
uppbyggnad av ett system med indikatorer som ska beskriva hur Vägverket och 
vägtransportsystemet utvecklas i miljöhänseende. Dessa representerar olika nivåer 
i Vägverkets resultatmodell: 

Hur vägverkets resurser används, 
Vilka processer Vägverket och andra aktörer genomför, 
Prestationer som förändrar Vägverkets och andra aktörers produkter och 
tjänster, 
Förändringar i vägtransportsystemets användningstillstånd,  
Miljöeffekter. 

 
Samtidigt skriver Vägverket i Miljöprogram 2002–2005 att indikatorerna måste 
väljas och utformas även med tanke på att de ska kunna ingå i såväl nationell som 
internationell sammanställning av utvecklingen inom miljöområdet. Som exempel 
nämner man Europiska miljöbyråns TERM-uppföljning, se ovan kap. 2.1.8. 



VTI meddelande 936 43 

2.2.3 Påverkan, effekt, konsekvens enligt Vägverket 
Enligt Vägverkets och Banverkets publikation Bedömning av ekologiska effekter 
av vägar och järnvägar (Vägverket, 1996 & Banverket, 1996) avser påverkan 
själva den planerade åtgärden, exempelvis byggande av en väg eller järnväg. Här 
ingår inte endast byggnationen som sådan utan även den trafik som nyttjar 
byggnationen. Effekt avser viktiga förändringar i exempelvis ekologisk och 
kulturhistorisk potential, såsom barriär, fragmentering eller störning. Någon 
värdering i endera riktning görs inte i detta skede, effekterna skall redovisas som 
värdeneutrala. Konsekvens, slutligen, avser en värdering av den betydelse 
effekterna kan få för något intresse eller samhällsändamål, exempelvis att en 
barriär får som följd att ekologiska spridningsvägar försvinner eller att en störning 
innebär vibrationer som kan skada byggnader inom kulturmiljö. Genom att 
begreppet påverkan används dels för det som orsakar en effekt, dels för själva 
effekten i sig och dels konsekvens för den inverkan effekten har för ett visst 
intresse, har man fördelat de kausala rollerna bland det som annars, mer 
värdeneutralt skulle kunna kallas primär, sekundär och tertiär effekt.  

År 2002 har Naturvårdsverket tillsammans med Vägverket och Banverket tagit 
fram en skrift om det rörliga friluftslivets del i bedömningen av miljö-
konsekvenserna i planer, program och projekt för vägar och järnvägar 
(Naturvårdsverket, 2001). I denna presenteras åter händelsekedjan Påverkan-
/effekt/konsekvens. I skriften är innehållet i de tre stegen tydligare formulerade. 
Det framgår exempelvis att kedjan påverkan/effekt/konsekvens motsvaras av 
stegen P (Pressure), S (State) och I (Impact) i den så kallade DSPIR-modellen (se 
nedan). Som hjälp för bedömning av påverkan, effekter och konsekvenser ställs i 
skriften ett antal frågor:  

Vilken påverkan kan det bli? 
Vilka friluftsvärden kan påverkas? 
Vilka effekter kan uppstå? 

 
Dessutom räknas ett antal effekter upp: 
Ändrade upplevelsekvaliteter 
Ändrade ekologiska förhållanden 
Ändrad areal 
Ändrad åtkomlighet och barriäreffekter 
Störningar – buller m.m. 
 
Därefter ställs följdfrågan  
Vilka konsekvenser kan uppstå? 
 
2.2.4 DPSIR i miljöuppföljningsarbetet 
De svenska miljömålen har formulerats i femton miljökvalitetsmål som är allmänt 
formulerade. För att kunna omsättas i praktiken måste de preciseras med hjälp av 
mer konkreta mål. Riksdagen fastställer delmål som i detalj kan ange vilka 
egenskaper en viss naturtyp bör ha, vilka enskilda föroreningar eller andra 
problem som behöver åtgärdas och vilka riktlinjer som ska gälla för sådana 
åtgärder (http://www.naturvardsverket.se). Dessutom tillkommer sektorsmål samt 
regionala och lokala mål. I syfte att kunna visa huruvida vi är på väg åt rätt håll 
och hur fort detta går har Naturvårdsverket inrättat ett system för uppföljning av 
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miljökvalitetsmålen. Detta system bygger på den internationellt vedertagna 
DPSIR-modellen (figur 1). 
 

Driving forces

Drivkrafter

Pressure

Miljöpåverkan

State

Miljötillstånd

Impact

Konsekvenser

Response

Vidtagna åtgärder

 
Figur 1 Uppföljning av miljökvalitetsmål med DPSIR-modellen (European 
Environment Agency – EEA, 1999). 
 
Drivkrafterna i DPSIR-modellen är uttryck för samhällets behov och önskemål 
(till exempel ekonomiska aktiviteter, transport och industriproduktion). 
Drivkrafterna orsakar påverkan (till exempel utsläpp och avfall) i form av en 
belastning på tillståndet i miljön vars förändring i sin tur kan leda till 
konsekvenser för ekosystem med mera (Naturvårdsverket, 1999). Man får här inte 
förledas att tro att uppdelningen av händelseförloppet i dessa fem kategorier (D, P, 
S, I och R) räcker för att beskriva hela sanningen. Till detta kommer dessutom 
kunskap om orsakssambanden med de yttre faktorer som spelar in som till 
exempel, ekosystemens känslighet eller sårbarhet. 

Naturvårdsverket definierar i System med indikatorer för nationell uppföljning 
av miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket 1999) även begreppet indikator som ett 
ämne, mått eller annat som direkt eller indirekt påvisar ett förhållande (förekomst 
eller tillstånd) hos något. En miljöindikator skall vidare vara mätbar (kvantitativt 
eller kvalitativt) samt visa på ett förhållande av väsentlig betydelse för miljön eller 
för miljöarbetet. 

I syfte att underlätta tolkningar av miljödata har det utarbetats bedöm-
ningsgrunder för miljökvalitet. Med hjälp av detta klassificeringssystem ska man 
kunna bedöma om uppmätta halter är höga eller låga, antingen jämfört med 
genomsnittet för landet eller jämfört med ursprungliga nivåer. För närvarande 
finns bedömningsgrunder för grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och hav, 
skogslandskapet, odlingslandskapet samt förorenade områden 
(http://www.naturvardsverket.se). En webbversion av bedömningsgrunderna finns 
tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se. Med 
ledning av denna skall det i princip vara möjligt att genomföra tolkningar av egna 
mätningar och observationer.  
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2.2.5 Bestämmelser om skydd, bevarande, hänsyn m.m. i Sverige 
Övergripande bestämmelser 
Miljöbalkens grundstenar 
Miljöbalken (SFS, 1998a) inleds med bestämmelser som utgör exempel på vad 
som skall gälla för att miljöbalkens mål skall uppnås. Bestämmelserna gäller för 
hela balken, det vill säga dess samtliga kapitel. Dessa bestämmelser kallas för 
grundstenarna och är till antalet fem. Tre av dessa har enligt oss en särskild 
betydelse för föreliggande projekt. I 1 kap. står att ”Miljöbalken skall tillämpas så 
att  
1) människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  
2) värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  
3) den biologiska mångfalden bevaras”. 
 
Riksintresse för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv 
Miljöbalken 3 kap. 6 § ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka/skada (se nedan) natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” 

Enligt författningskommentarerna till miljöbalken anges att ”med uttrycket 
påtagligt kan påverka, vilket också används i flera paragrafer i kapitlet, utesluts 
bagatellartad påverkan. Endast sådana åtgärder åsyftas som kan ha en bestående 
negativ inverkan på det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha mycket stor 
negativ påverkan på detta” (prop. 1997/98:45, del 2 s. 30). Författnings-
kommentaren gäller även för begreppet ”påtaglig skada” (prop. 1997/98:45, del 2 
s. 33). Enligt författningskommentarerna framgår att även landskapsbilden är en 
del av kulturmiljön (prop. 1997/98:45, del 2, s. 32). 

Enligt 10 § framgår att ”om ett område enligt 5–8 §§ är av riksintresse för flera 
oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste 
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön 
i övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 
skall försvarsintresset ges företräde”. Alltså när ett riksintresse skall vägas mot ett 
riksintresse väger det intresse tyngst som ”på lämpligaste sätt främjar en 
hushållning med mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. En sådan 
bedömning skall i enlighet med balkens mål innefatta ekologiska, sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden”. Totalförsvarets verksam-
heter ges alltid företräde (prop. 1997/98:45, del 2, s. 35). Påtaglig skada kan 
endast godtas på ett riksintresse när två eller flera riksintressen anses vara 
oförenliga. Även om ett intrång i ett riksintresse medför påtaglig skada på samma 
intresse skall en avvägning ske där företräde mycket väl kan ges den verksamhet 
som är upphovet till den påtagliga skadan.  
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Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten 
I miljöbalkens 4 kap. finns särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och 
vatten för vissa områden. Även dessa områden är s.k. riksintresseområden men är 
främst utpekade för det rörliga friluftslivet och för att hindra vissa typer av 
exploatering såsom fritidsbebyggelse, vattenkraftsutbyggnad etc. Enligt 2 § ”skall 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön”. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får enligt 1 § 
komma tillstånd inom dylika riksintresseområden om det ”inte påtagligt skadar 
områdets natur och kulturvärden”. I författningskommentarerna till miljöbalken är 
betydelsen av begreppet påtaglig skada densamma som för 3 kap. 6 § miljöbalken 
(prop. 1997/98:45, del 2 s. 30 & 33), se ovan kap. 2.2.1 & 2.2.5. Författnings-
kommentarerna nämner också att kommunernas fysiska planer även fortsätt-
ningsvis skall vara en av de viktigaste källorna för att bedöma frågor om lämplig 
mark- och vattenanvändning i konkreta ärenden. Detta har framförallt kommit till 
uttryck i de kommunala översiktsplanerna (prop. 1997/98:45, del 2 s. 29). 
 
Fornlämningar 
Skydd av fornlämningar regleras enligt kulturminneslagen (SFS, 1988). Detta är 
en av Sveriges i särklass äldsta lagar med rötter i plakat från år 1666. Enligt 2 kap. 
1 § är fasta fornlämningar ”följande lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 
övergivna”. Det kan exempelvis utgöras av: 
gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravnings-
platser,  
resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder 
samt andra ristningar eller målningar,  
kors och minnesvårdar,  
samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,  
lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som 
uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter 
arbetsliv och näringsfång,  
ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av 
andra märkliga byggnader och byggnadsverk,  
färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och 
likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter,  
skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak. 
Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner 
eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig 
kult.  
 
Enligt 2 § hör till en fast fornlämning ”ett så stort område på marken eller på 
sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns 
fornlämningsområde”. 

Enligt 6 § är det ”förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fast fornlämning”. Enligt 7 § får Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att skydda och vårda en fast 
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fornlämning. Åtgärderna får avse exempelvis flyttning, iordningställande och 
inhägnad av fornlämningen eller röjning. Åtgärden får avse även en fornlämning 
som infogats i ett byggnadsverk. 
 
Byggnadsminne 
Statligt byggnadsminne 
Statliga byggnadsminnen regleras enligt förordningen om statliga byggnads-
minnen m.m. (SFS, 1988b). Enligt första paragrafen framgår att ”en byggnad som 
tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne, om den är synnerligen 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt 
synnerligen märkligt bebyggelseområde. Bestämmelserna om statliga byggnads-
minnen i denna förordning får också tillämpas på park, trädgård eller annan 
anläggning av kulturhistoriskt värde”. Regeringen prövar frågan om statligt 
byggnadsminne efter framställan av Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarie-
ämbetet är tillsynsmyndighet. Till ett byggnadsminne skall skyddsföreskrifter 
finnas. 
 
Kungsgårdar 
Kungsgårdar är ett statligt byggnadsminne som tillhör en särskild grupp av 
kulturegendomar kvarhållna i statlig ägo vid Byggnadsstyrelsens och 
Domänverkets bolagisering. Sedan ett tillägg i byggnadsminnesförordningen 
(SFS, 1988b) 1995 är det inte bara byggnaderna i sig liksom park, trädgård eller 
annan anläggning av kulturhistorisk värde som kan skyddas, utan 
kulturegendomar i sin helhet. Enligt 16 § framgår att ”en fastighet som ägs av 
staten och som representerar en viktig del av det nationella kulturarvet eller annars 
är av stort kulturhistoriskt värde skall förvaltas så att det kulturhistoriska värdet 
inte minskar. Regeringen beslutar, efter förslag från Riksantikvarieämbetet, vilka 
fastigheter som skall anses ha ett sådant värde och hur kulturvärdena skall 
skyddas”. Således kan såväl skogsmark som jordbruksmark skyddas. 

Bestämmelserna gäller alla statliga fastigheter av stort kulturhistoriskt intresse. 
De så kallade kungsgårdarna är sådana fastigheter med en historia i svensk 
medeltid. Riksantikvarieämbetet avser alltså att föreslå regeringen att 
kungsgårdarna klassificeras som värdefulla fastigheter enligt förordningen. 

 
Kyrkliga kulturminnen 
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser är skyddade enligt 4 kap. 1 § kulturminneslagen (SFS, 1988a). 
 
Byggnadsminne 
Kommunalt byggnadsminne fungerar på samma sätt som statligt byggnadsminne, 
men det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Enligt 3 kap. 1 § om 
Byggnadsminnen i kulturminneslagen (SFS, 1988a) kan ”en byggnad som är 
synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för 
byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt 
detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av 
kulturhistoriskt värde”.  
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Kulturreservat 
Enligt 7 kap. 9 § miljöbalken finns möjligheten att inrätta kulturreservat. 
Kulturreservat har som syfte att ”bevara värdefulla kulturpräglade landskap”. I 
lagen har man avlägsnat eventuella konflikter med statliga byggnadsminnen, 
fornlämningar eller kyrkligt kulturminne genom att säga att sådana får förekomma 
inom ett kulturreservat. Skyddsformen kompletterar bestämmelserna om 
naturreservat enligt 4 § och inrättades som en effekt av att regeringen ansåg att 
ansvarig myndighet med hjälp av naturvårdslagen inte hade lyckats skydda 
kulturvärdena i landskapet i önskad utsträckning utan att lagen ”endast 
undantagsvis använts för att säkerställa de för kulturmiljövården viktigaste 
värdena” (prop. 1997/98:45, s. 324f.). ”Ett historiskt landskap kan sägas vara ett 
landskap som präglas av hävdade eller ohävdade kulturlandskapselement som 
återspeglar väsentliga drag och företeelser från äldre markanvändning. En 
betydande del av det historiska landskapets värde utgörs av sambanden mellan de 
enskilda kulturlandskapselementen och av samspelet med naturmiljön. Det 
samlade kulturvärdet i ett historiskt landskap kan således sägas vara större än 
summan av kulturvärdet hos de enskilda element som ingår i landskapet” (prop. 
1997/98:45, s. 324). 
 
Nationalstadsparker 
Denna bestämmelse överfördes från naturresurslagen till miljöbalken, 4 kap. 7 §. I 
en nationalstadspark får inte ny bebyggelse och nya anläggningar komma till 
stånd och andra åtgärder vidtas om det inte kan ske utan intrång i parklandskap 
eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i 
övrigt skadas. Den för närvarande enda nationalstadsparken i Sverige ligger i och 
utanför Stockholms kommun: Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården. 
Bestämmelsen utgör således inte något hinder mot pågående markanvändning i 
sådana delar av en nationalstadspark som redan är tagna i anspråk för bebyggelse 
och anläggningar. 
 
Nationalparker 
Bestämmelsen är mycket gammal och har ett förflutet i naturskyddslagen och 
naturvårdslagen. Numera ingår den i miljöbalkens 7 kap. 2 §. Syftet är ”att bevara 
ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp i dess naturliga 
tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. Idag finns nationalparker omfattande 
relativt orörda fjällområden eller sådana som helt och hållet bär agrar prägel. 
 
Naturreservat 
Naturreservat kan inrättas enligt miljöbalkens 7 kap. 4 §. Syftet med 
bestämmelsen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet”. Men 
bestämmelsen kan även tillämpas på ett område som behövs för att ”skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter”. Regeringen erinrade i miljöbalkspropositionen att ”om att naturreservat kan 
vara en tänkbar skyddsform som kan användas för skydd av områden med såväl 
skyddsvärd naturmiljö som värdefulla kulturmiljöer” (prop. 1997/98:45, s. 324). 
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Naturminnen 
Naturminnen regleras enligt miljöbalkens 7 kap. 10 §. Naturminne är ett 
”särpräglat naturföremål” som kan skyddas eller vårdas särskilt. Till ett 
naturminne kan även höra ett område på marken som krävs för att ge minnet 
skydd eller ”behövligt utrymme”. Ett naturminne kan exempelvis avse flyttblock 
eller stora ekar. 
 
Biotopskydd 
Ett biotopskyddsområde är ett ”mindre mark- eller vattenområde som utgör 
livsmiljö för hotade djur eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärd … 
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som 
kan skada naturmiljön”. Enligt 5 §, bilaga 1 i Förordning om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. (SFS, 1998d), utgörs biotopskyddsområden av:  
alléer,  
källor med omgivande våtmark i jordbruksmark,  
odlingsrösen i jordbruksmark,  
pilevallar,  
småvatten och våtmarker i jordbruksmark,  
stenmurar i jordbruksmark och  
åkerholmar.  
 
Det är dock endast lövträdsalléer som omfattas av bestämmelsen trots att frågan 
diskuterades vid regeringskansliet inför ändringen av lagen (SFS, 1999). De unika 
och skyddsvärda södermanländska herrgårdsalléerna av gran omfattas således inte 
av bestämmelsen. 

Det finns även särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som regleras 
enligt biotopskyddsförordningens 6 § och definieras i bilaga 2 som: brandfält, 
lövbrännor, äldre naturskogsartade skogar, örtrika allundar, ravinskogar, mindre 
vattendrag och småvatten med omgivande mark, örtrika sumpskogar, äldre 
sandskogar, äldre betespräglad skog, kalkmarksskogar, rik- och kalkkärr, alkärr, 
hassellundar och hasselrika skogar, källor med omgivande våtmarker, myrholmar, 
ras- eller bergbranter, mark med mycket gamla träd, strand- eller svämskogar. 
Dessa pekas ut av länsstyrelsen. 
 
Djur- och växtskyddsområde 
En bestämmelse enligt miljöbalkens 7 kap. 12 § som innebär att ”länsstyrelse eller 
kommun kan meddela föreskrifter avseende särskilt skydd för en djur- eller 
växtart, utöver jakt- eller fiskevårdslagstiftningen. Bestämmelsen kan inskränka 
rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig 
inom området”. 
 
Strandskydd 
Bestämmelsen enligt miljöbalkens 7 kap. 13 § som skyddar land och vatten-
områden intill 100 meter från strandlinjen vid hav, vattendrag och insjöar. Syftet 
är att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet”. Regeringen eller den 
myndighet regeringen utser kan utöka strandskyddet till 300 meter. 
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Landskapsbild, visuella aspekter 
Landskapsbilden utgör ofta ett bevarandeargument vid olika typer av exploa-
tering. I plan- och bygglagen, PBL, (SFS, 1987) 3 kap. 1 §. behandlas landskaps-
bilden i samband med utplacering av byggnader och tomter. Där framgår att 
”byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden …” 

I miljöbalken är termen landskapsbild inte explicit uttryckt, däremot i texterna 
avseende:  

1) regeringens förslag till en miljöbalk,  
2) skälen till regeringens förslag,  
3) regeringens överväganden samt  
4) författningskommentarerna (prop. 1997/98:45).  

 
I diskussionen om de lagar som skall inordnas i miljöbalken nämns 
naturvårdslagen om skydd och vård av naturen som inbegriper landskapsbilden 
(prop. 1997/98:45, s. 188). Miljöbalkens allmänna hänsynsregler omfattar land-
skapsbilden eftersom regeringen i sina kommentarer konstaterar att en väg, 
oavsett dess trafik, kan ha betydelse för landskapsbilden (prop. 1997/98:45 s. 
207). I kommentarerna till balkens 2:a och 3:e kapitel om hushållning med mark 
och vatten lyfts naturresurslagens gamla formuleringar om krav på hänsyn till 
landskapsbilden fram (prop. 1997/98:45, s. 241. Se även ovan under kapitel om 
riksintresse). I kommentarerna till 7 kap 6 § talas om omsorg om landskapsbilden 
(prop. 1997/98:45, s. 324). Även i kommentarerna avseende balkens bestäm-
melser om ersättning för lantbrukare vid driftsomläggning från jordbruks-
produktion till odling av energiskog, diskuteras näringens påverkan på 
landskapsbilden (prop. 1997/98:45, s. 553). När det gäller regeringens tillåtlig-
hetsprövning i balkens 17 kapitel lyfts inverkan på landskapsbilden fram rörande 
etablering av större grupper av vindkraftverk (prop. 1997/98:45, del 2, s. 216).  

Naturresurslagens bestämmelse om skyltning infogades inte i miljöbalken, 
istället tillskapades en ny lag om skyltning (SFS, 1998b) där en skyltanordning 
inte får vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden (prop. 1997/98:45). 
 
2.2.6 Utpekade men ej skyddade bevarandeintressen 
Det finns en rad bevarandeintressen som inte åtnjuter lagskydd men som vanligen 
beaktas vid exploatering. Informationen om dessa värden hämtas ur olika typer av 
inventeringar. 
 
Nyckelbiotoper 
Skogsvårdsorganisationen fick i uppdrag av regeringen att inventera nyckel-
biotoper mellan åren 1993–1997. En provinventering pågick i sju län under åren 
1990–92. Med nyckelbiotop avses "känsliga biotoper med höga naturvärden, så 
beskaffade till sin karaktär eller speciella biotophistorik att där kan förväntas 
förekomma sällsynta, hotade eller hänsynskrävande arter" (Skogsstyrelsen, 1991). 
Inventeringen genomförs för att man skall kunna bevara livsmiljöer för hotade 
arter. Hotade arter kallas med en icke vetenskaplig term rödlistade arter, efter det 
engelska begreppet red list. Med hotad menas att artens population inte är 
säkerställd i ett längre tidsperspektiv. Men inventeringen syftar även till att 
uppfylla skogspolitikens miljömål och att "vara en värdefull kunskap för 
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skogsägarna själva, användas för bl.a. rådgivning till skogsägare, beslut om 
biotopskydd och i viss mån beslut om naturreservat på skogsmark".  

En nyckelbiotop anger kvaliteten på skogsområden där det kan finnas 
alternativt finns rödlistade arter. Storleken på en nyckelbiotop varierar allt från ett 
enstaka träd till stora områden över 100 hektar. "Utgångspunkten för urval och 
klassificering av nyckelbiotoper skall grundas på biologiska kvaliteter och 
värden" (Skogsstyrelsen, 1991). 
 
Kommunala natur- och kulturmiljöprogram 
I och med den fysiska riksplaneringen 1972 påtalades behovet av att stärka 
kunskapsläget avseende natur- och kulturmiljön. Framförallt inleddes olika 
bebyggelseinventeringar. Riksantikvarieämbetet tog därför fram riktlinjer för 
kommunala kulturmiljöprogram. Sådana producerades i stor mängd under 
framförallt 1980-talets första hälft. Det var företrädesvis kommunerna själva samt 
länsmuseerna som stod för texterna. Verksamheten är idag i det närmaste helt 
avstannad. 
 
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 
I början av 1990-talet inleddes vid länsstyrelserna ett arbete med att upprätta 
program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. 
Allmänna råd upprättades gemensamt av Naturvårdsverket och Riksantikvarie-
ämbetet (Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet, 1991). Syftet med 
bevarandeprogrammen var bl.a. att dessa skulle utgöra underlag för fysisk 
planering och för arbetet med att säkerställa naturvärden (reservat etc.). 
 
Ängs- och hagmarksinventeringar 
Vid länsstyrelserna bedrevs mot slutet av 1980-talet och vid början av 1990-talet 
den så kallade ängs- och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket, 1987, 
Naturvårdsverket, 1995). Syftet var att inventera värdefulla ängs- och hagmarker i 
Sverige, för att få ett bra beslutsunderlag till exempelvis ersättningsprogram för 
skötsel av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Markerna indelades i tre 
klasser. Inventeringen inleddes med studier av infraröda ortofotografier varvid 
tänkbara områden identifierades. Därefter skedde inventering i fält. Såväl 
fältskiktet (markytan) som busk- och trädskiktet samt odlingsspår dokumen-
terades. En ny ängs- och hagmarksinventering pågår för närvarande i Sverige 
under namnet, Inventering av värdefulla ängs- och betesmarker 
(http://www.sjv.se/net/SJV/Startsida/%c4mnesomr%e5den/V%e4xt%2C+milj%f6
+&+vatten/Biologisk+m%e5ngfald+och+kulturmilj%f6v%e4rden/%c4ngs-
+och+betesmarksinventering). Finansiär denna gång är Jordbruksverket. 
Inventeringen som mestadels utförs av personal från länsstyrelserna skall vara klar 
år 2003.  
 
Urskogsinventeringen 
Syftet med urskogsinventeringen var att få kunskap om var landets mest 
värdefulla urskogsområden låg inför en planerad säkerställandeinsats. 
Inventeringen initierades av Naturvårdsverket och genomfördes av länsstyrelserna 
och skogsvårdsstyrelserna i berörda län mellan år 1978–1982. Inventeringen 
bygger i stort sett på då känd kunskap om var det fanns presumtiva 
urskogsområden och kan inte betraktas som någon förutsättningslös landtäckande 
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inventering. I inventeringen klassades skogarna i klass 1, 2 eller 3. Inventeringen 
har sedan dess i viss utsträckning kompletterats med skogsstyrelsens 
biotopinventering fjällnära urskogsområden 
 (http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/naturres/reservat.html). 
 
Våtmarksinventeringen 
Syftet med våtmarksinventeringen var att få kännedom om var de mest 
bevarandevärda våtmarksområdena finns i landet (Naturvårdsverket, 1989). 
Våtmarksinventeringen initierades och delfinansierades av Naturvårdsverket och 
genomfördes under senare delen av 1980-talet, slutrapportering skedde 1994. 
Inventeringen genomfördes av länsstyrelserna i alla län utom Norrbottens län 
(BD-län), där den fortfarande pågår. Alla våtmarker större än en viss areal (olika i 
varje län) identifierades på flygbilder och besöktes i fält. I inventeringen klassades 
våtmarkerna i klass 1, 2 eller 3. 
 (http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/riksintr/intrdok/gprom4.pdf) 
 
NOLA, KOLA, NOKÅS, Landskapsvård och miljöstöd 
Under 1980- och 1990-talen introducerades en rad olika ersättningsprogram för att 
sköta värdefulla natur- och kulturmiljöer (Naturvårdsverket, Lantbruksstyrelsen & 
Riksantikvarieämbetet, 1991, Naturvårdsverket & Lantbruksstyrelsen, 1989, 
Naturvårdsverket, 1986). NOLA är förkortningen på programmet Naturvårds-
åtgärder i odlingslandskapet som tillsammans med Landskapsvårdsersätt-
ningsprogrammet fortgick fram till och med Sveriges anslutning i EU, varvid de 
ersattes med EU:s miljöersättningsprogram (Naturvårdsverket dnr 255-6309-95 
Nj). KOLA är förkortningen på Kulturmiljöåtgärder i odlingslandskapet eller 
Kulturlandskapsvård, NOKÅS är förkortningen på Natur- och kulturvårdsåtgärder 
i skogsbruket (Gustafsson, L, 1997). Ersättningsprogrammen var riktade till jord- 
och skogsbrukare, företrädesvis den förra kategorin. Programmen ledde till att en 
stor mängd mark sköttes på ett sätt som bevarade natur- och kulturvärden. 
Ersättning kunde även utgå till restaureringar av marker, frihuggning av 
kulturlämningar etc. Dokumentation om de olika programmen finns i 
länsstyrelsernas och skogsvårdsstyrelsernas arkiv och kan ge en indikation om att 
ett område har haft och eventuellt fortfarande har höga natur- och kulturvärden. 
Flera länsstyrelser använder den äldre dokumentationen inför nytecknande av 
EU:s miljöstöd för exempelvis biologisk mångfald, kulturmiljö etc. Även 
uppgifter ur EU:s miljöstödsarkiv kan ge upplysningar om landskapets natur- och 
kulturvärden. Avtalen mellan EU och bönderna löper oftast enligt femåriga avtal. 
Inför avtalen sker ofta en fältsyn av personal från länsstyrelsen för att se huruvida 
marken uppfyller kraven för att kunna ingå i stödprogrammet. Under avtalstiden 
sker stickprovsvisa kontroller av bevarandevärdet och skötseln. 
 
2.3 Projekt 
Som ytterligare ett underlagsmaterial, för att kunna utveckla en metod som kan 
medverka till ett bättre beslutsunderlag avseende bedömning av skada och 
påtaglig skada på bevarandeintressen i samband med väg- och järnvägsprojekt, 
kommer ett flertal exempel på infrastrukturprojekt att beskrivas och analyseras. 
Till skillnad från de överstatliga och nationella redovisningarna är projektnivån 
inte endast en redovisning av vad som skrivits och genomförts, den innehåller 
även en analyserande del. Samtliga projekt är stora, även om de inte hade varit ett 
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måste. Det är viktigt att betona att exemplen inte skall ses som förebilder. I 
metodbeskrivningen används några av dessa exempel för att illustrera metodens 
gång. Samtidigt utgör exemplen ett oberoende källmaterial som metoden testas 
emot. Detta med bakgrund av att det inte finns några resurser inom projektet att 
själv ta fram ett material som metoden kan testas emot. 
 
2.3.1 E4 mellan Uppsala–Mehedeby i Uppland 
Under en lång tid har ny E4 öster och norr om Uppsala utretts. Vägen, som löper 
genom Uppsala län, ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen beslutade 
om i juni 1993. Riksdagens beslut är att den nya vägen ska ha motorvägsstandard. 
Nuvarande E4 mellan Uppsala och Mehedeby har stora brister, både gällande 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Miljösituationen är inte bra, främst för de 
boende i tätorterna som E4 passerar igenom. Vägverkets bedömning är att det är 
orealistiskt att bygga om den nuvarande vägen till motorväg. Det skulle påverka 
boendemiljöer och Uppsalaåsen på ett alltför negativt sätt.  

År 1992 var en lokaliseringsplan klar (Vägverket, 1992) som behandlar 
effekter och konsekvenser av de olika alternativ vägkorridorerna. En 
lokaliseringsplan var då det som idag motsvaras av en vägutredning. Vägverket 
har i lokaliseringsplanen inte enbart tittat på påverkan på miljön utan även 
beskrivit trafikekonomiska effekter, trafiksäkerhetseffekter, byggnadskostnader 
etc. Åtta sträckningar har analyserats; Årsta väst, Årsta väst mitt, Jälla öst mitt, 
Jälla väst, Jälla väst mitt, Årsta väst öst och slutligen Jälla väst öst. 
Sammanfattningsvis utgör de en västlig och en östlig vägkorridor. 
Lokaliseringsplanens MKB utgör en del av det material som studeras för att 
redogöra för hur begreppen påverkan – effekt – konsekvens har behandlats med 
avseende på natur- och kulturvärden och det rörliga friluftslivet.  

Efter ett antal utredningar har Vägverket fattat beslut om att bygga en ny E4 i 
ett västligt läge, öster om Uppsala och väster om Tierp. Valet av sträckning beror 
bland annat på trafikavlastning, samhällsekonomisk lönsamhet samt möjligheten 
att bygga nya E4 i etapper. Förslaget redovisas i två arbetsplaner, delen Uppsala–
Läby (Vägverket, 1997a) och Läby–Mehedeby (Vägverket, 1997b) som 
Vägverket skickade till regeringen hösten 1997. Miljökonsekvensbeskrivningarna 
tillhörande arbetsplanerna utgör en annan del av det material som studeras. 

Vägverkets förslag i arbetsplanerna har lett till en intensiv debatt i och omkring 
Uppsala kring valet av sträckning. Arbetsplanerna har också överklagats till 
regeringen. Regeringen begärde hösten 1999 ytterligare underlag för att kunna ta 
ställning till arbetsplanerna; en utredning som blev klar vid årsskiftet 1999/2000. 
Regeringen har fattat beslut att fastställa arbetsplanen för väg E 4 mellan Uppsala 
och Läby med en dragning enligt Vägverkets alternativ kallat Årsta Väst. Detta 
innebär att om- och nybyggnaden av väg E 4 mellan Uppsala och Mehedeby 
kommit ett steg närmare. Utbyggnaden av E 4 förbi Uppsala beräknas enligt 
Vägverkets plan kunna startas tidigast år 2003. Då detta skrivs har dock redan det 
första spadtaget tagits. 
 
Lokaliseringsplan 
Lokaliseringsplanen för sträckan Uppsala–Mehedeby (Vägverket, 1992) utreder 
åtta alternativa E4-sträckningar. Dessa har analyserats avseende trafikfunktion, 
trafiksäkerhet, miljömässig påverkan och regionala utvecklingsmöjligheter. Ett 
kapitel ägnas åt projektets miljökonsekvenser. Man anger att syftet med 
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miljökonsekvensbeskrivningen är att ge en översiktlig och jämförande beskriv-
ning, dels av miljöpåverkan utefter alternativen, dels av miljöeffekterna på 
nuvarande vägnät. Det konstateras tidigt att en ny E4 innebär en ny trafikkorridor 
genom länet. Detta medför i varierande grad, beroende på vilket alternativ som 
avses, negativa effekter för naturmiljöer, kulturmiljöer och det rörliga friluftslivet, 
samt i naturresurshänseende. 

Området mellan Uppsala och Tierp har bebotts och i princip brukats sedan det 
steg upp ur havet. Trakten är därför mycket rik på fornminnen och 
bevarandevärda kulturmiljöer. Den långa odlingstraditionen har också bidragit till 
rikedomen på naturvärden i området. Ökande befolkning gör att behovet av 
rekreationsmark av olika slag ökar. Sjöar och våtmarker är relativt få. Åsarnas 
betydelse för vattenförsörjningen m.m. gör att även dessa bör hanteras med största 
varsamhet. Att lokalisera en stor väg i detta område innebär därför stora 
konflikter. Detsamma gäller för Uppsala stad som vuxit snabbt och har brist på 
rekreationsmark i många områden.  

De alternativ som MKB:n behandlar är dels västliga alternativ (Jälla väst och 
Årsta väst), dels östliga (Jälla öst och Jälla öst mitt) och dels mitt-alternativen 
(Jälla väst mitt och Årsta väst mitt).  

En västlig E4: Går närmast befintlig E4. Föreslagen korridor går till stor del 
över odlad mark i Uppsalaåsens närhet, vilket ger stor konflikt med såväl kultur- 
som naturintresset. Väljs alternativet över Årsta ökar konflikten med 
kulturintresset medan en sträckning via Jälla ökar konflikten med natur- och 
friluftslivet. 

En östlig E4: Går längst från nuvarande E4. Till stora delar präglas landskapet 
av stora skogsmarker, vilket ger mycket stor konflikt med natur- och 
friluftsintressena. Konflikterna med såväl kultur- som naturresursintressena är 
måttlig. 

Mitt-alternativen: Har början av sträckningen gemensam med väst-alternativen. 
Då Vendelsjön passeras innebär alternativen stora konflikter med såväl natur- och 
kultur- som friluftsintresset. 

 
Påverkan 
Enligt vägverkets definition i denna MKB kan påverkan av vägen delas upp enligt 
följande: 

Det fysiska intrånget. Detta innefattar ianspråktagande av mark eller 
vattenområden för vägen i sig, men också för de områden som påverkas av t.ex. 
täkter eller massdeponering. Avskärande intrång innebär påverkan för människor, 
djur och vattenflöden. Hydrologisk påverkan kan i sin tur leda till att vattentäkter 
och biotoper på relativt stort avstånd påverkas. Intrånget kan ändra 
landskapsbilden kraftigt. 

Byggandet. Under byggnadstiden kan störningar och skador uppkomma som 
ofta är av temporär art. 

Trafiken på vägen. Avgaser, buller, vibrationer, partiklar, vägsalt samt 
föroreningar från olyckor med farligt gods är sådan påverkan som kan leda till 
hälsoeffekter. Förorenat dagvatten från vägen kan även vara ett problem. 
Trafikens karaktär påverkar också helhetsupplevelsen av vägen. 

Detta är en generell beskrivning av en vägs påverkan på miljön och är inte 
relaterad till de olika alternativ som utreds. Man försöker få läsaren att förstå vilka 
problem som kan vara aktuella att diskutera och vilka konflikter som kan uppstå.  
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Effekt 
Effektbeskrivningen fokuseras på de områden som har utpekade värden eller 
miljökvaliteter av betydelse för miljö- och markanvändningsintressena. Effekter 
anges som den förändring som sker vilket ställs i relation till nollalternativet, dvs. 
en framtida situation där ingen ny väg byggs. De effekter som beaktas ska inte 
vara bagatellartade utan påtagliga. Till ledning för beskrivningen av de påtagliga 
effekterna har kriterier eller principer formulerande i naturresurslagen (NRL, 
nuvarande miljöbalken, MB) och därtill hörande råd använts liksom riktvärden för 
exempelvis buller och luftföroreningar. Effekterna av en ny väg är nästan 
uteslutande negativa. Positiva effekter är främst knutna till den trafikavlastning 
som kan erhållas på befintlig E4 och tätortsgator. Det kommer att ske en påtaglig 
skada på riksintressen samt natur-, kultur-, och friluftsvärden i övrigt i och med att 
en ny E4-sträckning byggs.  
 
Konsekvens 
Konsekvensbegreppet definieras aldrig i denna MKB. Istället beskriver man 
graden av konflikt mellan väg och andra intressen efter de olika alternativa 
vägsträckningarna.  
 
Analys och diskussion 
Miljöpåverkan längs den nya E4:an är i lokaliseringsplanen beskriven under 
rubrikerna naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Generellt vid beskrivningarna 
kan sägas att man endast beskriver grad av konflikt och att man försöker definiera 
hotbilder. Man inleder med att beskriva det vetenskapliga eller upplevelsemässiga 
värdet på det utpekade området. Därefter försöker man bedöma graden av den 
påverkan som den nya sträckningen av vägen kommer att ha på det aktuella 
värdet. Man avslutar med att göra en bedömning av graden av konflikt. Graden av 
konflikt redovisas med hjälp av symboler som sammanfattas i tabeller efter varje 
stycke. Ett kryss innebär måttlig konflikt, två kryss innebär stor konflikt och tre 
kryss innebär mycket stor konflikt. Kapitlen naturmiljö, kulturmiljö samt 
friluftsliv avslutas med en sammanfattande tabell där varje alternativs samlade 
konflikter redovisas. Man ska alltså med hjälp av denna tabell kunna avläsa vilken 
konflikt de olika sträckningarna har på de utpekade natur-, kultur-, och 
friluftsvärdena längs sträckningarna. Man för dessutom ett resonemang om vilket 
alternativ som skulle innebära den minsta konflikten.  

För att tydligare illustrera beskrivningen följer ett exempel ur texten. Vad 
exemplet beskriver är alternativen Jälla västs och Årsta västs påverkan på 
Tämnarådalen: 

Naturmiljö: ”Tämnarådalen, med sina igenväxande slåtter- och betesmarker har 
erhållit klass II för sina naturvärden. Området har stora inslag av sankmarker 
vilket ger ett rikt fågelliv. Vägen skär av sydspetsen på det utpekade området och 
denna del kommer att påverkas påtagligt. Detta område är emellertid redan idag 
stört. Förutsatt att hänsyn tas under byggtiden och åns vattenföring ej ändras samt 
att föroreningsförhindrande åtgärder vidtas, bedöms dock området i stort komma 
att behålla naturvärdet. Sammantaget bedöms passagen söder om Tierp dvs. den 
sammantagna effekten på de fyra ovanstående områdena ge måttlig konflikt med 
intresset”. 
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Kulturmiljö: ”Tämnaråns dalgång speciellt Tierpsslätten (riksintresse) är ett 
sammanhängande kulturlandskap med lämningar från stenålder, bronsålder och 
järnålder. Nuvarande E4 skär mitt igenom området. Ny E4 tangerar endast östra 
kanten. Halva området kommer att ligga mellan gammal och ny E4. 
Landskapsbildens förändring och bullerstörningar avgör hur stor påverkan blir. 
Påverkan blir påtaglig. Sedan tidigare påverkas landskapsbilden påtagligt av 
kraftledningar. Konflikten med kulturmiljöintresset bedöms som måttlig.” 
Friluftsliv: ”Övergången av Tämnarådalen innebär en barriär mot ett strövområde 
som används av fågelskådare m.fl. Området syd Tierp är idag redan förfulat av 
andra vägar samt av en kraftledning. Från intressets synpunkt är därför en passage 
där klart att föredra jämfört med att passera norr om Tierp. Sammantaget bedöms 
passagen söder om Tierp ge en måttlig konflikt med intresset.” 
 
Man kan alltså konstatera att detaljeringsnivån i denna MKB inte är så hög. Det 
som beskrivs är den grad av påverkan vägen kommer att ha. Vilka effekter denna 
påverkan kommer att innebära för värdena i de beskrivna områdena beskrivs ej. 
Vilka konsekvenserna blir för de olika värdena om man skulle genomföra 
vägdragningen redovisas inte heller. Inte ens i de fall där konflikten mellan vägen 
och natur-, kultur-, och friluftsvärdet är stort. Det beslutsunderlag denna MKB 
utgör lämnar mycket utrymme för beslutsfattarens egna tolkningar och 
värderingar. Man kan istället se denna lokaliseringsplan som ett första försök att 
göra ett dokument som mer liknar en strategisk miljöbedömning (SMB). Ett antal 
alternativa vägsträckningar utreds och vad man försöker beskriva är de konflikter 
som kommer att uppstå mellan en rad intressen. Lokaliseringsplanens syfte är att 
för beslutsfattarna beskriva vilka alternativen är och även försöka bedöma hur 
kontroversiella de är dvs. bedöma vilket det är möjligt att gå vidare med.  

Denna MKB gjordes långt innan det fanns lagkrav på att påbörja en MKB-
process redan i förstudien. Detta kom först 1999 i och med att miljöbalken började 
gälla, med de följdförändringar som samtidigt skedde i väglagen (och 
järnvägslagen). Trots detta är detta dokument intressant på så sätt, att det ger en 
del insikter om hur en SMB kan komma att se ut efter införandet av svensk 
lagstiftning om strategisk miljöbedömning. Det sker under 2004 som en 
konsekvens av införandet av EU:s direktiv om bedömning av effekter av vissa 
planer och program, se ovan kap. 2.1.7.  

Som redan konstaterats, blir de bedömningar som görs mer luddiga, eftersom 
det är oklart exakt var en väg ska dras inom respektive korridor. Det här stämmer 
väl överens med hur SMB görs i andra sammanhang. Det har blivit regel, att 
konsekvensbeskrivningen stannar på effektnivån och alltså inte går in på 
konsekvenserna av respektive alternativ. Det är möjligt, att EU:s skrivning 
”effekter av” kan vara en insikt om detta. Det är naturligtvis inte helt 
tillfredsställande att diskussionen inte förs längre, eftersom konsekvenserna av ett 
antal aktiviteter är kända från andra vägprojekt, men det är kanske en brist som får 
accepteras med motiveringen att dragningarna kan bli så olika även inom en 
korridor. 

I dokumentet görs, som beskrivits, ett försök att visualisera effekterna av om en 
väg dras i ena eller andra korridoren. Negativ konsekvens beskrivs genom att 
använda kryss och positiva med små stiliserade blommor. Tanken är naturligtvis, 
att blommor upplevs som något positivt. Ibland kan dock användningen av allt för 
mycket blommor föra tanken i fel riktning om läsaren är ouppmärksam och bara 
tittar på bilderna. I ett av kapitlen beskrivs effekterna längs befintlig väg om den 
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nya vägen byggs. Här blir det naturligtvis en mängd blommor, eftersom 
trafikmängden kommer att gå ned väsentligt (åtminstone de första åren). En läsare 
som bara ser på figuren får då lätt intrycket att om vägen byggs blir det en positiv 
konsekvens, och han/hon ser inte att det rör enbart den gamla vägsträckningen. 
Det här är naturligtvis inte ett fel i metodiken, utan ett pedagogiskt problem. 
Samtidigt är dålig pedagogik ofta en orsak till missförstånd vid läsning av MKB-
dokument. I det avseendet lämnar det studerade dokumentet en del övrigt att 
önska. 
 
Arbetsplan 
MKB till arbetsplanen för E4 mellan Uppsala och Mehedeby var färdig 1997 och 
är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar sträckan Uppsala–Läby 
(Vägverket, 1997a) och den andra delen behandlar sträckan Läby–Mehedeby 
(Vägverket, 1997b). Vägverket, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Tierps och 
Uppsala kommuner har inför arbetet med arbetsplanen valt att inrikta E4-
projekteringen på en sträckning enligt alternativ Årsta Väst (ÅV). Vägverket har 
förordat en vägsträckning nära Uppsala som kan ingå i ett funktionellt vägsystem 
kring Uppsala i kombination med andra redan genomförda trafiklösningar och 
som på ett effektivt sätt bidrar till en trafik- och miljömässig avlastning av de idag 
hårt trafikbelastade gatorna i Uppsalas centrala delar.  
 
Påverkan 
MKB:n (liksom den tidigare beskrivna lokaliseringsplanen) inleds med att 
definiera centrala begrepp som används i MKB-dokumentet. Vägens 
miljöpåverkan beskrivs på samma sätt som i lokaliseringsplanen under rubrikerna 
”Det fysiska intrånget”, ”Byggandet” och ”Trafiken på vägen”. Man har dock 
även definierat den indirekta påverkan omfördelningen av trafiken på nuvarande 
vägnät kommer att innebära. Det kan ge indirekta konsekvenser som: 

Boendemiljön längs befintliga vägar kan förbättras genom att trafiken minskar. 
Ökat exploateringstryck kan uppstå längs den nya vägen, t.ex. i form av 
serviceverksamhet. 
 
Påverkan av hela projektet är alltså att en ny vägsträckning av E4 ska byggas i en 
något västligare sträckning än dagens alternativ. Vägen ska byggas som fyrfilig 
motorväg mellan Uppsala och Mehedeby.  
 
Effekt 
Man har i MKB-dokumentet först studerat allmänna effekter såsom förändrad 
landskapsbild, buller, markanspråk, för att därefter studera effekter på 
riksintressen, värdefulla naturområden, ekologiskt känsliga områden, värdefulla 
biotoper, rödlistade växt- och djurarter, övriga naturvärden, värdefulla kultur-
områden, fornlämningar samt rekreation och friluftsliv. 
 
Konsekvens 
Vad MKB till arbetsplanen gör till skillnad från MKB till lokaliseringsplanen är 
att även definiera konsekvensbegreppet. Det konstateras att den miljöpåverkan 
som kommer att beskrivas även kommer att få konsekvenser för olika 
miljöintressen. Man inleder med att påpeka att miljökonsekvenserna längs den 
nya vägen i de allra flesta fall har bedömts leda till försämringar. Detta beror på 
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att projektet till största delen behandlar mark där det idag inte finns några större 
vägar. Förbättringar till följd av ett vägprojekt uppstår oftast där befintliga vägar 
avlastas från trafik och buller och luftföroreningar minskar. Miljökonsekvenserna 
har i de allra flesta fall beskrivits med ord och illustrerats med foton och 
fotomontage. Man har i beskrivningen även tagit hänsyn till ingreppets art och det 
berörda objektets värde.  
 
Påverkan, effekt och konsekvens för naturmiljön? 
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för naturmiljön av ny E4 vara 
måttliga. Avrinningsområdet till Björklinge–Långsjön, som är av riksintresse, 
berörs på en sträcka av 3 km. Åtgärder genomförs så att miljösituationen för sjön 
bedöms komma att förbättras. Ett antal värdefulla naturområden berörs direkt av 
nya E4. De negativa konsekvenserna för dessa områden bedöms som små eller 
måttliga. Förutsättningar finns för att naturvärdena i stor utsträckning ska kunna 
bevaras, eftersom endast mindre delar av naturområdena tas i anspråk för ny väg. 
Konsekvenserna består, förutom markanspråket, främst av barriäreffekter för djur 
och växter samt bullerstörningar som gör områdena mindre attraktiva för vissa 
djurarter. Risk finns dessutom för sekundäreffekter, t.ex. att hagmarker som 
splittras inte längre kommer att hållas i bruk. Beträffande konsekvenser för 
rödlistade arter uppstår den allvarligaste störningen av nya E4 för vaktel och 
kornknarr på Vikstaslätten. Fåglarna bedöms störas av buller och kommer 
sannolikt inte att uppehålla sig på ett visst avstånd från vägen. Likvärdiga biotoper 
finns dock i nära anslutning till dem som kommer att störas.   

Påverkan på riksintresse: Nya E4 passerar drygt 150 m öster om 
riksintresseområdet Björklinge–Långsjön och bedöms inte få några större direkta 
(fysiska) konsekvenser för dess naturvärden. Däremot kommer naturligtvis buller 
att påverka långt in i riksintresset. Till detta kommer annan störning i form av 
närspridning av t.ex. kväveföreningar. Björklinge–Långsjön får enligt beslut av 
länsstyrelsen inte tillföras ytterligare förorenat vatten. Man har i MKB-
dokumentet angivit att vägdagvatten från nya E4 och andra föroreningar från 
området som avvattnas till sjön kommer att avledas så att det aldrig når sjön. 
Ytterligare ett riksintresseområde för naturvård, Vissjön, kommer att passeras 
men den nuvarande vägen går betydligt närmare detta område så påverkan på 
detta område kommer snarare att minska. Dock bör påpekas att om endast första 
etappen av den ny E4 byggs, kommer den att ansluta till befintlig europaväg 
alldeles intill Vissjön. Man kan ändå konstatera att alternativ för nydragning är 
vald så att så liten konflikt som möjligt ska uppstå mellan riksintresset ny E4 och 
riksintresset för naturvård.  

Påverkan på annan bevarandevärd natur: Den nya vägen kommer däremot att 
påverka en rad andra skyddsvärda naturmiljöer. Vägens första sträckning förbi 
och strax norr om Uppsala går främst igenom betesmark. Effekterna och 
konsekvenserna av vägen kommer främst att uppstå där hävdad mark och dess 
naturvärden försvinner eller blir starkt påverkade av det markanspråk en 
vägdragning medför. Det påpekas dock att det största hotet mot detta områdes 
naturvärden är upphörande av hävd. Fyrisån, norr om Uppsala, är ett område som 
är klassat som ett klass II-område enligt kommunens naturvårdsinventering, dvs. 
ett område av regionalt intresse för naturvården. Ån med dess biflöden norrifrån 
har ett rikt fågelliv. En frodig strand- och vattenvegetation fungerar som 
biologiska filter och är en del i vattnets självrenande process. Hur fåglarna 
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kommer att påverkas av en eventuell vägdragning kommenteras ej i MKB-
dokumentet. Ej heller kommenteras vägens barriäreffekter på djur som rör sig 
längs vattendragets stränder. Man påpekar att det föreligger en risk att 
vattendraget förorenas vid en eventuell olycka men i samma mening framgår att 
skyddsåtgärder ska vidtas. Vilka skyddsåtgärderna är förklaras ej. 

Tämnaråns dalgång sydöst om Tierp kommer också att påverkas av föreslagen 
E4-dragning. Området är ett klass II-område dvs. ett område av regional 
betydelse. Den nya vägen tar i anspråk ett område på 4 hektar av de 230 ha stora 
våtmarksområdet. Effekterna av vägen kommer att bli att det södra området 
kommer att splittras upp på ett sätt som väsentligt minskar dess värde som biotop 
för den värdefulla fågelfaunan.  

Strax söder om ovan beskrivna område ligger Vallby, som också är ett klass II-
område då det är en värdefull hagmark. Området har tidigare varit oexploaterat 
och ingreppet vägen medför kommer att innebära att området störs och förlorar 
sin helhetskaraktär. 

Påverkan på rödlistade arter: Konsekvenser på rödlistade växt- och djurarter 
är beskrivna i MKB-dokumentet. Man har främst tittat på vilka rödlistade 
fågelarter som kan komma att påverkas men har även tittat på effekter på insekter, 
lavar och svampar. Inga egna inventeringar har utförts efter vägsträckan förutom 
på fågelfaunan, utan man har förlitat sig på befintliga inventeringar gjorda av 
kommun och länsstyrelse. Artdatabanken har givit yttrande angående insekter, 
ryggradsdjur och växter. De konstaterar att effekterna på fåglarna är mest 
framförallt av sekundär art genom ändrad markanvändning, som kan innebära att 
värdefulla biotoper i det småskaliga jordbruket försvinner. I beskrivningen av 
effekterna på insekter, lavar och svampar har man varit väldigt generell och enbart 
beskrivit hur det markanspråk vägen medför vanligtvis påverkar dessa arter.  

I MKB-dokumentet sägs att en rad skadeförebyggande åtgärder ska vidtas för 
att reducera de negativa konsekvenserna av ny E4. Bland annat ska planskilda 
passager byggas för att reducera vägens barriäreffekt. I MKB-dokumentet påstås 
det att passagerna kan fungera för djur och i vissa fall även som spridnings-
korridorer för växter. Det redovisas inte om man faktiskt vet att en passage av det 
slag man tänkt bygga fungerar för ändamålet. Oftast byggs dessa passager för att 
allmänna och enskilda vägar behöver passera den nya vägen. De broar som ska 
byggas över åar och bäckar ska anpassas så att mindre djur ska kunna passera på 
strandremsor ömse sidor om vattendraget. Storleken på djuren definieras ej.  

 
Påverkan, effekt och konsekvens för kulturmiljö 
Motorvägen innebär ett mycket stort ingrepp i de områden av riksintresse för 
kulturmiljövården som berörs: Storåns och Sävjaåns dalgångar, Vaksala samt 
Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar (med Gamla Uppsala). Omfattande studier 
av vägens plan- och profilläge har utförts för att finna ett optimalt läge och 
kulturmiljövårdens uppfattning har fått väga tungt. Trots detta måste miljö-
konsekvenserna betecknas som stora. En ny E4 kommer att till viss del att skada 
riksintressena. Fragmenteringen av sammanhängande områden som direkt 
påverkar upplevelsen av kulturmiljön är den största negativa konsekvensen. I 
bygghandlingsskedet måste stor omsorg ägnas åt projekteringen av åtgärder för att 
minimera skadan på kulturmiljöintressen. Det handlar om landskapsvårdande 
åtgärder, modellering av massor, planeringar m.m. 
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Påverkan på riksintresse: Storåns och Sävjaåns dalgångar är ett unikt 
kulturlandskap utmed den betydelsefulla Långhundraleden, under forntiden den 
viktigaste kommunikationsleden mellan det centrala Uppland och Östersjön. 
Området utgörs idag av bördig jordbruksbygd och präglas av ett stort antal 
fornlämningar, medeltidsminnen och äldre välbevarad bebyggelse. Gränsen för 
detta riksintresse kommer att tangeras av den nya E4. Den nya E4 med 
medföljande på- och avfartsvägar kommer att innebära en barriär mellan 
Danmarks sockencentrum och omgivande landsbygd. Trafikplatsen och den nya 
vägen kommer att bli ett storskaligt element i landskapet och de negativa 
konsekvenserna för landskapet bedöms som stora. Flera boplatslämningar korsas. 
Även Vaksala är ett riksintresse för kulturmiljö som kommer att påverkas. 
Vaksala är en omfattande och representativ bronsåldersmiljö och i övergången 
mellan lerslätt och morän finns ett flertal järnåldersgravfält. I området ligger även 
Vaksalas medeltidskyrka och prästgård. Den nya sträckningen på E4 kommer att 
innebära att sambandet mellan kyrkan och omkringliggande mark blir svårare att 
uppfatta. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön vid Vaksala kyrka är stora.  

Gamla Uppsala kommer också att påverkas mycket negativt av den nya vägen. 
Detta område är redan starkt påverkat av en rad infrastrukturelement och 
ytterligare en stor väg försämrar miljön ännu mera. Björklingeåns och Fyrisåns 
dalgångar är ett unikt kulturlandskap med en mängd välkända kulturhistoriska 
objekt och miljöer, varav flera är av central betydelse i svensk historia. Vägen 
kommer att få stora negativa konsekvenser för detta område främst genom att 
strukturer i kulturlandskapet bryts. Liksom i de andra riksintresseområdena blir 
det svårare att i landskapet tolka områdets kulturhistoria. Passagen över Fyrisån 
innebär ett stort ingrepp i den flacka dalgången och bryter kraftigt mot det 
förhistoriska kommunikationsmönstret. Vissa miljöer av intresse för 
kulturmiljövården kommer att avlastas då den nuvarande vägens trafik drastiskt 
kommer att minska, men detta kan inte väga upp de negativa konsekvenserna den 
nya vägen medför. I den nordligare sträckningen av vägen är påverkan på 
kulturmiljön mindre då vägen i större utsträckning går igenom skog och inte 
genom jordbruksområden. Att trafiken på nuvarande väg minskar kommer istället 
att ha positiva konsekvenser för de kulturvärden som finns lokalt i detta område. 
Ett av dessa områden är Tierpsslätten som är ett riksintresse för kulturmiljövården 
igenom vilket nuvarande väg går.  

Påverkan på annan bevarandevärd kulturmiljö: En rad områden som inte är 
riksintressanta men som likaväl är intressanta ur kulturmiljösynpunkt kommer att 
åsamkas konsekvenser av den nya vägen. Vägen utgör som tidigare nämnts ett 
stort landskapselement som kommer att förändra karaktären på det område som 
passeras. De markanspråk den nya vägen medför kommer att innebära att 
boplatser, gravfält och andra kulturhistoriskt viktiga objekt försvinner. 
Trafikljuden från vägen kommer också att förändra upplevelsen av de 
kulturhistoriskt intressanta områdena. Fornminnen såsom gravar och boplatser har 
ett starkt skydd enligt kulturminneslagen och de kommer därmed att 
dokumenteras om vägen gör anspråk på marken där de finns. Deras placering är 
väl dokumenterad och finns angiven i MKB till arbetsplanen. På de ställen där det 
finns ett flertal fornminnen som måste tas bort, exempelvis vid fornminnes-
området vid Vallby, framgår det av MKB-dokumentet att det innebär en allvarlig 
konsekvens även för naturmiljön.  

I MKB-dokumentet utlovas att en rad skadeförebyggande åtgärder ska vidtas 
för att reducera de negativa konsekvenserna av ny E4. Bland annat har väglinjen i 
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flera fall korrigerats för att undvika eller minska negativa konsekvenser för 
särskilt värdefulla delområden eller objekt. En utgångspunkt för vägutformningen 
på sträckan genom riksintresseområdena har varit att ingreppen ska synas så lite 
som möjligt. Nya E4 har därför generellt en låg profil. En förundersökning av alla 
fornlämningar och fornlämningsmiljöer ska göras. 

 
Påverkan, effekt och konsekvens för rekreation och friluftsliv 
Inga rekreationsområden som har pekats ut som riksintressen eller i den 
kommunala planeringen kommer att korsas av den nya E4:an. Vissa skogs-
områden har dock ett lokalt rekreationsvärde. Åkermarken närmast Uppsala kan 
under vissa årstider nyttjas för rekreation. Den största negativa påverkan för 
rekreation och friluftsliv av nya E4 gäller de barriäreffekter som vägen har för 
spontana rörelser från staden ut över slätten samt i skogsområdena. Passage-
möjligheter kommer dock att finnas. Rekreationsområdena i anslutning till nya E4 
berörs även genom att vägen kommer att höras på långt avstånd. Detta är en klar 
kvalitetsförsämring som minskar de närliggande områdenas attraktivitet för 
rekreation. Vägens barriäreffekt får kortsiktigt negativa effekter för jakten. 
Konsekvenser blir troligen en omorganisation av vissa jaktområden som idag 
ligger i anslutning till och på ömse sidor om den nya vägen.  

Påverkan på bevarandevärda rekreationsområden: I MKB-dokumentet har 
man fokus på de upplevelsemässiga värdena som kommer att förloras i och med 
att ny mark tas i anspråk som tidigare använts för friluftsliv och rekreation. Det 
konstateras att områden som används av närboende som närrekreationsmark nu 
kommer att bli bullerstörda och att situationen för de som utnyttjat marken 
därigenom kommer att försämras. Vägen kommer även att utgöra en barriär som 
hindrar det rörliga friluftslivet i de skogspartier som korsas. Vidare stör vägen det 
visuella intrycket av ett område och bidrar till att området inte längre känns 
attraktivt att besöka. Jakten kommer förmodligen att påverkas då vägen blir en 
barriär som förhindrar exempelvis älgars och rådjurs rörelser. En viss 
omorganisation av jaktområden kommer, som konstaterats ovan, förmodligen på 
sikt att bli nödvändig. Förutsättningen för de som ägnar sig åt jakt kommer att 
förändras men om konsekvenserna blir negativa, neutrala eller positiva är svårt att 
avgöra.  
 
Analys och diskussion 
Man har gjort bedömningen att vägens påverkan kommer att bli stor för både 
naturmiljö och kulturmiljö samt friluftsliv. Redan i definitionen av påverkan 
konstaterar man att en ny väg av denna standard innebär omfattande markanspråk 
och att den utgör en kraftig barriär i landskapet som förhindrar rörelser i 
landskapsrummet. I och med att en väg är ett stort infrastrukturelement kommer 
den även att förändra landskapsbilden längs dess sträckning och det kan också 
betraktas som en betydande påverkan. Vägens standard innebär att trafiken på den 
nya vägen kommer att bli omfattande. Avgaser och buller kommer att påverka 
områden som tidigare varit ostörda. Trafikens karaktär påverkar också 
helhetsupplevelsen av vägen. Byggandet av vägen kommer också att påverka 
naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet men den påverkan är tidsbegränsad.  

Effekterna på naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet är självfallet kopplade 
till vägens påverkan. Här kan man dock se en tydlig uppdelning efter vilka 
effekter man anser är betydelsefulla för naturmiljön, friluftslivet och kulturmiljön. 
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Då man har redovisat effekter på naturmiljön har man varit fokuserad på de 
markanspråk vägen medför. Man talar om biotoper och fornlämningar som 
kommer att försvinna, hävd av mark som kommer att upphöra, broar som måste 
anpassas. Det talas inte om effekterna på naturmiljön av vägen som barriär eller 
vilka effekter detta storskaliga infrastrukturelement har på naturvärden som är mer 
upplevelsebaserade. När man redovisar effekter på kulturmiljövärden är det 
istället upplevelsebaserade värden som diskuteras, inte vetenskapliga värden. 

Det konstateras att vägen kommer att förändra landskapsbilden och att 
upplevelsen av kulturmiljöer kommer att förändras i och med att vägen byggs. 
Vägens markanspråk är i detta sammanhang endast viktiga då vägen kommer att 
dras över objekt som är viktiga ur kulturmiljösynpunkt dvs. fornminnen. Här är 
det alltså ett helhetsintryck som diskuteras till skillnad från fokuseringen på 
enskilda objekt när man diskuterar effekter på naturmiljön. När effekter på 
friluftslivet diskuteras är man, liksom när kulturmiljö diskuteras, mer fokuserad på 
vägen som infrastrukturelement. Här beskrivs effekterna av vägen som barriär 
samt effekter av buller. Man har ett upplevelsemässigt förhållande till effekterna 
och beskriver hur människor som nyttjar området där vägen kommer att dras 
kommer att störas av den. Här diskuterar man överhuvudtaget inte enskilda objekt 
utan fokuserar istället på hela strövområden etc. Vissa passager över och under 
den framtida vägen diskuteras och beskrivs som skadeförebyggande åtgärder för 
att underlätta framkomligheten för det rörliga friluftslivet.  

När konsekvenser har beskrivits för miljön görs det i form av negativa och 
positiva konsekvenser. Om en dragning av vägen genom ett viktigt området 
beskrivs, antingen för natur- eller kulturvården eller för det rörliga friluftslivet, 
görs en bedömning av effekterna. Bedömningen görs som beskrivning i formen 
positiva eller negativa konsekvenser. Generellt kan sägas att man när man talar 
om konsekvenser för kulturmiljön är tydligare i sina bedömningar än när man 
bedömer effekterna för naturmiljön och friluftslivet. Här påtalas att vissa områden 
kommer att få stora negativa konsekvenser av vägdragningen. Förklaringen till 
detta är förmodligen att få beslutsfattarna att förstå att det är ett mycket känsligt 
område sett ur ett kulturmiljöperspektiv. Området som vägen tar i anspråk tillhör 
ett av de områden i Sverige där människor brukat marken under lång tid. Viktiga 
historiska händelser har utspelats i området och det finns en mängd objekt av stor 
vikt för kulturmiljövården. Att människor under så lång tid har brukat markerna 
har naturligtvis satt spår på naturmiljöerna i detta område. Detta har medfört att 
det finns områden med höga värden som man ur naturvårdssynpunkt inte vill att 
de ska försvinna. Vid en bedömning av effekterna på naturmiljön är man ofta 
snabb att tillägga att man i skadeförebyggande åtgärder minskar effekternas 
konsekvenser.  

Broar över vattendrag ska utformas på ett sådant sätt att barriäreffekterna av 
bron minskar. Djur ska kunna använda passager under vägen för att ta sig till 
andra sidan av vägen. I beskrivningen av effekternas konsekvenser för kulturmiljö 
beskriver man inte dessa skadeförebyggande åtgärder integrerat i texten utan man 
nämner i ett speciellt stycke att vägen ska läggas i skärning för att konsekvenserna 
på landskapsbilden inte ska bli lika omfattande. Det är svårare att skadeförebygga 
effekter på kulturmiljön och det rörliga friluftslivet då konsekvenserna oftast är 
upplevelsebaserade t.ex. att en miljö inte kommer att upplevas som ostörd. Det är 
svårare att gömma vägen så att den inte syns och hörs än att spekulera i hur de 
negativa konsekvenserna för biotoper och växt- och djurpopulationer kan 
reduceras.  
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Slutsats 
Denna MKB gjordes innan miljöbalken hade trätt ikraft, men får ändå sägas höra 
till de ”moderna” MKB-dokumenten. Att så pass noga beskriva konsekvenserna 
av ett vägprojekt var mindre vanligt vid den här tiden. Som jämförelse kan 
nämnas att i ett examensarbete vid institutionen för landskapsplanering vid SLU, 
Ultuna, gjordes en genomgång av ett antal järnvägsplane-MKB. Slutsatsen var att 
för en minoritet av de möjliga effekter som kunnat förutses, hade bedömningen 
gått vidare till att beskriva konsekvenserna (Andersson, J, 2000) 

MKB-författarna försöker mer neutralt belysa positiva och negativa 
konsekvenser. Trots detta kan MKB:n ibland uppfattas som vridet åt exploatörens 
håll. Detta är sannolikt långt ifrån alltid medvetet. Ett exempel är, att utredningen 
använder sig av den då ganska nya tekniken med bildmontage. I samband med 
besiktning längs den södra delen av sträckan, konstaterades då, att korsningen 
med bro över Fyrisån visade den planerade bron i för liten skala, vilket medförde 
att bron på bildmontaget kom att se betydligt mindre framträdande ut, än vad det 
skulle bli i verkligheten. Konsekvensen ”störning i landskapsbilden” kommer 
alltså att underskattas. 

Det är förhållandevis vanligt i MKB-dokument att MKB-utredare utlovar att 
beställaren ska vidta ett antal åtgärder för att minska en konstaterad konsekvens. 
Detta är något som en MKB-utredare aldrig någonsin har rätt att göra. Detta 
MKB-dokument gör åtskilliga sådana utfästelser. Det kan föra till resultatet att en 
granskare godkänner MKB-dokumentet eftersom det finns flera goda skade-
förebyggande åtgärder vilka MKB:n ger sig ut för att garantera genomförandet av. 
Men uppdragsgivaren har ingen skyldighet att följa detta och åtgärderna kommer 
kanske aldrig till utförande. Det är först när dessa utfästelser förts över i 
arbetsplanen som de blir gällande. Över huvud taget är det vanligt att förslag i 
MKB:n aldrig förs vidare till arbetsplanen. I den nya lagstiftningen står det att så 
ska ske, men det utelämnas ändå ofta.  
 
2.3.2 Citytunnelprojektet i Malmö, Skåne 
Det finns en järnvägsutredning (Citytunneln, 2000a), nedan kallad JVU, med 
tillhörande MKB (Citytunneln, 2000b) från maj 2000. Materialet remitterades i 
september 2000 och Banverket har yttrat sig avseende regeringens tillåtlighets-
prövning i april 2001 (Banverket, 2001). Projektet har i sin helhet följt 
miljöbalken trots att projektet påbörjades innan miljöbalken fanns. 

Natur- och kulturmiljövärden samt rekreationsvärden (friluftsliv) har studerats 
utifrån påverkan/effekt/konsekvens. I materialet beskrivs 6 olika systemalternativ, 
vari Citytunnelalternativet är ett. Alternativen utreds inte på långt när jämbördigt i 
vare sig MKB:n eller JVU:n. Endast Citytunnelalternativet utreds utförligt, vilket 
också var det alternativ som Citytunnelkonsortiets valde att gå vidare med i en 
ansökan om tillåtlighet som prövas av regeringen.  

Konsortiets uppläggning av de båda publikationerna följer ett mönster som 
beskriver nuläge och befintliga förutsättningar/förhållanden följt av påverkan och 
konsekvenser. För natur, kultur och friluftsliv är det vanligaste att man använder 
begreppet påverkan istället för effekt respektive konsekvens. Konsekvenser 
beskrivs men huvudsakligen för resande-, företagande- och boendeaspekter. Även 
om publikationerna huvudsakligen inte följer orsakssambandet påverkan/-
effekt/konsekvens har texterna bearbetats utifrån detta system nedan. 
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Påverkan 
Citytunneln planeras byggas, dels under mark där staden ligger, dels ovan mark 
söder om staden. Dessutom planeras byggande av 3 stationer, varav en skall ligga 
ovan mark i områdets södra del. 
 
Effekter 
Konsortiet beskriver att påverkan på miljön både ökar och minskar. Dels främjar 
Citytunneln miljön som helhet i regionen genom ett minskat bilberoende, dels 
ökar den lokala omgivningspåverkan vad gäller buller, vibrationer, fragmentering, 
grundvattensänkningar och utsläpp från byggtrafiken, bullerskyddsåtgärder som 
ger fragmenteringseffekter i landskapet. Vidare skriver konsortiet att det kommer 
inte att ske någon påtaglig skada på angivna riksintressen samt att bebyggelse och 
natur inte kommer att skadas (Citytunneln, 2000a, s. 85). 
 
Konsekvenser 
Konsortiet gör följande bedömning av miljöpåverkan: 

I regionen vinner miljön som helhet på att citytunneln byggs eftersom 
bilberoendet minskar och luftföroreningarna reduceras (Citytunneln, 2000a, s. 85, 
Citytunneln, 2000b, s. 60). 

Den lokalt negativa omgivningspåverkan som uppkommer på grund av trafiken 
och citytunnelförbindelsen som sådan blir liten trots vissa fysiska ingrepp och viss 
markinlösen (Citytunneln, 2000a, s. 85). Boendemiljön påverkas av fysiska 
ingrepp vid byarna Lockarp, Vintrie, Bunkeflo samt i Elinelunds och Mossängens 
sommarbostäder. Vid åtta punkter söder om staden ligger bostadshus inom 40 m 
från järnvägen. Sju bostadshus söder om staden kommer att lösas in (Citytunneln, 
2000b, s. 56). 

Rekreationsintressena är huvudsakligen lokaliserade till parkerna, där ingen 
påverkan kommer att ske. Söder om staden är möjligheterna till rekreation redan 
små beroende på stora arealer åkermark och den nya Öresundsförbindelsen. 
Tillgängligheten löses med byggandet av en bro över grönstråket från Pildams-
parken mot Bunkeflo, det så kallade ekostråket (Citytunneln, 2000b, s. 56). 

Under byggtiden uppstår särskilt vid anläggandet av stationerna samt vid 
järnväg ovan mark, störningar i form av bl.a. buller, trafikomläggningar, 
transporter och grundvattensänkningar (Citytunneln, 2000a, s. 85). Buller från 
trafik i tunneln och i markplan som kan påverka boendemiljö och hälsa överstiger 
givna riktvärden, men kan hållas på en godtagbar nivå om vissa åtgärder 
genomförs såsom vallar och skärmar (Citytunneln, 2000b, s. 56). En förnimbar 
reduktion av ekvivalentnivån för Malmös centrala gator kommer inte att 
åstadkommas (Citytunneln, 2000b, s. 58).  

Tunneln under Suellskanalen vid Centralstationen medför minskat vattendjup i 
kanalen vilket kan påverka såväl vattenomsättning och tillgänglighet för 
rundtursbåtar. Åtgärder kommer att vidtas för att bibehålla nuvarande vatten-
omsättning i kanalsystemet (Citytunneln, 2000b, s. 62). 

Det finns relativt få naturvärden söder om Malmö beroende på fullåkers-
landskapet. Genom anläggandet av en ”ekopassage” väster om Hyllie station 
behålls det existerande grönstråket obrutet (Citytunneln, 2000a, s. 85, Citytunneln, 
2000b, s. 60). Botaniska intressen påverkas endast i liten omfattning (Citytunneln, 
2000b, s. 63). 
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Ingen påtaglig skada kommer att ske på angivna riksintressen (Citytunneln, 
2000a, s. 85). Av byggnadsminnen kommer endast byggnadsminnet Malmö C att 
beröras (Citytunneln, 2000b, s. 64). 
 
Analys och diskussion 
Citytunnelkonsortiet har i JVU:n och MKB:n beskrivit och kommenterat 
Citytunnelns påverkan på naturvärden, kulturvärden (inbegriper landskapsbild) 
och friluftsliv. Konsekvenserna sägs vara begränsade, för att inte säga ringa, utom 
på några ställen där de kompenseras genom byggande av olika anläggningar eller 
inlösen. Har Citytunnelkonsortiet grund för sin bedömning av påverkan på natur- 
och kulturmiljön?  

Det finns enligt konsortiet få naturvärden inom området. Före byggandet av 
Ringleden och Öresundsbanan fanns det ett något sånär öppet grönstråk från 
landsbygden in i staden. Under Öresundsförbindelsen har det, söder om byn 
Hyllie, anlagts en så kallad ekopassage för människor och fältvilt. Genom att även 
bygga en ekopassage väster om Hyllie, menar konsortiet att det existerande 
grönstråket behålls obrutet.  

Det är en uppfattning som i viss mån kan ifrågasättas. Ekopassagen vid 
Bunkeflo/Ollebo förefaller bli en smal tunnel/passage under järnvägsspåren. 
Varken i JVU:n eller MKB:n beskrivs den tekniska utformningen av passagen, 
såsom vad gäller dess vegetativa beklädnad. Citytunnelprojektets ekopassage 
riskerar därför att få en icke önskvärd funktion för fältvilt, andra djur och växter. 
Det kraftigt fragmenterade området söder om staden är ett annat problem med 
bäring på den ekologiska funktionen. Inom området har det efterhand planerats 
och genomförts ett flertal stora infrastruktursatsningar. Varje satsning är i sig 
kanske inte ett avgörande hot för flora, fauna och rekreationsintressen. Men när de 
vägs samman kan summan av satsningarna mycket väl utgöra ett allvarligt hot. 
Varken i MKB:n eller JVU:n förs en diskussion om dessa så kallade kumulativa 
effekter. Eftersom ekopassagen är en av två passager som skall förbinda stadens 
grönområden med landet finns en avsevärd risk att landskapet redan är så 
fragmenterat att den eftersträvade funktionen uteblir. Citytunnelkonsortiets förslag 
bibehåller ingenting av grönstråket eftersom det löper under spåren utan tillgång 
till fullgott dagsljus (eventuellt utan vegetation) och smalnar av, likt en midja, till 
endast några meters bredd. Ett obrutet grönstråk omfattar, per definition, att en 
anläggning byggs som dels ligger över spåren, dels omfattar en bredd där djur och 
växtlighet på ett naturligt och obehindrat sätt kan ta sig fram utan att en 
barriäreffekt blir märkbar. 

Enligt konsortiet kommer ingen påtaglig skada att ske på angivna riksintressen. 
Man anger att ett riksintresse är en ”angiven klassificering av intressen enligt 
miljöbalken kap. 3 och 4. Riksintresset redovisas av statliga sektorsmyndigheter. 
Kommunen redovisar i antagna översiktsplanen hur den avser att tillgodose 
intresset” (Citytunneln, 2000b, s. 98). I konsultrapporten Stad och landskap 
(Citytunneln, 2000c) som utgör ett underlag till MKB:n och JVU:n, framgår att 
stora delar av Malmö stad ingår inom område K114, vilket är utpekat som 
riksintressant för kulturmiljövården. Den förnyade värdebeskrivning som 
Riksantikvarieämbetet tagit fram för området citeras i sin helhet. Här lyfts bland 
annat byggnadsminnen fram, exempelvis Malmö Centralstation. Utifrån denna 
konsultrapport drar konsortiet slutsatsen att projektet inte kommer att påverka 
K114. För stationen sägs att ”Vad gäller Malmö C bedöms utbyggnaden av den 
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underjordiska stationsdelen norr om och de genomgående spåren, inte stå i 
konflikt med riksintresset”.  

Söder om Malmö stad finns ett annat område av riksintresse för kulturmiljö-
vården, K128. Det utgörs i första hand av åkerlandskapet. Riksantikvarieämbetets 
värdetext citeras även här i sin helhet. I underlagsrapporten dras slutsatsen att 
”riksintresseområdet Foteviken–Glostorp berörs i anslutning till Lockarps kyrkby. 
Byns läge och karaktär utmed den genomgående kyrkvägen kommer att förändras 
genom omläggningen av kyrkvägen samt den fragmentering av omgivande 
landskap som järnvägsanslutningarna medför”. Här framgår att det faktiskt 
kommer att ske förändringar inom område K128. Även om det inte uttryckligen 
framgår får man dock förutsätta att förändringarna inte leder till någon påtaglig 
skada eftersom konsortiet angivit att Citytunneln inte medför någon påtaglig 
skada på riksintressen.  

Konsortiet har hävdat att riksintresset skall redovisas av statliga 
sektorsmyndigheter. För kulturmiljö är sektorsmyndigheten Riksantikvarie-
ämbetet. Dåvarande riksantikvarien tog beslut om ca 1 700 riksintressen för 
kulturmiljövården under 1987. Underlagsmaterialet till utpekandet av dessa 
områden togs fram genom ett brett samrådsförfarande (den så kallade FRP-ormen) 
där bland annat kommunerna och länsstyrelserna medverkade med inventerings-
underlag. Inventeringsunderlagen till 1987 års beslut härrör från 1960-talet. Under 
åren 1996 och 1997 genomförde Riksantikvarieämbetet en översyn av 
motivtexterna till respektive område. Dessa är, om än moderniserade, mycket 
summariska, och syftar inte till att beskriva områdenas samtliga värden. 
Genomgången kan heller inte ses som en revision för bedömning av huruvida 
utpekade riksintressen fortfarande upprätthåller karaktären och kraven att utgöra 
ett riksintressant område för kulturmiljövårdens intressen, om en ny geografisk 
avgränsning skall ske eller om de skall strykas från listan över utpekade 
riksintressanta områden. Sammanfattningsvis kan sägas att riksintresseområden 
för kulturmiljövården i princip aldrig har genomgått en noggrann genomgång i 
Sverige. Vid varje övergripande exploatering krävs således att en fördjupad 
beskrivning av riksintresseområdets värden samt hur dess påverkas, skall ingå i en 
MKB. Ansvaret för att en fördjupad beskrivning tas fram ligger hos länsstyrelsen 
(miljöbalken 6 kap. 12 §). 

Enligt miljöbalkens 22 kap. 1 §, punkt 1, skall en ansökan till en miljödomstol 
innehålla ”de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att 
bedöma verksamhetens eller åtgärdens art eller omfattning”. Dessutom skall en 
MKB enligt miljöbalkens 6 kap. 7 § ”för en verksamhet eller åtgärd … innehålla 
de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §”. Syftet med en MKB är 
enligt 3 § att ”identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft klimat, landskap och kulturmiljö …..”. Eftersom konsult-
rapporten Stad och Landskap stödjer sig på Riksantikvarieämbetets knapphändiga 
beskrivningar, vars underlagsmaterial delvis går tillbaka till 1960-talet, kan man 
dra slutsatsen att konsortiet inte har haft tillgång till tillräckliga uppgifter för att 
göra en bedömning av verksamhetens omfattning samt dess effekter på åtminstone 
riksintresse K128. Banverket framhåller emellertid i sina kommentarer till 
sammanfattningen av inkomna synpunkter inför regeringens tillåtlighetsprövning 
(Banverket, 2001), att beslutsunderlaget i MKB:n är tillräckligt eftersom MKB:n 
blivit godkänd av länsstyrelsen. Miljöbalkens kap. 3, som reglerar riksintressen 
för kulturmiljövården, är allmänt hållen och bestämmelserna skall i första hand 
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ses som avvägningsregler där vissa väsentliga samhällsintressen ges företräde 
framför andra. För att detta skall fungera tillfredställande krävs enligt 
miljöbalkens författningskommentarer ”ett utvecklat system för kunskaps-
försörjning” (prop. 1997/98:45, del 2, s. 29). Någon fördjupad genomgång av 
riksintressets (K128) värden har inte genomförts av länsstyrelsen, som trots detta 
har godkänt MKB:n. Utöver detta har länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande över 
Översiktsplan för Malmö 2000 gjort bedömningen att exploateringsföretag, ny- 
och ombyggnader etc., som sker inom riksintresseområdet eller till och med 
utanför detsamma, kan medföra påtaglig skada på riksintresse K 114. Riksintresse 
K 128 kommenterade dock inte länsstyrelsen (Sida 3, AB31MD2140009, 2000-
12-20, Rev. bet. C, Rev. dat. 2002-01-31). Att ifrågasätta en annan myndighets 
arbete strider mot den gängse planeringstraditionen i Sverige. Därför kan man å 
ena sidan säga att Banverkets bedömning, avseende det tillräckliga 
beslutsunderlaget, är korrekt mot bakgrund av att de har följt den offentliga 
handläggningsproceduren och litat till länsstyrelsens bedömning. Men å andra 
sidan saknades egentlig kulturmiljökompetens vid Banverket (vid tiden för 
Banverkets kommentar år 2001 fanns endast en person inom Banverket med viss 
kulturmiljökompetens, en landskapsarkitekt vid huvudkontoret i Borlänge, 
muntlig uppgift Johan Bergqvist) och därför torde verket ha svårt att göra ett 
vederhäftigt uttalande i sakfrågan.  

Vad kan man tänka sig att en fördjupad beskrivning av ett riksintresseområde 
bör innehålla? Information ur olika inventeringar och register har sin givna plats i 
en fördjupad undersökning. De omfattar vanligen kulturhistoriskt intressanta 
objekt. De beskriver dock hur det har varit eftersom inventeringarna sällan är till 
dags dato uppdaterade. En ny syn på vad som är kulturhistoriskt intressanta objekt 
kan ha introducerats sedan senaste inventeringen. Inte sällan är det biologiska 
kulturarvet ett sådant värde. Det landskap som ett riksintresseområde omfattar är 
en produkt av en pågående förändring, och nya värden tillkommer ständigt. Dessa 
båda orsaker medför att nya fältinventeringar av objekt tas fram inom området, 
exempelvis fornlämningar såsom stenåldersboplatser men även byggnader och 
kulturpräglad flora. Senare tiders värden glöms oftast helt bort, exempelvis 
infrastruktur såsom 1930-talets AK-vägar (arbetslöshetskommissionen), värden 
från 1900-talets jordbruksmekanisering och 1990-talets nya jordbrukspolitik. 
Vägar att nå denna kunskap kan baseras på äldre kartor, kommunalt GIS, 
fältinventeringar, fotografier, filmer och intervjuer med olika aktörsgrupper. 

Historiska uppgifter om platser och personer är en annan ingrediens som bör 
ingå i en fördjupad beskrivning. Dels finns platser med olika traditioner, sägner 
etc., dels finns kognitiva värden kopplade till historiska personer. Kulturhistoriska 
objekt är viktiga, men den miljö vari de ingår är än mer intressant. Sällan görs 
någon regelrätt analys av kulturmiljön, dvs. av sammanhanget, objektens 
förhållande till varandra. Senare tids landskapsforskning visar att samband kan 
identifieras genom exempelvis historiska kartor. Landskapsbilden är ytterligare ett 
bevarandeargument i sammanhanget. Landskapsbilden utpekas ofta som värdefull 
utifrån estetiska utgångspunkter, men även landskapsbildens historiska dimension 
kan beskrivas. Landskapsbilden är starkt kopplad till upplevelsen av landskapet. 
Landskapsbildens historiska dimension kan studeras utifrån konstverk och 
fotografier i kombination med historiska kartor. 

För att på bästa sätt bedöma landskapets värden bör man även arbeta utifrån ett 
inifrån-utifrån-perspektiv. Landskapet betraktas utifrån av exempelvis turisten 
eller den förbipasserande tågresenären, men landskapet betraktas även inifrån av 
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de personer som lever och verkar i landskapet. Människors värdering av eller 
relation till landskapet, den regionala identiteten, kan exempelvis ha såväl social 
som kommersiell bakgrund. Finns det sociala mönster som tar sig uttryck i 
sedvänjor, umgänge eller livsstil? Är kubbspel, stångstörtning och varpakastning 
på Gotland ett regionalt särdrag som betyder något för den boende eller är det 
endast en turistfälla? Hur det än förhåller sig med detta spelar människors relation 
till kulturmiljön och landskapet en roll för hur kulturmiljön och landskapet skall 
beskrivas och hur de i slutänden skall värderas. För att ett riksintresseområde skall 
kunna utgöra ett fullgott beslutsunderlag krävs att planeraren och beslutsfattaren 
har kunskap om dessa båda gruppers uppfattningar. Enkätstudier med 
visualiseringar är en väg att nå kunskap om synen på landskapet. 

När en sammanställning av kulturhistoriska värden är genomförd skall en 
analys av dagens landskap genomföras. Här avses skillnaden mellan situationen 
idag och så som den tedde sig då området avsattes och avgränsades som ett 
riksintressant område för kulturmiljövården. Hur har området påverkats sedan sist 
vad gäller exempelvis infrastruktur, boende, turism, jordbruksdrift (hävd), och på 
vilket sätt har detta påverkat riksintresseområdet? Finns värdena kvar, har de ökat 
eller minskat och om så är fallet, i vilken grad? Ett tydliggörande och definiering 
av termen påtaglig skada är i detta sammanhang av avgörande betydelse. 

Inga av ovan nämnda kulturmiljöparametrar ingår i det tillgängliga 
underlagsmaterial som rör Citytunneln.  

I februari 2002 skickades en ansökan från konsortiet till Miljödomstolen. 
Ansökan är mycket omfattande. En Förnyad MKB har upprättats (Citytunneln, 
2002) samtidigt som underlagsrapporterna har kompletterats. Vad gäller 
riksintresse K 128 står i MKB:n följande att läsa ”sammanfattningsvis kan 
konstateras att Citytunnelprojektets miljökonsekvenser avseende landskapsbilden 
vid Lockarp kommer att bli påtagliga men begränsas genom de åtgärder som 
vidtas” (Citytunneln, 2002, s. 139) … ”den kulturmiljö som påverkas mest av 
Citytunnelprojektet är Lockarp. Lockarps Kyrkoväg stängs av och bykaraktären 
förändras. Det gamla stationshuset måste rivas” … ”Konsekvenser. Området, som 
ingår som en del i riksintresse för kulturmiljövården (K 128), förlorar ytterligare 
en del av sitt värde i och med spårutbyggnaden” (Citytunneln, 2002, s. 140) … 
”spåren vid Lockarp är belägna inom området som berörs av riksintresse för 
kulturmiljövården K128 … Den aktuella grundvattenverksamheten bedöms 
emellertid inte påtagligt påverka grunderna för detta riksintresse” (Citytunneln, 
2002, s. 149).  

Konsortiet skriver även i ansökan till miljödomstolen att konsekvenserna för 
landskapsbilden kommer att bli påtagliga men att dessa kommer att kunna 
begränsas. Vidare skriver man att området ytterligare kommer att förlora en del av 
sitt värde, något som i vetenskapliga sammanhang brukar benämnas kumulativa 
effekter. Någon regelrätt diskussion om kumulativa effekter saknas dock 
fortfarande i underlagsmaterialet och i MKB:n. Den del av MKB:n som behandlar 
K 128 stödjer sig på den förnyade rapporten Stad och landskap (Citytunneln, 
2002). Här skulle man kunna förvänta sig kompletteringar avseende det tidigare så 
undermåliga kunskapsunderlaget som beskriver riksintresseområde K 128. Men 
gällande förändringar avser formuleringar, inte kompletterande fakta.  
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Slutsats 
Som avslutning kan nämnas att Citytunnelprojektets bandragning tangerar 
Riksintresseområde K 128. Konsortiets kulturkonsult har påpekat att banans 
dragning kommer att fragmentera landskapet och påverka Lockarps kyrkbys läge 
och karaktär. Hur mycket är oklart, men det förefaller mycket sannolikt att 
intrånget inte kan anses vara bagatellartat utan istället leder till en bestående 
negativ inverkan på det aktuella intresset, det vill säga påtaglig skada. Konsortiet 
menar emellertid i sin tur att riksintresseområdet inte kommer att skadas påtagligt. 
Motiv till en sådan bedömningen saknas i tillgängliga texter. Beskrivningen av 
riksintresseområdet kan i föreliggande undersökning bedömas som bristfällig. 
Länsstyrelsen har emellertid ansett att befintligt underlagsmaterial i MKB är 
tillfyllest. Dess ståndpunkt ter sig märklig sett i förhållande till miljöbalkens krav 
på ”ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning” (vår understrykning) 
eftersom ”de allmänt hållna reglerna” annars inte får ”avsedd verkan” (prop. 
1997/98:45, del 2 s. 29). Banverket nöjer sig med länsstyrelsens bedömning. 
Regeringen har ännu inte begärt in någon kompletterande beskrivning av 
områdets värden (Miljödepartementet Dnr M2001/2147/Na).  

Om resultatet av Citytunnelns ärendehandläggning innebär att regeringen inte 
begär en kompletterande fördjupad beskrivning av riksintresseområden, är det en 
tydlig signal till samhället att riksintresseområden för naturvården och för 
kulturmiljövården (reglerade enligt miljöbalkens 3 kap.) i sin nuvarande form har 
spelat ut sin roll och inte längre utgör det viktiga samhällsintresse det en gång var 
tänkt att utgöra. Resultatet blir att planerare, konsulter och beslutsfattare i 
praktiken kan bortse från bestämmelsen och skönsmässigt beskriva såväl värden 
som konsekvenser.  

Dessutom kan man diskutera det moraliska i att, i detta fall, den statliga 
sektorsmyndigheten har tolkningsföreträde på vilket riksintresse som är det 
viktigaste. Föga förvånande anser Banverket att det är riksintresset för 
kommunikation som väger tyngst 

I föreliggande studie har uppdragsgivaren angett att väg- & järnvägs-
utredningar med MKB skall studeras utifrån analys av kvalitet och användbarhet. 
Kvaliteten är, vad gäller dokumentation och analys av riksintresse för kulturmiljö, 
bristfällig för att inte säga dålig. Därför är såväl järnvägsutredning som MKB 
oanvändbara som beslutsunderlag. 
 
2.3.3 E6, mellan Rabbalshede och Tanumshede i Bohuslän 
Vägverket genomförde en förstudie för E6:an år 1997 mellan Rabbalshede och 
Hogdal. Utbyggnaden av denna sträcka finns medtagen i den nationella planen för 
vägtransportsystemet 1998–2007 och skall byggas mellan 2003–2007. Sträckan 
har indelats i tre delsträckor med separata vägutredningar (VU) och miljö-
konsekvensutredningar (MKB). För delsträckan Rabbalshede–Tanumshede finns 
dessa dokument framtagna 1999 (Vägverket, 1999a och Vägverket, 1999b) och 
kompletterade år 2001 (Vägverket, 2001c). 

Underlagsmaterialet kännetecknas inte alls av den skönsmässiga och 
bristfälliga analys som i fallet Citytunneln. Vägverket har ofta varit tydlig i analys 
och avvägningar. 

Projektet har studerats utifrån orsakssambanden påverkan/effekt/konsekvens, 
även om dokumenten inte följer denna indelning, och inte heller alltid använder 
begreppen enligt Vägverkets rekommendationer. 
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Påverkan 
E6:an mellan Göteborg och Norge skall, genom Bohuslän, byggas ut till en bättre 
standard med två körfält i vardera färdriktningen. År 2001 föreslog Vägverket en 
av nio olika vägkorridorer för utförande, nämligen vägkorridor Röd 23 
(Vägverket, 2001c, s. 76). Nedan behandlas i huvudsak denna korridor. 
 
Effekt  
Det uppstår barriäreffekter för friluftsliv, naturmiljö och kulturmiljö. Landskapet 
fragmenteras. Samband för natur- och kulturmiljön bryts. Livsmiljöer för djur och 
växter ändras och fornlämningar försvinner.  
 
Konsekvens 
Enligt MKB:n anser Vägverket att korridoralternativ Röd Mitt är det bästa 
alternativet sett ur ett miljöperspektiv. Men sammantaget för hela vägprojektet är 
det emellertid Röd 23 som bör väljas och som bör ligga till grund för en 
detaljprojektering. Konsekvenserna sägs både öka och minska med den föreslagna 
korridoren Röd 23. Det finns en rad olika utpekade bevarandevärden som kan 
påverkas av vägkorridoren. Det är Världsarvsområdet Tanum, Riksintresseområde 
för kulturmiljövård vari hela Världsarvsområdet ryms och lite därtill, 
fornlämningar, områden enligt kulturminnesvårdsprogram, naturreservat, ädel-
lövskog, klassificerade biotoper klass I–III, nyckelbiotoper samt en rad andra 
naturvärden såsom hagmarker och ädelfiskbestånd. Nedanstående lista är en 
blandning av indirekta och direkta effekter och konsekvenser. 

Röd 23 innebär minst negativa konsekvenser för naturmiljön och är det bästa 
korridoralternativet sett ur naturmiljösynpunkt (Vägverket, 2001c, s. 58).  
Viltstängsel utmed Röd 23 medför barriäreffekter för många djurarter, men en 
ekodukt vid Utäng kommer att mildra vägens barriäreffekter för naturmiljön 
(Vägverket, 2001c, s. 43) något som även passagen över Gerumsälven leder till 
(Vägverket, 1999b, s. 16). 

Vid Utäng förstörs ett sumpskogsparti (Vägverket, 1999b, s. 16). 
Livsmiljöer för arter knutna till vegetationsbälten vid vattendrag och delar av 

brynzoner försämras (Vägverket, 2001c, s. 58). 
Genom korridor Röd 23 byggs inte korridor Röd 4 genom det mycket högt 

värderade (klass II & III) sammanhängande naturområdet kring Kornbyberget 
(Vägverket, 1999b, s. 13 & 16). 

Av de olika korridoralternativen anses Röd 23 medföra störst intrång i 
världsarvsområdet Tanum (Vägverket, 2001c, s. 67). 

Det ”föreligger risk” att Röd 23 innebär påtaglig skada på riksintresseområdet 
(Vägverket, 1999b, s. 24).  

Genom att välja Röd 23 avlastas Tanumsslätten på så sätt att barriäreffekten 
som nuvarande E6 innebär försvinner samt att de värdefulla bymiljöerna kommer 
att bli mer sammanhållna än i dagsläget (Vägverket, 1999b, s. 30). 

I höjd med Ljungbytorp och norrut föreligger en stor risk att flera 
fornlämningar och historiska lämningar förstörs vilket medför att värdet av de 
kvarvarande lämningarna minskar (Vägverket, 2001c, s. 58).  

Boplatser vid Lilla Hoghem kommer att förstöras vilket innebär förlust av 
vetenskapliga värden samtidigt som förståelsen för bosättningskontinuiteten inom 
området försvåras (Vägverket, 2001c, s. 37). 
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Upplevelsevärdet av Lilla Hoghem med kringliggande odlingsmark och 
fornlämningar minskar på grund av audiovisuella ingrepp i landskapet 
(Vägverket, 2001c, s. 37). 

Vid passage av bebyggelse nära vägen riskerar bullerskydd i form av vallar 
eller skärmar att bli störande inslag i kulturlandskapet (Vägverket, 2001c, s. 37).  
Förståelsen för världsarvsområdet minskar genom att bland annat torp och 
backstugor försvinner som bär vittnesbörd om jordbruksexpansionen på 1700- och 
1800-talen (Vägverket, 1999b, s. 24). 

Röd 23 kan medföra bullerpåverkan kring vissa sägenomspunna platser vid 
Hud (Vägverket, 1999b, s. 26). 

Sambanden mellan Tanumsslätten, sluttningen mellan slätt och fornlämningar 
på höjderna bryts genom Röd 23. Även mellan slätten och ett gravfält norr om 
Fröstorp bildar vägen en barriär (Vägverket, 1999b, s. 28). 

Omgivningen kring Kvarndammen med dess kvarnrester kan påtagligt 
förändras om passagen görs i Röd 23-korridorens östra del (Vägverket, 1999b, s. 
29). 

I det vackert kuperade odlingslandskapet kommer skärningar, utfyllnader och 
nya broar att bilda nya inslag i landskapsbilden och konsekvenserna kan därför bli 
stora vid bl.a. Rabbalshede, Solhem och Hud (Vägverket, 1999b, s. 35).  

Ett visuellt (sikt)stråk bryts på Tanumsslätten (Vägverket, 1999b, s. 37). 
Barriäreffekter för friluftslivet uppstår med Röd 23, men eftersom det större 

sammanhängande naturområdet öster om Tanumsslätten inte exploateras för väg 
bedöms konsekvenserna för friluftslivet bli mindre (Vägverket, 2001c, s. 58). 
 
Analys och diskussion 
Vad gäller E6 mellan Rabbalshede och Tanumshede, kommer en stor del av den 
föreslagna vägsträckningen att löpa genom ett område som har utpekats som 
riksintressant för kulturmiljövården. Enligt miljöbalken skall områden som är av 
intresse för kulturmiljövården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. Vägverket anger att det ”föreligger risk” att Röd 23 innebär påtaglig 
skada på riksintresseområdet. För att ge begreppet påtaglig skada en tydligare 
innebörd citerar Vägverket regeringens författningskommentarer i miljöbalks-
propositionen.  

Med Röd 23 föreligger alltså risk för påtaglig skada, vilket tyvärr är en otydlig 
och vag formulering som inte utvecklas vidare i dokumentet. Genom att jämföra 
Röd 23:s intrång med intrång från vägkorridoralternativ som inte innebär påtaglig 
skada, finns det en teoretisk möjlighet att indirekt förstå vad Vägverket menar 
med begreppet påtaglig skada. En sådan jämförelse är emellertid inte möjlig att 
genomföra eftersom alla korridoralternativen antingen anses ”sannolikt” innebära 
påtaglig skada, ”kan inte uteslutas att alternativen indirekt innebär påtaglig skada” 
eller ”föreligger risk, i varierande utsträckning, att vägalternativen innebär 
påtaglig skada” (Vägverket, 1999b, s. 24). Det vill säga alla vägkorridoralternativ 
anses på något sätt kunna utgöra påtaglig skada på riksintresseområdet, men 
Vägverket anger inte på vilket sätt. Märkligt är att även korridorerna Blå och Grön 
riskerar att innebära påtaglig skada på riksintresseområdet, trots att de i sin helhet 
ligger utanför riksintresseområdet (Vägverket, 2001c, bilaga 1).  

Vägverket har genom sitt förslag gjort en sådan avvägning och menar att Röd 
23 på bästa sätt främjar den långsiktiga hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, trots att Röd 23 medför påtaglig skada på kulturmiljö-
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vårdens utpekade riksintresse. Motivet anges vara att korridorerna Blå och Grön, 
som inte alls tangerar riksintresseområdet, har valts bort då de medför för stor 
miljöpåverkan utan att vägens syfte uppnås. Kvar återstår de röda 
korridoralternativen där Röd 23: 

anses som sämsta alternativ sett ur kulturmiljösynpunkt, 
bäst uppfyller vägens syfte som effektiv och säker transportled,  
har en bättre väg- och trafikstandard (kortaste vägen vilket ger minst 
trafikarbete och bäst trafikekonomi, mindre olycksrisker genom att kraftiga 
skärningar undviks som medför sämre klimatförhållanden, stora höjdskillnader 
och branta backar undviks),  
har bäst terränganpassning,  
ger minst påverkan på naturmiljö, fiske och friluftsliv (eftersom Öbersmyrarna 
och Kornbyberget inte berörs),  
ur byggnadsteknisk synvinkel är bäst (minst massöverskott) och ger mindre 
risk att påträffa berg med förhöjd sulfidkoncentration, 
ger trafikanterna ökade upplevelser av kulturbygden Tanumsslätten. 

 
Vägverkets bedömning förefaller i detta skede vara vederhäftig och väl grundad 
sånär som på en tveksamhet, nämligen varför naturvårdsintressen öster om Röd 23 
har fått väga så tungt i den slutgiltiga bedömningen. Det står utom allt tvivel att 
naturvärden är mycket viktiga och tunga inslag i en bedömning av skada, men det 
kan tyckas naturligt att det utpekade naturvärdet också borde bedömas med 
jämförbara värden, dvs. vara av samma dignitet som övriga bevarandeintressen 
varemot graden av skada skall vägas. De naturvärden som här avses är 
Öbersmyrarna och Kornbyberget. Dessa naturvärden har inte ansetts ha ett så högt 
bevarandeintresse att de har klassats som riksintresse för naturvården, utan är 
istället regionalt, av länsstyrelsen, klassade biotoper med indelningen klass II och 
III. De vill säga dessa naturvärden omfattas inte ens av klass I som är den högsta 
klassen. I området finns även en skoglig nyckelbiotop liksom några andra 
”särskilda” naturvärden (Vägverket, 1999b, s. 18). Inget av dessa värden besitter 
det lagmässiga skydd som riksintresseområden för kulturmiljövården samt 
lagskyddade fornlämningar gör. Trots naturvärdenas låga rankning förefaller de 
av Vägverket jämföras på likvärdiga grunder med kulturmiljövärden, vilka inte 
bara är lagskyddade utan också är utpekade som bevarandevärda ur ett 
riksperspektiv. 

En av de vägkorridorer som enligt Vägverket har ansetts ge för stor negativ 
påverkan på kultur- respektive naturmiljön för att föreslås byggas är Blå korridor, 
som i sin helhet löper utanför världsarvs- respektive riksintresseområdet. 
Anledningen till den stora påverkan på kulturmiljön är framförallt en rad så 
kallade sammansatta områden, vilka utpekats av länsstyrelsen och Tanums 
kommun (K 5–8, K 10). Dessa områden har på kartan med de aktuella 
vägkorridorerna markerats med röd färg, dvs. ”stor påverkan”. Inom områdena 
finns värdefulla odlingslandskap, fornlämningar (bland annat hällristningar inom 
K6) stationssamhälle med gammal järnvägsstation, by- och gårdstomter. Den 
stora påverkan på naturmiljön består av så kallade sammansatta biotoper, av 
Skogsvårdsorganisationen utpekade nyckelbiotoper samt av länsstyrelsen 
utpekade klassificerade biotoper (N5, N7, N10–11). Inom områdena finns 
hävdade hagmarker (klass III), lövskogar (klass III), nyckelbiotoper samt ett 
naturreservat med bl.a. havtorn, skogskornell och skogsklocka (ligger dock 
utanför Blå korridor). I anslutning till de rödmarkerade områdena inom 
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vägkorridoren finns gulmarkerade områden där påverkan anges vara ”måttlig”. 
Vilka värden som avses är oklart eftersom de inte finns markerade på kartan över 
markerade kulturvärden. Ingen stans i dokumentet jämförs dessa lokala natur- och 
kulturmiljöer med natur- och kulturmiljöer utpekade på riksnivå respektive 
överstatlig nivå, trots att man från Vägverkets sida skriver att ”påverkan på olika 
intressen inom området … kommer att tillmätas större eller mindre betydelse 
beroende på den vikt som ges det berörda intresset” (Vägverket, 2001c, s. 11). 
Frågan är dock om Vägverket med det berörda intressets vikt menar utpekade 
värden eller lagskyddade värden. Med facit i hand kan man konstatera att 
Vägverket tillmäter lokala och icke lagskyddade natur- och kulturvärden högre 
vikt än lagskyddade natur- och kulturvärden eftersom man väljer bort Blå korridor 
till förmån för Röd korridor som löper rakt in i Världsarv och Riksintresse. 

Vid val av vägkorridor menar Vägverket att Världsarv Tanum haft en central 
betydelse och därför ges området större vikt än om området enbart utgjorde ett 
riksintresse för kulturmiljö (Vägverket, 2001c, s. 76–78). Denna ståndpunkt 
kanske grundar sig på regeringens nationella plan för vägtransportsystemet, där 
det påtalas att E6:ans val av standard bland annat skall motiveras utifrån viktiga 
hänsyn till kulturmiljö och naturvärden i området (Vägverket, 1999a, s. 6). Trots 
den särskilda betydelsen och större vikten har Vägverket självt ansett att man 
genom Röd 23, kommer att bidra till det största intrånget och de största negativa 
konsekvenserna för kulturmiljön inom Världsarvsområdet Tanum (Vägverket, 
2001b, s. 11, 55 & 67). Förhållandet utgör en intressant motsägelse, det vill säga 
att å ena sidan tillmäta området särskild vikt och å andra sidan föreslå en ny väg 
rakt igenom Världsarvsområdet. Hur kommer det sig? Vägverkets förslag skulle 
kunna tolkas som att Vägverket trots allt anser att världsarvsområdet inte har den 
funktion eller betydelse för mänskligheten som åsyftas, alternativt att Vägverket 
dömer ut såväl underlaget för utpekandet som dess avgränsning. Men det vore en 
orättvis beskrivning eftersom Vägverket på ett föredömligt sätt har genomfört ett 
brett samråd med olika kulturmiljöorganisationer, både länsstyrelsens kulturmiljö-
experter, Riksantikvarieämbetet, Bohusläns museum, Vitlycke museum, Världs-
arvskommittén i UNESCO, en världsarvskoordinator för ICOMOS och svenska 
ICOMOS. Således har man genom samråd med expertis inom kulturmiljöområdet 
tagit frågan om Världsarvets värden på största allvar.  

Riksantikvarieämbetet menade först att vägkorridorerna helt skulle undvika 
världsarvsområdet, men har senare ändrat sig och menar att det fortsatta arbetet 
bör inriktas på Röd 4. Bohusläns respektive Vitlycke museum förordade 
inledningsvis Röd 4, därefter har Bohusläns museum ändrat sig och förordar 
istället Röd Mitt. Världsarvskommittén menade inledningsvis att i första hand 
borde korridor Blå studeras närmare och i andra hand Röd 4. Senare uttrycker de 
sitt stöd för Röd 4. Av vägutredningens rekommenderade korridoralternativ, Röd 
23 och Röd 4 menar ICOMOS att endast Röd 4 skulle innebära en minimal 
påverkan på Världsarv Tanum. Röd 23 är även fortsättningsvis icke önskvärd 
inom ett större kulturlandskap (Vägverket, 2001c, s. 72–74). Även om dessa 
remissinstanser lägger ett helhetsperspektiv på kulturmiljön har kulturmiljö-
instansernas åsiktsskillnader inte förenklat ställningstagandet för Vägverket 
avseende ett slutgiltigt förslag.  

Begreppet skada har berörts på enstaka ställen och i enstaka sammanhang. 
Ibland gäller det att vägsalt på sikt kan förorsaka skada på material i gravar 
(fornlämningar), ibland att en olycka med farligt gods kan ge ekologiska skador 
nedströms ett vattendrag, att trafiken på en väg medför en ökad risk för 



 

74 VTI meddelande 936 

vittringsskador på hällristningar osv. Att natur- och kulturmiljö förstörs, att det 
uppstår en förlust, att något störs, att upplevelsen minskar, att förståelsen 
försvåras etc. beskrivs inte som skada. Istället anger man att värden påverkas.  
 
Slutsats 
Vår slutsats av Vägverkets ställningstagande är: 
att vägintresset var större än (kultur)miljöintresset,  
att (påverkan) skada på världsarvet helt enkelt inte blir så stor med 
korridoralternativ Röd 23 att det motiverar en lokalisering av vägen utanför 
världsarvsområdet och 
att nya genomgripande förändringar av världsarvsområdet i form av motorväg är 
förenlig med världsarvskonventionens rekvisit om skydd och bevarande. 
 
Vägverkets bedömning förefaller vederhäftig vad gäller avvägningen mellan 
Riksintresset för kulturmiljö (trots att skadan på detsamma anses vara påtaglig) 
och andra nationella intressen exempelvis riksintresse för kommunikation. Men 
eftersom det berörda området inte bara utgörs av ett riksintresse för kulturmiljö 
utan även ett världsarv, har området lyfts till en betydligt högre status. Detta har 
tydligt påpekats av Vägverket som anser att området därmed har getts en högre 
vikt i den slutliga bedömningen. Med högre vikt avses redovisade skydds- och 
kompensationsåtgärder. Här kan nämnas den särskilda miljöplanen för att 
minimera påverkan på forn- och kulturhistoriska lämningar runt vägområdet 
samt att sänka ner vägen på slätten för att minska den audiovisuella påverkan. 
Men såsom Vägverkets föreskrifter om MKB är utformade är vägutredningen inte 
den rätta platsen för redovisning av kompensationsåtgärder. Den rätta platsen för 
detta är enligt 36 §, punkt 2 MKB:n till arbetsplanen där kompensationsåtgärder 
anges och 38 §, punkt 1, arbetsplanen i sig, där det skall framgå vilken övrig 
miljöanpassning och vilka kompensationsåtgärder som avses genomföras och 
skälen till att dessa bedöms tillräckliga. Den kompletterande vägutredningen är 
från november 2001, vid det laget hade de nya föreskrifterna redan trätt ikraft  
(19 april 2001). 

Vad gäller kulturmiljöns värden kan det sammanfattningsvis ifrågasättas 
huruvida Vägverket uppfyller Världsarvskonventionens rekvisit. För att 
världsarvskonventionens syfte om skydd och bevarande på enklaste sätt skall 
tillgodoses, ligger det i sakens natur att E6:an lämpligen placeras utanför 
världsarvsområdet. En rad kompensationsåtgärder inom området kan trots detta 
vidtas. Att placera vägen utanför världsarvsområdet torde även vara föreniligt 
med TEN-T, kanske till och med att föredra utifrån TEN-T:s syfte att säkerställa 
varaktig framkomlighet för varor och personer under bästa betingelser sett ur 
bland annat miljöhänseende. Intressant i sammanhanget är även formuleringarna i 
Vägverkets miljöpolicy (Vägverket, 1998) där det står att Vägverket skall ”bevara 
särskilt värdefulla kultur- och naturmiljöer”. Världsarv Tanum torde utgöra en 
särskilt värdefull kulturmiljö. Den större vikt och särskilda hänsyn som Vägverket 
anser sig ha givit kulturmiljön på grund av världsarvet förefaller, i ljuset av 
miljöpolicyn, inte trovärdig. De speciella skydds- och kompensationsåtgärderna 
kan bedömas som endast i mycket begränsad utsträckning ligga över Vägverkets 
normala miljöhänsyn, samtidigt som de inte per automatik förs över till 
arbetsplanen. 
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2.3.4 E6 sträckan Tanumshede–Vik i Bohuslän 
För denna del av E6 finns dokumenten Vägutredning med tillhörande MKB från 
1999 (Vägverket, 1999c och d) framtagna. 
 
Påverkan 
För sträckan mellan Tanumshede och Vik har föreslagits fyra olika vägkorridorer: 
Blå, grön samt Röd 5 och 6. I någon av dessa korridorer föreslås 4-fältsväg med 
kompletterande lokalväg vara den optimala vägtypen som bäst uppfyller de 
trafikpolitiska målen och kraven på en god anpassning till topografi och 
boendemiljö samt till övriga miljöintressen. 

Den rekommenderade korridoren Röd 5 innefattar dels helt nya vägsträck-
ningar i kombination med utnyttjande av gammal sträckning av väg E6. En ny bro 
behövs över Skärboälven och över järnvägen och fyra nya trafikplatser. Nya 
lokalvägar (Lok 11 och 12) behöver byggas och utnyttjar bl.a. gamla väg E6. 
 
Effekt 
För korridoren i stort består effekterna av att mark tas i anspråk och att 
barriäreffekter och störningar uppstår som kan komma att försvåra nuvarande 
markanvändning, ekologiska, sociala och kulturhistoriska samband. 

Byggfasen påverkar ett antal vattendrag. Strandvegetation måste avverkas vid 
Skärboälven, Omgrävning och delvis kulvertering av ett biflöde till Överbyån 
behöver utföras. Korridoren innebär även en helt ny barriär mellan Håkeby och 
Vik i relativt orörda områden. Fragmenteringen av naturmiljön ökar, men Röd 5 
bedöms inte utgöra hot för svårspridda och/eller sällsynta arter.  

Riksintresseområdet för naturmiljö kan påverkas indirekt genom skador på, 
eller föroreningar i vattendragen. 

Vad gäller effekter på kulturmiljön understryks den höga grad av försiktighet 
som måste tillämpas då ny väg byggs inom ett Världsarvsområde som Tanum. 
Även om transportsystemet alltid har varit en del av världsarvsområdet och en ny 
väganläggning är ett led i utvecklingen av detta transportsystem, innebär den stora 
skalan en genomgripande förändring av kulturlandskapet. Kulturmiljön påverkas 
av barriäreffekter, fragmentering och naturligtvis även av bortgrävning av 
enskilda objekt, som t.ex. fornlämningar. 
 
Övergripande konsekvenser av samtliga föreslagna korridorer 
I en sammanfattning av konsekvenserna för samtliga föreslagna korridorer nämns 
att kustskärgårdens fiskeproduktion, som är den del av riksintresset för naturmiljö 
skulle kunna skadas påtagligt av utbyggnaden. Vidare påpekas att förutsatt att 
”byggnation vid och över vattendragen görs med maximal hänsyn till 
fiskeintressena och på sådant sätt att vattendragens värden till största delen 
bibehålls bör riksintresset inte skadas påtagligt”. Med ledning av denna bedömda 
skada på riksintresse, inriktas hela avsnittet om konsekvenser för naturmiljön på 
konsekvenser för fiskeintressena. Avseende konsekvenser av olika korridorer 
bedöms omgrävningar ge långsiktigt bestående skador på fiskbestånden 
nedströms. Denna motsättning mellan ingen påtaglig skada å ena sidan och 
långsiktigt bestående skador å andra sidan inom riksintresseområde, utvecklas 
nedan. 

MKB:n konstaterar att samtliga vägkorridorer medför konsekvenser för 
naturmiljön eftersom helt nya stråk kommer att tas upp i mer eller mindre orörd 
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terräng. Detta bl.a. genom fragmentering av naturmiljön, speciellt i vissa områden 
där biotoperna är uppbyggda av flera delområden beroende av varandra. 

Avseende konsekvenserna för kulturmiljön bedöms påverkan som helhet bli 
måttlig inom Tanumshede–Vik. De värden som utsätts för påverkan i olika grad är 
i huvudsak historiska samband som bryts genom barriäreffekter, sammanhållna 
kulturlandskap, odlingsmark som tas i anspråk och avskiljs från gårdar och 
enskilda fornlämningar som måste tas bort samt att hällristningarna som vittrar på 
grund av luftföroreningar. 

En ny trafikplats i en skåldal bedöms utgöra ett främmande inslag i 
kulturlandskapet och förstärka barriäreffekten och otydliggöra sambanden. Den 
påverkan på enskilda fornlämningar som nämns innebär normalt att dessa måste 
tas bort och konsekvensen blir alltså att de går förlorade för eftervärlden. 
Förändringarna inom världsarvsområdet av två av korridorerna bedöms bli stora 
på vissa ställen, även om korridorerna i denna vägdel endast berör en tre km lång 
sträcka och följer befintlig väg. Möjligheterna att uppleva kulturlandskapet och de 
historiska sambanden försämras eller försvinner.  

Man konstaterar att Världsarv Tanum kommer att påverkas av två av 
korridorerna (Röd 5 och Röd 6). Konsekvenserna för Världsarvet bedöms bli 
måttliga inom denna del av sträckningen eftersom endast Röd 6 tar upp ett nytt 
stråk, ca 0,7 km långt. En planerad trafikplats för båda korridorerna kommer att 
påverka såväl närmiljön som den visuella upplevelsen av kulturlandskapet. 
Konsekvensen blir ett främmande inslag i kulturlandskapet. 

För korridoren närmast havet anges barriäreffekten mellan kust och inland som 
viktig då upplevelsen av de historiska sambanden försämras. Längs en korridor 
bedöms intrång i ett för Bohuslän karaktäristiskt åkerlandskap med sprick-
dalskaraktär och talrika fornlämningar och ensamma gårdar som en viktig effekt 
som kan få till följd att odlingshävden upphör inom de mindre restområden som 
uppstår. 

Landskapsbilden tilldelas stort värde i MKB:n. Påverkan av landskapsbilden av 
vissa korridorer bedöms som betydande. Stora delar av landskapsrum tas i anspråk 
och bergskärningar kan komma att synas vida omkring. Andra korridorer ger stor 
påverkan lokalt, eller i närmiljön, eftersom de löper i trånga dalgångar eller i 
skogsmark. För en smal dalgång bedöms konsekvenserna bli förödande då den 
storskaliga vägen kommer att dominera dalgången. Mindre odlingslandskap och 
mosaiklandskap splittras. 

Vad gäller funktionella samband inom/mellan natur-kultur-landskap utgår man 
från fyra effekter/konsekvenser/inverkningar, nämligen de ursprungliga samban-
den i öst-västlig riktning mellan kust och inland; sambanden i mosaiklandskapet, 
sambanden längs bäckar och älvar samt de småskaliga funktionella sambanden i 
de trånga nord-sydliga dalgångarna vid Ryland–Tova–Klövered. MKB:n 
framhäver sedan vilken korridor som ger störst eller minst bidrag till dessa. 
Effekterna av alla korridorer nämns således inte. 

För rekreation och friluftsliv ligger tyngdpunkten på ostörda områden, 
barriäreffekter och buller/luftföroreningsproblem. Två riksintressen för friluftsliv 
och turism ingår i området. En av korridorerna tränger djupt in i det geografiska 
riksintresseområdet (MB 4:2) för Bohuskusten. 

I MKB:n används fyra grader av påverkan, från liten till stor, för att illustrera 
detta ur olika aspekter i kartor över korridorerna. Således kan man få en bild av 
var i landskapet som påverkan blir störst respektive minst för olika intressen. 
Huruvida dessa påverkanskartor kan översättas till konsekvenskartor eller 
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skadekartor är oklart, men stor påverkan borde rimligtvis medföra stora 
konsekvenser. 

MKB:n rekommenderar korridor Röd 5, som är den bästa ur miljösynpunkt. 
 
Konsekvenser av korridor Röd 5 
Nedanstående lista är en blandning av indirekta och direkta effekter och 
konsekvenser av korridor Röd 5. Denna medför:  
• det bästa alternativet för såväl natur- och kulturmiljö som landskapsbild 

(Vägverket, 1999d, s.62) 
• omgrävningar av ett antal vattendrag vilket medför att påverkan på 

bäcksystemet blir stor och långsiktiga skador kan därför inte undvikas. 
Omgrävningarna skadar bottnarna, fiskeproduktionen slås ut och slam i vattnet 
kan orsaka skador nedströms. Trots att ingreppen kan lindras genom olika 
åtgärder orsakas ändå långsiktigt bestående skador på fiskeproduktionen som 
är en del av riksintresset Bohuskusten. 

• enskilda fornlämningar kan komma att påverkas av breddning av befintlig E6, 
i ett område med värdefull sammansatt kulturmiljö (K11), och av väg 977. 

• en ny trafikplats vid Ryland påverkar visuellt kulturlandskapet i den 
skålformade dalen, vilken ligger inom världsarvsområdet. Konsekvensen blir 
ett främmande inslag i kulturlandskapet, som omvandlar odlingsmark till väg- 
och impedimentmark. Barriären mellan gårdarna förstärks och sambanden blir 
otydligare. 

• även indirekta konsekvenser för Världsarv Tanum, eftersom den medför att 
trafiken söder om delsträckan leds genom världsarvsområdet. 

• en bebyggelsegrupp vid Lugnet bedöms kunna upplevas ungefär som idag, 
trots att vägen dras endast ca 200 m från gruppen. 

• begränsad eller liten påverkan på kulturlandskapet och historiska samband. I 
ett delområde (K 23) korsar korridoren mellan värdefulla miljöer, men 
bedöms ändå ha begränsad påverkan på historiska samband. Dock kommer att 
odlingsområdet vid Vålle att splittras och visuellt delas upp av den barriär som 
uppstår när väg 978 byggs planskild från ny E6. 

• lokalt stor påverkan på landskapsbilden längs delar av sträckan. Detta 
eftersom korridoren där ofta går i skogsmark eller i relativt trånga dalgångar. 
Intrången syns således inte vida omkring. Vid Vålle bedöms intrånget bli stort 
eftersom landskapsrummet visuellt och funktionellt delas i fyra kvadranter.  

• sprickdalslandskapet vid Ekliden påverkas kraftigt av både bank och 
bergskärning i den norra dalsidan. En hög bank skär av hela dalstråket och 
förfular närmiljön vid befintlig bebyggelse.  

• vattendraget mellan Lugnet och Vålle kan bli en tillgång för vägens närmiljö, 
trots att påverkan lokalt blir stor i den trånga sprickdalen. 

• okänd effekt på funktionella samband eftersom korridoren inte nämns i denna 
diskussion. Endast de korridorer som ger störst negativ konsekvens/inverkan 
eller ”minst effekt” behandlas. Viltstråk, som är ett funktionellt samband, tas 
dock upp i delen om naturresurser. Där bedöms korridoren dela det 
sammanhängande viltrika området ungefär mitt itu, vilket sannolikt kommer 
att minska älgstammen väster om korridoren. Råddjursstammen bedöms inte 
påverkas eftersom de ej kräver så stora vistelseområden. Viltpassager bedöms 
minska barriäreffekten. 



 

78 VTI meddelande 936 

• buller och luftföroreningar i huvudsak flyttas till ett idag relativt ostört område 
inom riksintresset för friluftsliv och turism enl. MB 4.2, vilket får till följd att 
detta ostörda område minskar.  

• innebär att en ny korridor dras inom och längs kanten av riksintresset för 
friluftsliv och turism enl. MB 4.2, vilket medför en ökad fragmentering av 
riksintresset, men bidrar samtidigt till att flytta buller och föroreningar bort 
från kusten och riksintresset Bohuskusten och där öka tillgängligheten för 
friluftsliv och turism. 

 
Analys och diskussion 
Korridor Röd 5 
• uppfyller vägens tänkta funktion och krav vad gäller framkomlighet, 

trafiksäkerhet och teknisk standard 
• har en förhållandevis låg anläggningskostnad. Två alternativ är något billigare. 
• gör den näst högsta trafikekonomiska nyttan 
• bedöms som det bästa alternativet för naturmiljö, landskapsbild, friluftsliv och 

rekreation, befolkning och näringsliv och barriäreffekter 
• bedöms som det fjärde bästa (av sex alternativ) för kulturmiljön 
• bedöms som det näst bästa för naturresurser, boendemiljö och kommunala 

planer. 
 
MKB:ns beskrivning av konsekvenser för naturmiljön utgår nästan uteslutande 
från fiskeintresset som ingår i riksintresset för naturmiljön. Ytterst lite (eller inget) 
nämns om andra värden i naturlandskapet, som t.ex. alla de lövskogar som 
utpekats som värdefulla. För Röd 5 berörs en alskog av klass III längs Överbyån 
utan att specifikt nämnas i konsekvensbeskrivningen.  

Avseende bäcksystemets vikt för fisket bedöms att påverkan av Röd 5 på detta 
blir stor och att långsiktiga bestående skador inte kan undvikas. I samman-
fattningen har dock dessa skador tonats ner till att ”ett öringförande biflöde till 
Överbyån påverkas”. I sammanfattningen nämns också att större eller 
betydelsefulla våtmarker inte påverkas, trots att korridoren Röd 5 är den enda 
korridoren som berör den enda utpekade värdefulla våtmarken (N33, kategori III). 
I MKB:n nämns denna våtmark endast i utvärderingen gentemot miljökvalitets-
målet Myllrande våtmarker, där det anges att beroende av var i korridoren vägen 
placeras kan våtmarken komma att beröras. 

Som ovan har nämnts konstateras i MKB:n att riksintresset för naturmiljön inte 
bedöms skadas påtagligt förutsatt att vägbygget sker med maximal hänsyn till 
fiskeintressena. Detta trots att omgrävningar av vattendrag bedöms ge långsiktigt 
bestående skador på fiskbestånden nedströms. Denna motsättning mellan ingen 
påtaglig skada å ena sidan och långsiktigt bestående skador å andra sidan inom 
riksintresseområde är intressant och det är därför viktigt att den maximala 
hänsynen till vattendragen följs upp i såväl MKB till Arbetsplan och Arbetsplan 
eftersom den utgör en viktig grund för rekommendationen av korridor Röd 5. 

Kulturmiljön behandlas främst utifrån världsarvet och de sammansatta 
kulturmiljöer som identifierats. Generellt poängteras historiska samband som man 
anser bryts genom vägkorridorernas barriäreffekt längs delar av korridorerna. 
Påverkan på enskilda fornlämningar återkommer ofta som effekt. Analyser av 
modernare kulturella företeelser är sparsamma.  
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Röd 5 är en av två korridorer som påverkar Världsarv Tanum, genom att 
befintlig väg E6 breddas och ny trafikplats byggs vid Ryland, där även en 
sammansatt kulturmiljö påverkas. Trafikplatsen föreslås nergrävd under 
nuvarande E6 för att minska den visuella påverkan. Överlag anses påverkan på 
världsarvet bli måttlig inom denna delsträcka. 

Begreppet påverkan används generellt i stället för konsekvens/skada i 
bedömningen av kulturmiljön. Dock nämns för korridor Röd 6 att det finns en risk 
för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö (tillika världsarvsområdet) 
genom ”att enskilda beståndsdelar måste tas bort och att möjligheterna att uppleva 
kulturlandskapet och de historiska sambanden försämras eller försvinner”. 

Kulturhistoriska värden knyts enbart till agrara områden och fornlämningar, 
medan kulturhistoriska värden i skogsmark ej beaktas i själva MKB:n. Det 
konstateras i kapitlet om överensstämmelse med miljömål, att Röd 5 åsidosätter 
denna aspekt av miljömålet ”Levande skogar” starkast av samtliga korridor-
alternativ och tar mest skogsmark i anspråk. 

Landskapsbilden beskrivs utförligt med beskrivningar av olika landskapstyper i 
ord och bild. Angående landskapsbilden anges de olika korridorerna ha olika grad 
av påverkan i landskapets delar, däremot talas inte om konsekvens/skada i relation 
till landskapsbilden. Subjektiva begrepp som ”vacker” och ”förfulande” används 
även i denna del. För korridor Röd 5 bedöms landskapsbilden påverkas måttligt 
eftersom vägen oftast går i trånga dalstråk eller i skogsmark, vilket endast ger 
lokal påverkan. 

I jämförelse med den tyngd riksintresset för naturvård fått i bedömningen av 
naturmiljön väger konsekvenserna för riksintressena för friluftsliv och turism lätt, 
trots att korridor Röd 5 är den lösning som påverkar riksintresset enligt 
miljöbalken 4 kap. 2 § mest av samtliga korridorer genom en ny, ca 5 km lång, 
dragning genom ett relativt ostört område och sedan i stort följer gränsen till detta 
område längs resten av sträckningen. I sammanställningen i MKB:n bedöms det 
påverkade områdena inom riksintresset inte tillhöra de mer frekventerade 
friluftsområdena. Vad gäller riksintresset Bohuskusten, flyttas E6 bort från detta, 
vilket torde minska störningarna från trafiken och samtidigt öka tillgängligheten 
till området genom att befintlig E6 avlastas.  

MKB:s diskussion om funktionella samband visar tydligt på den rudimentära 
nivå som kunskapen om, och möjligheterna till, att göra bedömningar om 
konsekvenser för dessa ligger på. Avsnittet inskränker sig till några exempel på 
funktionella samband och konsekvenserna till att bedöma vilken eller vilka 
korridorer som medför störst eller minst effekt ur fyra valda aspekter. Röd 5 
nämns ej i detta sammanhang, men i sammanställningen konstateras att 
”konsekvensen för funktionella samband blir relativt liten”. 

Ett antal förslag till åtgärder för naturmiljö, kulturmiljö och landskapsbild etc., 
finns listade i MKB:n. Åtgärderna för att mildra konsekvenser för naturmiljön 
handlar i huvudsak om hur vattendragens roll för fiskeproduktionen skall skyddas. 
För kulturmiljön föreslås endast att utgrävningar skall göras för att öka kunskapen 
om områdets historia och för eftervärden dokumentera kulturmiljön samt att 
vägen, om möjligt, kan placeras lågt i känsliga kulturlandskap för att visuella 
barriärer och splittring av kulturlandskapet skall kunna minimeras samt att 
eventuellt flytta på vissa objekt, som t.ex. milstenar. Föreslagna åtgärder för 
landskapsbilden handlar mest om gestaltning av vägen med avseende på profil, 
delelement och kringområden. Med tanke på världsarvets tyngd borde eventuellt 
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en noggrannare beskrivning av hur den påverkan som sker i detta område kan 
minimeras, särkilt beaktas. 

Vägverkets rekommendation av korridor Röd 5 får anses vara välgrundad, 
förutsatt att de hänsyn vid byggandet som rekommenderats i MKB:n tas. Främst 
gäller detta riksintresset för naturmiljön och det tillhörande fiskeintresset, men 
även naturligtvis den del som berör världsarv Tanum och riksintresset för 
kulturmiljön. En tveksamhet är dock bedömningen av korridorens intrång i 
riksintresset för friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap. 2 §, där Röd 5 som enda 
korridor tränger djupt in i riksintresset, utan att en bedömning har gjorts av 
huruvida den planerade vägen också medför påtaglig skada på riksintresset. 
 
Slutsats 
Sträckan Vik–Tanumshede innehåller värdefulla natur- och kulturvärden, varav de 
viktigaste är riksintresset för naturvård vari ingår fiskeintressena längs 
Bohuskusten, riksintresset för kulturmiljövård samt Världsarv Tanum. De senare 
berörs dock inte alls i samma utsträckning av denna delsträcka, som den tidigare 
beskrivna (Rabbalshede–Tanumshede), istället fokuseras på naturvärdena. Trots 
bedömningen att risk föreligger för påtaglig skada på bäcksystemet anser 
vägverket att denna risk kan byggas bort och föreslår åtgärder för detta. Röd 5 
skonar stora delar av de viktiga kulturmiljöer som identifierats utanför världsarvet 
och den största påverkan inom världsarvet är kopplad till en ny trafikplats. 
Korridoren anses vara den näst sämsta för friluftsliv och turism och påverkar 
riksintresset för friluftsliv och turism enligt MB 4.2 mest av samtiliga korridorer. 
MKB:n visar tydligt på en kunskapsbrist om funktionella samband och 
utvecklingsbehov av bedömningsmetoder av dessa. 

Slutligen kan konstateras att orsakssambandet påverkan/effekt/konsekvens går 
att följa i MKB:n, även om begreppsförvirringen emellanåt är stor. Främst 
sammanblandas begreppen konsekvens, påverkan och skada. Även begreppet 
inverkan blandas in. Begreppen skada och påtaglig skada används i 
konsekvensbeskrivningarna i MKB:n endast i samband med riksintresse för 
naturmiljön. Eventuella skador på delområden beskrivs under rubriken 
”Känslighet för ingrepp”. I bedömningen av riksintressena för friluftsliv och 
turism används dock inte begreppet skada. Riksintresset enligt miljöbalken 4 kap. 
2 § påverkas starkast av Röd 5, vilket borde ha föranlett en diskussion om 
huruvida området kan anses skadas påtagligt eller ej. Detta är dock inte gjort. 
 
2.3.5 Sammanfattande diskussion för E6 
En viktig del av arbetet med att planera infrastruktur är om samverkan med andra 
trafikslag kan ske. På nationell nivå har trafiksituationen i Bohuslän pekats ut som 
viktig att lösa (Vägverket, 2001c, s. 5). Skälen anges vara tre, nämligen 
framkomlighet, säkerhet och miljöpåverkan. Regeringen skriver i den 
trafikpolitiska propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling att 
”samverkan mellan olika transportmedel och trafikslag skall stärkas. 
Sektorstänkandet måste överges till förmån för samverkan mellan trafikslagen” 
(prop. 1997/98:56, s. 35). Vägverket har i vägutredningen från 1999 skrivit om 
samverkan enligt regeringens proposition, trots att propositionen då ännu inte var 
beslutad av riksdagen (Vägverket, 1999a, s. 6). Man redogör knapphändigt för:  
• Banverkets yttrande över förstudien där banverket inte har något att erinra mot 

ett fortsatt arbete (Vägverket, 1999a, s. 10),  
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• BOSAM:s (lokal samarbetsorganisation i Bohuslän som skall tillvarata minst 
två medlemskommuners intressen) lokaliseringsstudie som konstaterar att en 
samordning mellan väg- och järnvägsbygge medför betydande fördyringar,  

• en målsättning att samordnat bygga ut E6 till fyrfältsväg och järnvägen till 
dubbelspår presenterad 1992 av en arbetsgrupp för förbättrade kommunika-
tioner genom Bohuslän,  

• Banverkets beslut att satsa på Nordlänken istället för Bohusbanan (Vägverket, 
1999a, s. 11) samt  

• kollektivtrafik på Bohusbanan (Vägverket, 1999a, s. 16).  
 
Det saknas redogörelse för hur Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och 
Luftfartsverket gemensamt alternativt i egenskap av uppdragsgivare genomfört en 
bedömning av hur en samverkan mellan trafikslagen kan tillvaratas utifrån ett 
tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö, 
en positiv regional utveckling. Dylika redogörelser är viktiga förutsättningar för 
en granskning av projektet och i synnerhet för E6-projektet som helhet. 

I utredningsmaterialet har Vägverket definierat påtaglig skada på följande sätt: 
att ”de konsekvensbeskrivningar, vad avser påverkan på kulturmiljön … utgör 
grund för bedömning av risken för påtaglig skada” (Vägverket, 1999b, s. 24). 
Enligt Vägverket uppstår alltså en bestående negativ påverkan, det vill säga 
påtaglig skada, då en anläggning raderar ut fornlämningar, bryter kulturhistoriska 
samband och bullerstör upplevelsevärden. Eftersom det av författningskommen-
tarerna till miljöbalken även framgår att landskapsbilden är en del av kulturmiljön 
(prop. 1997/98:45, del 2, s. 32) innebär det att en bestående negativ påverkan 
också uppstår då en anläggning medför att värdefulla visuella (sikt)stråk bryts 
samt då en anläggning leder till att miljön förfulas alternativt bildar nya inslag i 
landskapsbilden genom skärningar, utfyllnader och nya broar. Var och en av dessa 
konsekvenser skulle kunna betraktas som bagatellartad, men vår tolkning är att 
Vägverket har ansett att konsekvenserna sammantaget riskerar medföra påtaglig 
skada. 

Emellertid räcker det inte med att konstatera att en anläggning leder till att ett 
riksintresse påtagligt skadas för att skydda området alternativt hindra att 
anläggningen inte byggs. Lagen föreskriver att kulturmiljön ”så långt möjligt” 
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Uttrycket 
innebär att en avvägning skall ske mellan det skyddade intresset och andra 
intressen och att denna avvägning skall innefatta hänsynstagande till de praktiska 
och ekonomiska konsekvenserna av paragrafens skydd (prop. 1997/98:45, del 2, s. 
30). Sådana intressen utgörs av exempelvis regionalpolitik, sysselsättningspolitik 
och konsekvenserna för berörda enskilda intressen. Men enbart ekonomiska 
hänsynstaganden får inte äventyra de värden som bestämmelsen avser att skydda, 
i detta fall kulturmiljön.  

E6:an ingår i TEN-T. Enligt Vägverket är dessa vägar även klassade som 
riksintressen för kommunikation enligt miljöbalkens 3 kap. 8 § (Vägverket, 
2001c, s. 78, Vägverket, 1997). Den nya E6:an är således ett riksintresse i sig som 
kanske skall ges en sträckning genom ett område av riksintresse för kulturmiljö. 
När riksintresse står emot riksintresse skall enligt miljöbalkens 3 kap. 10 § 
företräde ges åt det eller de ändamål som på bästa sätt främjar den långsiktiga 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Om så har skett 
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kan dock ifrågasättas eftersom samverkan med andra trafikslag, utifrån 
utredningsmaterialet, inte kan anses vara genomförd? 

Tanum utgör inte endast ett område av riksintresse för kulturmiljövården, det är 
även klassat som Världsarv. I Sverige finns 12 världsarv. Vart och ett av 
världsarven har genom en rigorös utredning och ett brett samråd efter beslut i 
riksdagen föreslagits som världsarv för Världsarvskommittén. I och med att 
Världsarvskommittén röstat för att de svenska förslagen skall klassas som 
världsarv, innebär det också att staterna som undertecknat konventionen, det vill 
säga en stor del av världens länder, anser att de svenska världsarven på något sätt 
är unika och bevarandevärda genom skyddsåtgärder. 

Syftet med UNESCO:s världsarvsområden är att de skall identifieras, skyddas, 
bevaras och levandegöras för kommande generationer. Här är rätt plats att föra ett 
resonemang om den antikvariska innebörden av konventionen. En modern syn på 
landskapet medger förnyelse och utveckling. Regeringen uttrycker detta i 
miljömålspropositionen, där det för miljömålet En god bebyggd miljö framgår att 
”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av … platser och 
landskap med särskilda värden värnas och utvecklas” (prop. 1997/98:145, s. 138). 
En sådan antikvarisk syn blundar således inte för samtiden utan bejakar den 
utifrån synen att några av dagens tillägg i landskapet kommer att medverka till 
och bygga upp morgondagens landskap. När det dock gäller Vissa former av 
utpekade områden gäller helt andra villkor för landskapet. Det är ofta en äldre 
landskapssyn som ligger bakom utpekande av områden utifrån äldre 
formuleringar i lagtexterna. Många gånger handlar det om en museal syn där 
syftet med ett område ofta är att skydda och bevara. Man syftar ytterst till att 
lägga locket på, dvs. hindra utvecklingen, även om det inte alltid blir så i 
praktiken. Världsarvskonventionen är en sådan bestämmelse, som utifrån en 
museal syn, syftar till att hindra en normal pågående förändring inom ett område, 
eller snarare syftar till att vidmakthålla en ett visst önskat tillstånd. I enlighet med 
artikel 1 i konventionen från den 21 november 1972, framgår vad kulturarv är 
(Världsarvskonventionen, 1972). Det kan vara objekt eller miljöer av olika slag, 
men det som åsyftas är den utpekade kulturmiljöns status vid tiden för beslut om 
att ingå i Världsarvslistan. Definitionen av kulturarv förefaller inte vara 
formulerad på ett sådant sätt att det är världsarvsområdets kommande värden som 
åsyftas. Detta är en viktig antikvarisk aspekt eftersom kulturarv är något som har 
tillkommit genom tekniska, ekonomiska och sociala processer vilket alltså innebär 
att kulturarvet ständigt utvecklas enligt resonemanget ovan. En diskussion om hur 
E6:an kan anläggas inom Världsarv Tanum sett ur detta landskapsperspektiv 
saknas i MKB:n men skulle förtydliga den avsevärt. Vidare saknas det en 
diskussion om Vägverkets landskapssyn. Frågan, när den ställs på sin spets, är 
således om Vägverket, genom att bygga en ny sträckning av E6 genom 
världsarvsområdet Tanum, bidrar till dess identifiering, skydd, bevarande eller 
levandegörande. Sannolikt är så inte fallet, men låt oss analysera Vägverkets 
förslag och åtgärder utifrån konventionens fyra rekvisit. 

Vad gäller identifiering har Vägverket bekostat en rad specialinventeringar av 
fornlämningar och kulturlämningar som ligger till grund för MKB:n. Det är långt 
mer än vad som är brukligt. Däremot saknas andra typer av kulturmiljöutredningar 
som rör dagens landskap, såsom människors förhållande till landskapet, 1940-
talets jordbruksmekanisering, kommunikationsleder etc. Andra kulturmiljö-
aspekter kan också utredas vidare såsom föreslagits under exemplet Citytunneln 
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ovan. Det är vår uppfattning att kravet enligt världsarvskonventionen endast kan 
anses vara delvis uppfyllt! 

All typ av betydande intrång i en kulturmiljö innebär att skyddsaspekter i 
någon form åsidosätts. Vägverket har dock för avsikt att vidta flera skydds-
åtgärder. Genom en stor arkeologisk dokumentation skyddar man i byggskedet 
fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar runt vägområdet, som inte är 
synliga för blotta ögat för den oinvigde och annars hade riskerat köras sönder 
(Vägverket, 2001c, s. 79). En annan skyddsåtgärd utgörs av att utformning av 
vägen sker med stor hänsyn till terrängen och kulturlandskapet (Vägverket, 2001c, 
s. 79). Man anser att slättens visuella upplevelsevärde skyddas (säkerställs) för 
den som besöker landskapet genom att vägen på Tanumsslätten sänks ned något 
(Vägverket, 2001c, s. 80), även om ingreppet har mycket negativ påverkan sett ur 
andra aspekter såsom barriär för fältvilt etc. En rad åtgärder skyddar 
fornlämningarna och man har sett till att vägens planerade sträckning inte kommer 
i konflikt med de berömda hällristningarna. Men en rad viktiga kulturlämningar, 
liksom landskapet i stort, så som det tedde sig då Tanum avsattes som världsarv, 
förstörs eller förändras. Därför är det svårt att motivera att man skyddar 
kulturarvet. Det är vår uppfattning att kravet enligt världsarvskonventionen i 
mycket begränsad utsträckning kan anses vara uppfyllt! 

All typ av betydande intrång i en kulturmiljö innebär att bevarandeaspekter i 
någon form åsidosätts. Vägverket menar dock att man, genom att föreslå Röd 23, 
bevarar det historiska kulturlandskapet på Tanumsslätten, genom att slätten så att 
säga återskapas istället för att nuvarande E6 kvarstår som en barriär. Åtgärden kan 
ses som en sorts restaureringsåtgärd där nuvarande E6 blir en lokalväg med 
eventuell minskning av vägbredd (Vägverket, 2001c, s. 80). Genom att eventuellt 
bygga en ekodukt/viltpassage (kompensationsåtgärd) bevaras till viss del 
sambanden mellan fornborgen och det nedanförliggande gravfältet (Vägverket, 
2001c, s. 80). Men även om slätten kanske bevaras ur ett visuellt hänseende, löper 
fortfarande E6:an genom delar av världsarvsområdet med följd av att kulturmiljö 
går förlorad. Det är vår uppfattning att kravet enligt världsarvskonventionen i 
mycket begränsad utsträckning kan anses vara uppfyllt! 

Vad gäller levandegörande anser Vägverket att en rast- och informationsplats, i 
anslutning till E6, är ett led i att människor skall kunna ta del av kulturmiljön i 
Världsarv Tanum (Vägverket, 2001c, s. 80). Man anser nämligen att Röd 23:s 
läge i terrängen möjliggör att trafikanterna kan uppleva Tanumsslätten och den 
kulturbygd de färdas i (Vägverket, 2001c, s. 78). Sannolikt går det att uppnå 
samma effekt även genom andra åtgärder, men en sådan diskussion saknas i 
MKB:n. Det är vår uppfattning att kravet enligt världsarvskonventionen delvis 
kan anses vara uppfyllt! 

Hur har Vägverket genomfört sin avvägning av världsarvsområdet mot andra 
intressen av samma dignitet? Ett motsvarande sektorsintresse som regleras vid och 
behandlas på en överstatlig nivå utgörs av E6:an i sig. Den omfattas av TEN-T 
inom ramen för Sveriges medlemskap i EU. TEN-T innebär att vissa orter eller 
noder skall förbindas med väg eller järnväg för att säkerställa varaktig 
framkomlighet för varor och personer under bästa betingelser sett ur ett 
miljöhänseende, ett socialt hänseende- och ur ett säkerhetshänseende (Vägverket, 
2001c, s. 78 även Official Journal of the European Communities, 1996). 
Förbindelserna är, enligt dokumenten som pekar ut dessa överstatliga intressen, 
inte exakt lägesbestämda annat än på en mycket översiktlig nivå. Det innebär att 
E6 inom ramen för TEN-T har stor flexibilitet vad gäller dess exakta lokalisering. 
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Världsarv Tanum är emellertid exakt avgränsat i geografin och dess avgränsning 
kan inte flyttas annat än av UNESCO genom en ändring i världsarvslistan. Någon 
djupare analys av hur ett överstatligt intresse vägs mot annat överstatligt intresse 
saknas i utredningsmaterialet rörande E6 mellan Rabbalshede och Tanumshede. 
Istället finns en tydlig avvägning mellan olika riksintressen, det vill säga på 
nationell nivå. En viktig fråga att belysa i en analys är huruvida TEN-T medverkar 
till att säkerställa den varaktiga framkomligheten utifrån bästa miljöhänseende 
genom världsarvsområdet, eller om det bästa miljöhänseendet uppnås genom att 
TEN-T läggs utanför världsarvsområdet? 

I MKB:n till vägutredningen finns flera kompensationsåtgärder angivna med 
bakgrund av att man anser att världsarvet innebär att större vikt måste läggas vid 
natur- och kulturmiljöaspekterna. Den större vikten resulterar i ett kompensations-
tänkande med förslag på en rad åtgärder. En rad av dessa åtgärder torde kunna 
avföras som kompensationsåtgärder exempelvis omfattande arkeologiska utgräv-
ningar (styrs av kulturminneslagen), ekodukt (ett av Vägverkets övergripande mål 
är att minska barriäreffekterna (Vägverket, 2002a)), forskning om nedbrytning av 
hällristningar (kan för den intresserade redan sökas inom ramen för Vägverkets 
ordinarie FoU-anslag M21), rast- och informationsplats (brukar byggas. Enligt 
Vägverket, 1994, kap. 9.2, skall på nationella vägar ”rastplatser finnas med högst 
30 minuters restid emellan”. För trafikanterna attraktiva egenskaper såsom ”utsikt, 
… eller turistmål av annat slag, bör vara avgörande vid placeringen”), minskning 
av vägbredden (enligt nya väglagen är Vägverket skyldig att ta hand om den 
gamla vägen när man bygger ny. Det kan ske på olika sätt, ibland görs den gamla 
vägen smalare. Miljöargument brukar dock inte ligga bakom en dylik åtgärd, utan 
istället en minskad trafikmängd som inte behöver en bred väg. Åtgärden 
förekommer även i icke uppmärksammade kulturbygder (muntlig uppgift Peter 
Hermansson)), minimera intrång genom utformning av vägen med hänsyn till 
terräng (ingår helt i Vägverkets miljöpolicy (Vägverket, 1998), delvis i 
Vägverkets policy för vägarkitektur (Vägverket, 2001a) samt delvis i Vägverkets 
gestaltningsprogram (Vägverket, 2001b)) etc. Som framgår ovan reglerar gällande 
MKB-föreskrifter frågor om kompensation. Dessa skall först ingå i MKB:n till 
arbetsplanen och i arbetsplanen. 

En lovvärd åtgärd som emellertid dock inte torde utgöra kompensation är ett 
tänkbart anslag till forskning kring trafikrelaterad nedbrytning av hällristning 
(Vägverket, 2001c, s. 80). Per definition varken skyddar, bevarar eller levandegör 
åtgärden hällristningarna under byggskedet eller under flera år av driftsskedet. En 
annan lovvärd åtgärd är eventuell fornminnesvård för att tydliggöra fornminnen. 
Statsanslag finns redan för sådana åtgärder inom regeringens anslag till 
Riksantikvarieämbetet. Men eftersom Vägverket inte skriver något om vårdens 
kostnader och långsiktighet är åtgärdens verkningar oklara. Ytterligare en åtgärd 
är att vissa högre vägslänter kompletteras med ny vegetation (skog). Verkningarna 
av en sådan åtgärd är svårtolkad eftersom åtgärden kräver en skötselplan för lång 
tid framöver. All form av diskussion om kompensationsåtgärder i detta skede av 
planeringsprocessen är fel och verkningslös. De riskerar att vilseleda mer än 
förtydliga eftersom kompensationsåtgärderna inte skall komma in i planerings-
processen förrän i arbetsplanens MKB i form av förslag där det sedan i 
arbetsplanen skall framgå vilka av kompensationsåtgärderna som skall 
genomföras.  

Det framgår inte av underlagsmaterialet om man genom att planera vägen 
utanför världsarvsområdet uppfyller TEN-T:s syfte att säkerställa varaktig 
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framkomlighet för gods och människor. Detta eftersom det förefaller saknas en 
framtagen strategi mellan de olika trafikverken avseende hur olika trafikslag kan 
samverka. Vägverket har redogjort tydligt för behovet av föreslagen E6-standard 
utifrån vägsektorns perspektiv och förutsättningar, men om föreslagen E6-
standard behövs utifrån ett samverkansperspektiv och dess förutsättningar har inte 
presenterats och förefaller inte heller vara bedömd. Avsaknaden av diskussion om 
uppfyllelse av TEN-T tillsammans med en diskussion om samverkande trafikslag, 
har lett till att Vägverket inte genomfört någon avvägning mellan överstatliga 
intressen. En avvägning mellan olika sektorsintressen finns, men gäller 
riksintressen för kulturmiljö respektive för kommunikation. 

I föreliggande studie har uppdragsgivaren angett att väg- & järnvägs-
utredningar med MKB skall studeras utifrån analys av kvalitet och användbarhet. 
Vägverkets vägutredning med tillhörande MKB är användbar vad gäller en 
bedömning av skada på några viktiga bevarandeintressen. Begreppet påtaglig 
skada, enligt miljöbalkens bestämmelse om riksintresse för kulturmiljö, har 
definierats av Vägverket, se ovan. Utifrån denna aspekt är arbetet väl 
genomarbetat och vederhäftigt. Men användbarheten minskar betydligt eftersom 
det inte går att utläsa hur bedömning av skada görs vad gäller överstatligt 
utpekade bevarandeintressen. I utredningsmaterialet kan det inte heller utläsas om 
intrång i bevarandeintressen hade fått en annan utformning utifrån en analys av 
hur olika trafikslag skall eller kan samverka inom regionen, om och på vilket sätt 
miljökraven enligt TEN-T:s syfte uppfylls eller hur Vägverkets egen miljöpolicy 
uppfylls. Eftersom en rad viktiga aspekter saknas i utredningsmaterialet är 
sannolikheten låg för att Vägverkets rekommendation, att bygga Röd 23, 
fortfarande är relevant. 

 
2.4 Sammanfattning  
I den föreliggande genomgången (se VTI meddelande 937, 2002) av exempelvis 
hur de miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur skada bedöms, hur påverkan, 
effekt och konsekvens beskrivs, värderingsgrunder samt rättsliga grunder, kan en 
rad konstateranden göras. Dessa följer nedan. 
 
2.4.1 Överstatlig nivå 
Att döma av ovanstående genomgång rörande överstatliga lagar, 
överenskommelser och litteratur, utgår man i den överstatliga litteraturen inte 
alltid från händelsekedjan påverkan/effekt/konsekvens. I Esbokonventionen 
definieras påverkan som ”inverkan från en föreslagen verksamhet på miljön…”. 
Miljön i detta fall innefattar såväl människan som natur- och kulturmiljön. Även 
EU direktivet 2001/42/EG, som handlar om bedömning av planers och programs 
miljöpåverkan, använder begreppet. Dock görs detta endast i kombination med 
termen betydande (betydande miljöpåverkan), vilken måste identifieras, beskrivas 
och utvärderas om miljöbedömning krävs.  

Inom transport- och miljörapporteringsmekanismen TERM används en 
händelsekedja som förutom påverkan/effekt/konsekvens även innefattar steget 
innan (drivkrafterna) och steget efter (samhällets åtgärder). I DPSIR-modellen står 
bokstaven P för pressure, något som Naturvårdsverket i sin tillämpning rörande 
uppföljning av miljökvalitetsmålen har översatt till påverkan. Bokstaven S i 
DPSIR står för tillståndet hos en viss miljökomponent, men i och med att det är 
förändringen av tillståndet orsakat av en viss påverkan som är intressant så kan 
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detta motsvaras av det annars använda begreppet effekt (förändring i 
miljökvalitet). För begreppet konsekvens torde det inte råda någon skillnad mellan 
de olika betraktelsesätten (I, impact). Förutsatt att man byter ut tillståndet (S) mot 
effekt (förändringen hos ett tillstånd) kan händelsekedjan påverkan/effekt/-
konsekvens sägas motsvara PSI i DPSIR-modellen. Något som även sägs i 
Banverkets, Vägverkets, och Naturvårdsverkets skrift Konsekvenser för friluftsliv 
(Naturvårdsverket, 2001). 

Till skillnad från påverkan används begreppet effekt genomgående i den 
överstatliga litteraturen. Dokumenten från Världsbanken, EU, DG, EEA och 
Nordiska ministerrådet syftar i sin helhet till att förutsäga, identifiera och bedöma 
effekter. Vanligtvis delas effekterna in i kategorier för att vara heltäckande, t.ex. 
DG miljö:s utarbetade effekter som beskrivs som ”direkta/indirekta, kort- och 
långtids, isolerade och interaktiva, etc.”. DG miljö och EEA, identifierar även 
effekterna utifrån funktion, t.ex. fysiska effekter, barriärer, kemiska effekter och 
biologiska effekter. Dessa indelningar skiljer sig något åt beroende på 
utgångspunkt och detaljeringsgrad. Det är viktigt att i dessa sammanhang 
konstatera att effekt i dessa fall egentligen avser konsekvens, men att de som 
skrivit lagar och förordningar antagligen inte övervägt betydelseskillnaden mellan 
effekt och konsekvens. 

OECD, liksom DG miljö och EEA, använder sig av indikatorer. DG miljö 
använder begreppet komponenter för kategorier av indikatorer, som anses vara 
användbara vid bedömning av effekter, t.ex. komponenter som är användbara för 
människan, komponenter som har ett inneboende/eget värde etc. OECD, däremot, 
har i dokumentet Key Environmental Indicators definierat tio natur- och 
resursorienterade indikatorer, som bl.a. har som syfte att spåra miljöförändringar, 
vilket skulle kunna tolkas som att spåra resultat av miljöeffekter, dvs. 
miljökonsekvenser. I övrigt är syftena med OECD:s indikatorer att säkerställa att 
miljöintressen tas i beaktande och integreras i ekonomiska policys och deras 
implementering. EEA:s arbetsgrupp arbetar med att identifiera indikatorer för 
rumsliga och ekologiska effekter som TEN-T inverkar på.  

De flesta dokumenten behandlar i huvudsak effekter på naturmiljön, där 
biodiversitet är ett viktigt begrepp. Det är här även intressant att notera vad 
insatserna skall ha för gynnande funktion för miljövärdena. Världsbankens 
Environmental Assessment Sourcebook syftar till att ge information om hur 
biodiversiteten skall kunna skyddas eller ökas och skall förbättra MKB-utförandet 
för att skydda funktion och återhämtning hos naturliga habitat och ekosystem. I 
”operational policies” skall positiva och negativa effekter på biodiversiteten 
redovisas i syfte att förhindra eller minimera negativa effekter på denna. EU vill i 
direktivet 2001/42/EG sörja för en hög nivå på skyddandet av miljön. 

Esbokonventionen och EU direktiv 97/11/EG innefattar även kulturarvet i sina 
skrivningar liksom naturligtvis de på kulturmiljön speciellt inriktade dokumenten 
från Världsbanken (Cultural Heritage in EIA Sourcebook) och Nordiska 
ministerrådet (Kulturmiljön i MKB). Världsbankens dokument syftar till att 
vägleda MKB-arbetet för att detta skall kunna hjälpa till att skydda kulturarvet. 
Potentiella effekter skall rankas med hänsyn till bl.a. hur irreversibla effekterna är 
och omfattningen av den potentiella skadan. 

Nordiska ministerrådet tar upp begreppet konsekvens. Konsekvenserna för 
kulturmiljön värderas utifrån värderingskriterier baserade på frågeställningar om 
projektet skall anpassas till, tillvarata och utveckla, ge underlag för fortsatt bruk 
av eller undvika, kulturmiljön och dess strukturer, mönster och karaktärer. Dessa 
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formuleringar skiljer sig relativt drastiskt från de övriga dokumentens något 
begränsade mål, att skydda eller minimera effekter.  

Skadebegreppet går i denna litteratur ej att finna annat än i Världsbankens 
formulering om ”omfattning av potentiell skada” samt i DG transport och 
energienergi och transporters effektkategorier direkt skada, fragmentering och 
störning. I det senare definieras direkt skada som ”Direkt skada … som ödelägger 
eller skadar habitat och arter”. Ödelägga kan förstås i denna definition, däremot 
kvarstår skada som odefinierat. Det är tydligt att man i övriga dokument nöjer sig 
med begreppet effekter som ett samlingsbegrepp för effekter/konsekvenser. Detta 
gör det svårt att bedöma vad som egentligen avses. 

Flera av skrifterna beskriver metoder för att identifiera och bedöma effekter. 
För dessa moment används metoder som t.ex. checklistor, flödesdiagram, matriser 
och GIS. Handboken Bedömning av indirekta och kumulativa effekter …, 
diskuterar värderingsmetoder såsom t.ex. cost-benefitanalys och multikriterie-
analys. I studier av olika länders arbete med MKB finns tillexempel en handbok 
från England som behandlar och bedömer potentiella effekter utifrån 
överläggskartor (GIS) över alla tänkbara aspekter, såväl natur- som 
kulturrelaterade, som kan tänkas bli signifikant påverkade av ett vägprojekt. I 
handboken för Bedömning av planer och projekt, som på ett betydande sätt kan 
påverka Natura 2000 beskrivs ett antal metoder för att beskriva den berörda 
miljön och för att förutsäga effekter på den. 

I manualen Handbok om strategisk miljöbedömning i planer för infrastruktur, 
beskrivs s.k. enkla värderingmetoder, vilka kan sägas vara de som idag används i 
MKB i väg- och banprojekt i Sverige. Metoden går ut på att beskriva och förklara 
signifikansen av indikerade effekter i relation till syften och mål samt att 
presentera matriser, grafiskt material samt konsensus eller oenighet i samråd som 
grund för bedömningen. Vidare nämns, liksom av Världsbanken, multikriterie-
analys och monetära metoder. Kort beskrivs multikriterieanalys som rankning av 
alternativen med hjälp av effektrankningsmatriser, men beskrivs ej ytterligare. 

Nordiska ministerrådets metod med värderingskriterier är kanske en av de mer 
intressanta för förestående arbete. Som tidigare nämnts utgår kriterierna från olika 
frågeställningar om projektets förhållande till kulturmiljön. Kriterierna kan vidare 
knytas till karaktären av förändringarna som projektet åstadkommer samt mål 
och/eller riktlinjer för kulturmiljön och sammanfattas effektivast i en s.k. 
målanalys, där projektalternativen värderas mot miljömål för projektet och för 
kulturmiljön. 

Den internationella litteraturen kan således generellt sägas ha en slagsida åt 
naturmiljö och en otydlig begreppsanvändning, där begreppet effekt ofta får stå 
för snart sagt hela orsakssambandet påverkan/effekt/konsekvens. Andra system, 
som t.ex. DPSIR, används, att döma av den genomgångna litteraturen, i än mindre 
grad. Skada, som ju är en del av konsekvensbegreppet, används sällan och 
odefinierat, vilket visar på svårigheterna med och godtyckligheten i begreppet. 
Vidare lägger den överstatliga litteraturen stor vikt vid att skydda och minimera 
inverkan på miljövärden. Endast på nordisk nivå och i samband med kulturmiljö 
talas om att tillvarata och utveckla värden, vilket kan sägas utgöra ett steg framåt 
från ett mer traditionellt synsätt.  
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2.4.2 Nationell nivå 
Enligt den nationella litteraturen definierar Vägverket påverkan som det som 
direkt påverkar miljön.  

I skriften Bedömning av ekologiska effekter av vägar och järnvägar 
exemplifieras begreppet påverkan med det faktum att en väg byggs (s. 12). Det 
kan fungera som ett exempel, men definitionen av påverkan såsom det som 
påverkar miljön eller ännu hellre det som orsakar den valda effekten 
(förändringen av ett miljötillstånd) bör eftersträvas. Detta på grund av att olika 
komponenters roller förändras beroende på vilken händelsekedja som beskrivs. 
Vägen i sig kan till exempel vara påverkan när det gäller de visuella aspekterna på 
kulturmiljön (att vägen syns i landskapsbilden är då den neutrala effekten och att 
detta upplevs som negativt är då konsekvensen), men när det gäller till exempel 
konsekvensen uppkomst av astmasymptom hos människor som orsakats av 
effekten förhöjd halt av partiklar i luften är det inte vägen som är påverkan, inte 
heller det faktum att fordon rör sig på vägen utan snarare de emissioner av 
partiklar som detta givit upphov till. Emissionerna räknas därvidlag som 
påverkan, den förhöjda halten partiklar i luften som effekten och konsekvenserna 
av detta på intresset "människors hälsa" blir konsekvensen. Missförstår man detta 
och i stället anger vägen som påverkan så missar man att beskriva ett viktigt steg i 
händelseförloppet som åtminstone utgör en av flera möjligheter att utöva någon 
form av respons mot. Det är alltså viktigt att klarlägga vilken händelsekedja som 
analyseras för att kunna avgöra vad som ska räknas som påverkan, effekt 
respektive konsekvens. En alternativ, mer neutral, terminologi vore primär, 
sekundär och tertiär effekt (och så vidare), men användningen av begreppen 
påverkan, effekt och konsekvens för det som orsakar en viss effekt, effekten i sig 
samt de konsekvenser effekten medför för ett visst intresse, menar vi kunna lyfta 
fram orsakssambanden ur ett miljökonsekvenssammanhang bättre. 

I de två delar av totalt tre av Vägverkets nya MKB-handbok Miljökonsekvens-
beskrivning inom vägsektorn som nyligen givits ut, utgör begreppen 
påverkan/effekt/konsekvens grunden för metodiken. Påverkan definieras som 
vägbyggandet, vägen som fysisk anläggning och den trafik och drift som är 
förknippad med vägen. Effekten är den förändring i miljökvalitet i förhållande till 
ett nollalternativ som påverkan medför medan konsekvensen definieras som 
följden av effekten för något intresse. Vägledande är att effekten beskrivs neutralt 
medan konsekvensen är en värderande bedömning. Handboken poängterar vikten 
av att konsekvensbedömningar motiveras och att underlaget för motiveringarna 
redovisas tydligt. Det är även viktigt att skilja på objektiva beskrivningar och 
värderande bedömningar. 

Handboken tar speciellt upp problematiken kring bedömning av skada och 
påtaglig skada på riksintressen. Vägverket skriver att ”även om påtaglig skada på 
berört riksintresse inte uppkommer kan villkor om hänsynstagande ställas med 
hänvisning till vad som anges i miljöbalkens kapitel 3 och 4”. Följande regler 
gäller: 

”Påtaglig skada inom ett kapitel 4-område är ett hinder för aktuell verksamhet, 
även om t.ex. ett vägprojekt utgör ett riksintresse enligt kapitel 3. Avvägning 
mellan intressen har skett i och med beslut om riksintresse enligt kapitel 4. 
Däremot är bestämmelserna om skydd av riksintresse enligt kapitel 4 inget hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller för 
anläggningar för totalförsvaret.” 



VTI meddelande 936 89 

 
Enligt handboken skall MKB-författaren vid bedömning av skada anlägga ett 
långt tidsperspektiv och: 
• ”ange vilka miljökvalitéer som ändras i betydande grad 
• ange hur specifika värden skadas, om värdet minskar till omfattningen eller 

kvalitet. Möjlighet till skadeförebyggande åtgärder beaktas vid bedömningen, 
kompenserande åtgärder kan dessutom beslutas vid prövning 

• ange slutsats om grad av skada på hela riksintresset eller på delar av det.” 
 
Enligt Räddningsverket definieras påverkan som den förändring av nuläge som 
uppstår i och med en olycka. Effekt på människor definieras som olika former av 
ohälsa såsom skador, ohälsa, dödsfall. Räddningsverket menar att det är 
olycksrisken som skall beskrivas och värderas som en miljökonsekvens. Ibland 
används dock miljökonsekvens i olyckssammanhang, och då avses skador på 
naturmiljön som en olycka kan förorsaka. Hälsa är en vanlig ingrediens i MKB:er, 
men begreppet används tydligen olika. Socialstyrelsen har av denna anledning 
undersökt frågan närmare. Begreppen påverkan/effekt/konsekvens är inte entydigt 
beskrivna och leder till förvirring.  

I Sidahandledningen diskuteras inte orsakskedjan utan tas för given. I de 
MKB:er som skickas in till Sida tror sig författarna ofta ha beskrivit 
konsekvenserna, men beskriver endast effekterna. Att gå så långt som att beskriva 
konsekvenser är ovanligt.  

Sida använder sig av begreppet miljökonsekvensbedömning och inte 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom man anser att MKB-arbetet är en aktiv 
bedömning och inte ett mer passivt beskrivande. Utifrån Sidahandledningen 
förefaller det som att arbetet med olika typer av checklistor är ett användbart 
arbetssätt. Det medför att man som handläggare tvingas ta ställning i en rad 
miljöaspekter utan att slentrianmässigt släppa igenom ett projekts miljöpåverkan.  

Den nationella lagstiftningen avseende bevarandeintressen är mycket 
omfattande. Framförallt styrs de av miljöbalken, men även av kulturminneslagen. 
En rad bevarandeaspekter är utpekade i olika sammanhang men saknar ett 
lagmässigt skydd, exempelvis nyckelbiotoper. 

Avseende bevarandeintressen är lagarna formulerade olika och syftar till olika 
åtgärder. Några lagar syftar till att bevara medan andra syftar till att skydda, 
vårda, återställa, nyskapa. Bevarandeintressen kan således ha olika innebörd, till 
och med omfatta en nyskapad anläggning, exempelvis våtmark på tidigare 
åkermark. Den metod som har för avsikt att medverka till ett bättre 
beslutsunderlag avseende bedömning av skada, har således många aspekter att 
beakta. 
 
2.4.3 Projektlitteratur (MKB-exemplen) 
Generellt kan man säga att de genomgångna MKB:erna är av mycket varierande 
kvalitet vad gäller natur-, kulturmiljö- och friluftslivsaspekter. För E6:an har man 
knutit till sig en rad specialister, samt haft löpande dialoger med exempelvis en 
rad kulturmiljöspecialister. Man har även genomfört en rad specialinventeringar. 
För Citytunneln är läget i grova drag det motsatta vad gäller det studerade 
riksintresseområdet K 128. 

Många gånger genomförs relevanta avvägningar mellan olika värden, men inte 
alltid. För E6 Rabbalshede–Tanumshede har en mängd lokalt utpekade värden 
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(utpekade av länsstyrelse, kommun, skogsvårdsorganisationen), som varken är 
skyddade enligt lag eller ens särskilt högt rankade, fått väga långt tyngre än 
riksintresse Tanum! Man prioriterar således lokala värden högre än nationella 
värden. Samtidigt görs en kompetent och trovärdig avvägning och prioritering 
mellan två riksintressen, dels för natur och kultur (miljöbalken kap. 3 § 6), dels 
för kommunikation (miljöbalken kap. 3 § 8). Denna avvägning föll, som oftast, till 
kommunikationsintressets fördel.  

Men E6 är även en del av TEN-T, det transeuropeiska vägnätverket som 
regleras av EU-bestämmelser. Riksintresse Tanum är utöver detta ett 
världsarvsområde, grundat på dess sammantagna natur- och kulturmiljö. Området 
regleras av världsarvskonventionen som Sverige har ratificerat. I detta fall finns 
således två överstatliga intressen, dels TEN-T och dels världsarvet, som skulle ha 
kunnat vägas och prioriteras mot varandra. Så har emellertid inte skett. TEN-T:s 
miljömål är inte kommenterade. Därför går det inte att förorda korridor Röd 23 
som Vägverket gjort. Problematiken att i praktiken inte göra en avvägning mellan 
jämförbara intressen har stor betydelse för hur en metod skall utformas. 

Samordning mellan andra transportslag är en obetydlig del i MKB:erna som 
skönsmässigt beskrivs utan att komma till någon tydlig slutsats. Detta område har 
betydelse för projektets inriktning. Kanske finns ett utredningsmaterial som 
vetenskapligt korrekt beskriver samordningen, men det framgår inte av 
vägutredning, järnvägsutredning eller MKB. 

Man är, generellt sett, duktig på att i dokumenten uttrycka hur man följer olika 
bestämmelser. Detta gäller även när det istället handlar om råd, såsom 
miljökvalitetsmål. Men uppfyllelsen av TEN-T:s egna miljömål (”bästa 
betingelser sett ur miljöhänseende”) har inte kommenterats för E6:an genom 
Tanum. Kanske är just ett intrång i en kulturmiljö av världsarvsdignitet att 
betrakta som vara det bästa för miljön som helhet. Men i MKB:n framgår det inte 
hur man i så fall argumenterar. Vägverket har i sina MKB:er för E6:an inte heller 
kommenterat sina egna övergripande mål med miljöanknytning, exempelvis att 
minska intrång och barriäreffekter, samt sina policys såsom att bevara särskilt 
värdefulla natur- och kulturmiljöer. Detta är en viktig aspekt vid avvägning 
mellan olika jämställda miljöaspekter. 

Frågan om huruvida orsakssambandet påverkan/effekt/konsekvens används i 
MKB:er eller dessa samband betraktas utifrån något annat synsätt är intressant. I 
de nationella väg- och järnvägsexemplen beaktar man orsakssambandet, med 
ojämn kvalitet. Begreppsförvirringen blir stundtals stor där främst begreppen 
konsekvens, påverkan och skada blandas samman. Även begreppet inverkan ingår 
i bedömningarna. Emellertid går det trots detta att i de flesta fall förstå vad 
författaren menar i texterna med de olika begreppen, även om förfarandet, att inte 
konsekvent behandla miljön utifrån orsakssambandet påverkan/effekt/konsekvens, 
avsevärt försvårar läsningen. 

I MKB:erna finns en stor mängd data gällande naturvärden, kulturmiljövärden 
och friluftsliv. MKB:erna fokuserar på objekt av olika slag. Det är framförallt 
fornlämningar, biotoper och utpekade områden av skiftande slag. Den mesta 
kunskapen hämtas ur olika inventeringar, såsom fornminnesregistret, riksintresse-
områden, kommunala kulturmiljöprogram, ängs- och hagmarksinventeringen, 
nyckelbiotopsinventeringen etc. Flertalet av inventeringarna är till åren komna 
och det är endast fornlämningar och vissa kulturlämningar som har fått nya 
kompletterande inventeringar utmed föreslagna vägkorridorer. Nackdelen med ett 
gammalt inventeringsunderlag är att en ensidig och ibland föråldrad bild av natur- 
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och kulturvärden ges stort utrymme, vilket kan leda till felaktiga beslut. Bristen 
ligger emellertid inte bara i behovet av kompletterande inventeringar som skall 
täppa till vissa luckor vad gäller exempelvis fornlämningar eller arter. Det saknas 
ofta beskrivningar av det sena natur- och kulturarvet såsom odlingslandskap 
(exempelvis EU:s miljöstöd), by- och gårdsmiljöer, de boendes syn på 
naturvärden, landskapsbildens historiska dimension, regional identitet 
(exempelvis sedvänjor) etc. Det finns även behov av att sätta in objekten i ett 
sammanhang för att se om de är unika eller generella sett i ett lokalt, regionalt 
eller globalt perspektiv.  

Vad gäller bevarandevärden bedöms det unika och generella olika. Det vanliga 
är att ett specifikt infrastrukturprojekt behandlar de värden som finns inom 
utredningsområdet som unika. Detta har många gånger med gällande lagstiftning 
att göra. En fornlämning är skyddad oavsett om den i ett riksperspektiv eller lokalt 
perspektiv är unik eller vanlig. Motsvarande syn gäller för naturvärden. Endast i 
undantagsfall påpekas att något är av särskilt stort värde för att det är unikt i ett 
riksperspektiv. Exempel på detta är Världsarvsområde Tanum samt ett 
naturreservat utanför Blå korridor på E6 Rabbalshede–Tanumshede. Att ett 
bevarandevärde utgår från att det är särskilt representativt för en bygd, dvs. att det 
är vanligt och därför har en pedagogiskt viktig dimension, är ovanligt. 
Pedagogiska värden pekas ut i MKB:er, men det är ofta det spektakulära och 
unika som står i fokus. Detta har varit det förhärskande synsättet sedan 
naturskyddsrörelsen startade i början av 1900-talet.  

Att förutsättningarna de facto är så olika i olika delar av landet får som följd att 
det inte går att tillskapa en metod som beaktar skada på samma sätt inom olika 
geografiska områden. Det finns alltid ett moment av värdering i bedömning av 
skada. Fornlämningar kan utgöra ett exempel. En gravhög är en fornlämningstyp 
som vanligen ligger tillsammans med andra snarlika högar inom ett gravfält. 
Fornlämningstypen är ofta från yngre järnålder och föregick gravläggning på 
kyrkbacken vid införandet av kristendomen. I Mälardalen är fornlämningstypen 
mycket vanlig, men i Norrlands inland är situationen den motsatta. Om en 
planerad väganläggning får som följd att några högar måste avlägsnas någonstans 
i Mälardalen, är det förvisso en kulturarvsförlust, men några lokalt eller nationellt 
unika värden går inte förlorade på grund av dess mångfald. I inre Norrland är 
situationen istället den att den planerade vägen skulle leda till att lokalt unika 
värden går förlorade, något som kan medföra att den antikvariska bedömningen 
blir en annan vid tillståndsgivande i Norrlands inland än inom Mälardalen. 

Mildring, eller som Vägverkets föreskrifter uttrycker det, skadeförebyggande 
åtgärder, ingår i MKB:erna. Ibland kallas åtgärderna även för skyddsåtgärder. 
Dessa kommer in tidigt i planeringsprocessen i enlighet med Vägverkets 
föreskrifter. Bland annat planeras planskilda passager att byggas för att reducera 
vägens barriäreffekt. Passagerna är tänkta att fungera för djur och i vissa fall även 
som spridningskorridorer för växter. Men det framgår inte någon stans av MKB:n 
för E4:an om man faktiskt vet att en passage av det slag man tänkt bygga, 
fungerar för ändamålet. Ibland misstänker man att passagen hade byggts ändå, 
vilket naturligtvis inte är fel. Oftast byggs dessa passager för att allmänna och 
enskilda vägar behöver passera den nya vägen. För både E6 och E4 framgår att 
passager beskrivs som skadeförebyggande åtgärder för att underlätta framkomlig-
heten för det rörliga friluftslivet. Andra exempel är att vägens ingrepp inom 
riksintresseområden (E4 och E6) skall synas så lite som möjligt för att mildra 
konsekvenserna för landskapsbilden, vilket innebär att den byggs med en låg 
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profil. Vidare skall en förundersökning av alla fornlämningar och fornlämnings-
miljöer göras (E4 och E6).  

För E6 har kompensationsåtgärder inarbetats i vägutredningen. Exempel på 
kompensationsåtgärder är byggande av faunapassage, forskning om nedbrytning 
av hällristningar, fornminnesvård samt minimera intrång genom utformning av 
vägen med hänsyn till terräng. Många av de redovisade kompensationsåtgärderna 
hade sannolikt genomförts ändå för att uppfylla Vägverkets övergripande 
miljömål och vissa policys. Därför kan åtgärderna knappast ses som 
kompensation utan snarare som ordinarie verksamhetsåtgärder. Vad som är 
olyckligt är att kompensationsåtgärderna över huvud taget finns med i 
vägutredningens slutrapport för E6:an. Det är i strid mot Vägverkets MKB-
föreskrifter som anger att sådana först skall ingå i arbetsplanen. Anledningen till 
att bestämmelsen är så utformad kan bero på att läsaren av en vägutredning inte 
skall vilseledas i tron om att föreslagna kompensationsåtgärder också skall 
genomföras. Det är först i arbetsplanen som det framgår vad som skall 
genomföras och vad som inte skall genomföras. 

I fokus för denna studie är begreppen skada och påtaglig skada, i första hand på 
riksintresseområden och Natura 2000-områden. Skada och påtaglig skada regleras 
enligt miljöbalken. Enligt balkens grundstenar skall miljön skyddas mot skador  
(1 kap. 1 § punkt 1) och mark och vattenområden som anses vara av riksintresse 
skall skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön  
(3 kap. 6 §). Termen miljö betyder i sig sammanhang och således kan båda 
skyddsformerna avse stora sammansatta landarealer. MKB:erna för de fyra 
projekten diskuterar med större noggrannhet begreppet påtaglig skada än 
begreppet skada. Begreppet skada används många gånger slentrianmässigt i en 
annan betydelse än med beaktande av miljöbalkens 1 kap. I undersökningen har 
det inte gått att begränsa studien till endast riksintressen och Natura 2000-
områden utifrån begreppet påtaglig skada. Detta på grund av att påtaglig skada i 
några fall är definierat som skada på summan av en rad enskilda 
bevarandeintressen. Det innebär således att projektet även har tvingats ta hänsyn 
till annan lagstiftning och andra bevarandeaspekter såsom fornlämningar och 
kulturminneslagen, kulturmiljö och världsarvskonventionen etc. Dessa 
lagstiftningar eller konventioner syftar inte alltid till skydd. Därför är det viktigt 
att en metod som skall förbättra beslutsunderlaget, exempelvis MKB, även 
integreras med annan lagstiftning som omfattar natur- och kulturmiljövärden. Vid 
en genomgång av den lagstiftning som finns på nationell och överstatlig nivå, 
kunde det konstateras att lagarna även omfattar, bevarande, vård, återställande, 
nyskapande, hänsyn, bibehållande, återställande, säkerställande, identifiering och 
levandegörande. Således måste metoden även beakta denna uppsjö aspekter, för 
att leda verksamhetsutövare av olika slag till att ta fram ett så bra och genomtänkt 
underlagsmaterial som möjligt. 

En av huvudfrågorna i föreliggande studie är huruvida de genomgångna 
MKB:erna kan anses vara användbara för att bedöma skada och påtaglig skada? I 
MKB:erna bedöms såväl skada som påtaglig skada. Emellertid beskrivs sällan 
skada, istället används ofta termen påverkan eller känslighet när exempelvis 
fornlämningar avlägsnas, trafiken leder till att hällristningar vittrar eller fiskar dör. 
Därmed uppstår ett problem om hur en av miljöbalkens grundstenar skall tolkas 
avseende att miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas. Orsaken till att olika begrepp används torde bero på att termen påverkan 
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upplevs som mildare än termen skada och därför föredras av verksamhets-
utövaren. 

Begreppet påtaglig skada som är knutet till miljöbalkens bestämmelser om 
riksintressen för naturmiljö och kulturmiljö (miljöbalken kap. 3) har emellertid 
beaktats och beskrivits i flera MKB:er. Begreppet har emellertid inte beskrivits i 
samband med hushållningsbestämmelser om friluftsliv (miljöbalken kap. 4), som 
saknas i MKB:n för E6 Tanumshede–Vik.  

Citytunnelkonsortiet i Malmö ansåg att Citytunneln inte ledde till någon 
påtaglig skada på Riksintresse K 128 söder om staden. Detta är en slutsats som 
inte föregås av någon diskussion eller argumentation, särskilt inte utifrån en 
underkonsults påståenden om exempelvis Lockarps kyrkby. Konsulten menar att 
området vid Lockarps kyrkby kommer att fragmenteras. Inom detta riksintresse 
skall delar av citytunnelns spår läggas. Beskrivningen av kulturmiljövärden är 
tunn och lämnar mycket att önska i övrigt, men är trots detta godkänd av 
länsstyrelsen. Trots avsaknaden av en grundläggande kulturmiljöutredning gör 
Citytunnelkonsortiet bedömningen att någon påtaglig skada på riksintresset inte 
kommer att ske. Järnvägsutredningen med tillhörande MKB är, vad gäller denna 
aspekt, oanvändbar för att bedöma skada på ett bevarandeintresse. Den 
fragmentering som förväntas ske kan knappast anses vara bagatellartad och 
kommer att bli bestående. I enlighet med formuleringarna i miljöbalkens 3 kap.  
6 §, borde därför den korrekta bedömningen ha lett till slutsatsen att skadan är 
påtaglig. Därefter borde en avvägning mellan två riksintressen ha genomförts, 
kanske till förmån för Citytunneln, men det är fortfarande oklart. Slutsatsen av 
detta är att konsortiets påstående saknar relevans. MKB:n kan därför inte 
användas som underlag i föreliggande metodutvecklingsarbete.  

Påtaglig skada kan sägas vara indirekt beskrivet i MKB:n för sträckan E6 
Rabbalshede–Tanumshede. MKB:n är av hög kvalitet vad gäller att beskriva 
natur- och kulturvärden samt den planerade vägens konsekvenser på dessa värden. 
Man säger att korridor Röd 23 ”sannolikt” kommer att innebära påtaglig skada på 
riksintresset. Hur man har kommit fram till detta är oklart, men en tolkning av 
argumentationen kring påtaglig skada på natur- och kulturvärden inom 
riksintresseområde Tanum, är att enskilda förluster av objekt såsom exempelvis 
ett gravfält, inte leder till påtaglig skada. Det är istället effekten av många 
enskildheter tillsammans som leder till detta. Exempelvis att fornlämningar 
förstörs, historiska lämningar förstörs, upplevelsevärden av gårdar och 
odlingsmark minskade, bullerpåverkan uppstår, barriärer uppstår mellan 
fornlämningar, historiska samband bryts och att visuella siktstråk bryts. En 
intressant iakttagelse i sammanhanget är att två vägkorridorer, som i sin helhet 
ligger utanför riksintresseområde Tanum, ”riskerar” att medverka till påtaglig 
skada på riksintresset. Således måste det tolkas som att en rad indirekta effekter 
utanför ett riksintresseområde (motsvarande gäller för Natura 2000-områden) kan 
leda till konsekvenser som är så stora att man bedömer skadan som påtaglig. Detta 
är således en viktig aspekt att beakta vid utarbetandet av en metod som har som 
syfte att medverka till ett bättre beslutsunderlag. 

En svag länk i MKB-processen är graden av objektivitet. MKB är ett av flera 
underlag inför beslut avseende ett infrastrukturbygge som anses kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. Underförstått är att MKB:n skall behandla miljö-
påverkan objektivt, även om något sådant krav inte finns. Detta är en svårighet 
eftersom det ibland är verksamhetsutövaren som både beställer och upprättar en 
MKB. För att mildra denna eventuella risk finns ett förfarande med samråd, där 
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företag, myndigheter, privatpersoner och föreningar kan yttra sig. Länsstyrelsen är 
den myndighet som godkänner en MKB, enligt ärenden motiverade utifrån 
väglagen och lagen om byggande av järnväg. Den del av MKB:n där det finns 
störst plats för subjektivitet är vid bedömningen av hur och i vilken omfattning 
miljön kan tänkas bli påverkad. När det gäller miljöaspekterna natur, kultur och 
friluftsliv kan man på goda grunder fråga sig om ett objektivt synsätt fullt ut kan 
uppnås. Ett intrång upplevs olika beroende på var människor bor och vad 
människor är vana vid. Ett belysande exempel på hur olika ett intrång på 
landskapsbilden kan bedömas hämtas från E4:ans Lokaliseringsplan, för sträckan 
Uppsala–Mehedeby. I denna står att stadens siluett kompletteras med, eller om 
man så vill, störs av vissa andra landmärken såsom vattentorn, skorstenar och 
dylikt (Vägverket, 1992-08). Alltså kan man såväl se ett byggnadsverk som ett 
komplement till stadens siluett eller som en störning av stadens siluett. 
Betraktelsesättet kan mycket väl appliceras på infrastrukturanläggningar. Utifrån 
de genomgångna MKB:erna är det svårt att påvisa några generella drag av dylika 
subjektiva bedömningar rörande natur, kultur och friluftsliv. 
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3 Fortsatta studier 
I föreliggande studie har en rad publikationer (handböcker, regelverk och 
rapporter) genomsökts och ibland analyserats, för att titta närmare på hur de 
miljöaspekter vilka utpekas kan skadas, hur skada bedöms, hur påverkan, effekt 
och konsekvens beskrivs, vilka värderingsgrunder som används och bevarande-
värdenas rättsliga grunder avseende exempelvis utpekande och bevarande, 
används och har använts i skilda sammanhang. Detta för att erhålla en så bred 
kunskapsbas som möjligt för att kunna utveckla en metod eller princip som kan 
medverka till ett bättre beslutsunderlag (MKB) avseende bedömning av skada och 
påtaglig skada på bevarandeintressen i samband med väg- och järnvägsprojekt. 

I texten ovan har dessa publikationer sammanfattats och ibland även 
analyserats inom tre huvudkapitel dels ett överstatligt kapitel, dels ett nationellt 
kapitel och dels ett projektkapitel (MKB:er). Efterföljande moment, att utveckla 
en metod för bättre beslutsunderlag (projektets moment II) samt en utvärdering 
och test av metoden (projektets moment III), presenteras i en kommande 
publikation, VTI meddelande 937, 2002. 
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4 Akronymlista 
BV Banverket 
DG Generaldirektorat inom Europeiska Kommissionen (Directions 

Générales) 
EEA Europeiska miljöbyrån (European Environmental Agency) 
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC = European Economic 

Community) 
EG Europeiska Gemenskapen (EC = European Community) 
EIA Miljökonsekvensbeskrivning (Environmental Impact Assessment) 
EU Europeiska unionen 
GIS Geografiska informationssystem 
ICOMOS International Council on Monuments and Sites 
KTH Kungliga tekniska högskolan 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
MoV Institutionen för mark- och vattenteknik (vid KTH) 
OECD Organisation Economic Co-operation Developments 
SFS Svensk författningssamling 
SIDA Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
TEN-T Transeuropeiska nätverket för transporter (Transeuropean Network in 

the field of Transport) 
TERM Transport and Environment Reporting Mechanism  
UNECE Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (United 

Nations Economic Commission for Europe) 
UNESCO Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap, kultur, 

kommunikation och medier (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organizations) 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut (Väg- och transport-
forskningsinstitutet) 

VV Vägverket 
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