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järnvägsprojekt. Att dokumentera i vad mån de verkliga miljöeffekterna och -konsekvenserna 
överensstämmer med dem som beskrevs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är vad 
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Genomgången visar att inspiration till effektivisering av tillvägagångssätt och metodik för MKB-
uppföljning inom väg- och järnvägssektorn även kan sökas i uppföljningserfarenheter från andra 
sektorer. 
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Förord 
Utgångspunkten för föreliggande studie är en ansökan om bidrag för forskning 
och utveckling år 2001 från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) till 
Vägverket och till Banverket. Ansökan benämndes Effektivare uppföljning av 
miljökonsekvenser av väg- och järnvägsprojekt (dnr 2001/0166-24). Vägverket 
och Banverket beslutade att finansiera projektet till lika delar (Vägverkets dnr 
AL90A 2001:10614, Banverkets dnr S01-1234/08). Projektet löper mellan åren 
2001 och 2003. 

I föreliggande studie ingår huvudsakligen text av Jan Schmidtbauer Crona, 
konsult vid företaget Melica. Tekn. dr. Berit Balfors vid Institutionen för mark- 
och vattenteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, har läst Schmidtbauers 
manuskript och kommenterat detta samt bidragit med text rörande Nederländerna. 
Fil. lic. Hans Antonson, docent Lennart Folkeson och Tekn. dr. Göran Blomqvist, 
VTI, har kompletterat och reviderat manuskriptet samt svarar för den slutliga 
formuleringen av slutsatser och sammanfattning. 

Initiativtagare till projektet har varit Lennart Folkeson och Hans Antonson. 
Projektledare vid VTI har varit Lennart Folkeson. Beställarnas kontaktpersoner 
har varit Inga-Maj Eriksson vid Vägverkets huvudkontor och Johan Bergkvist vid 
Banverkets huvudkontor. 

Tillstånd från Highways Department of the Hong Kong Special Administrative 
Region Government att återge texten i bilagorna har benäget förmedlats av Senior 
Environmental Protection Officer King TO vid Hong Kong Environmental 
Protection Department.  

Granskningsseminarium har hållits den 18 december 2002, varvid docent 
Hans-Georg Wallentinus, Sveriges lantbruksuniversitet, varit lektör. För 
slutredigering svarar Anita Carlsson, VTI.  

Till nämnda personer vill författarna framföra ett varmt tack. 
 
Linköping januari 2003 
 
 
 
Lennart Folkeson 
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Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöupp-
följning av väg- och järnvägsprojekt 
 
av Jan Schmidtbauer Crona, Hans Antonson, Lennart Folkeson, Göran Blomqvist 
och Berit Balfors  

 
 

Sammanfattning 
 
 
Obligatorisk miljöuppföljning och iterativ MKB 
Internationellt sett kompletteras traditionellt MKB-arbete i allt högre grad 
med miljöuppföljning. Det råder dock en brist på rekommendationer om 
metodik för miljöuppföljning; viktiga miljöaspekter kan glömmas bort i 
uppföljningen. Vikten av att säkerställa tillgången på före-data poängteras i 
denna kunskapsöversikt.  

Alla väg- och järnvägsprojekt föreslås bli föremål för uppföljning, särskilt 
viktigt är detta där bedömningen av väntade miljöeffekter är osäker. 

Som ett alternativ till alltför ingående miljökonsekvensbeskrivningar 
föreslås att Vägverket och Banverket i större utsträckning prövar s.k. 
iterativ MKB. Detta innebär en beredskap att snabbt anpassa åtgärder, där 
miljöuppföljning visar på oacceptabla miljökonsekvenser av infrastruktur-
projektet.  
 
”Blev det som det var tänkt?” Denna fråga fångar huvudsyftet med miljö-
uppföljning av väg- och järnvägsprojekt. Att dokumentera i vad mån de verkliga 
miljöeffekterna och -konsekvenserna överensstämmer med dem som beskrevs i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är vad miljöuppföljning främst syftar till. 
Ett annat syfte är att identifiera oförutsedda effekter och konsekvenser, så att 
lämpliga motåtgärder kan sättas in. Att beskriva i vad mån vidtagna anpassnings- 
eller skyddsåtgärder hade avsedd effekt kan vara ett ytterligare syfte med 
miljöuppföljning. Vidare kan miljöuppföljning syfta till att beskriva huruvida 
miljökonsekvenserna av infrastrukturprojektet kom att hålla sig inom de ramar 
som gavs då beslutet om investeringen togs. 

Vilka infrastrukturprojekt ska följas upp? Miljöuppföljning är varken ett 
självändamål eller en miljöåtgärd i sig. Verksamhetsutövare eller ansvariga 
myndigheter bör skaffa sig kriterier för valet av projekt att följa upp. Detta har 
enligt litteraturen skett på många håll, exempelvis Hong Kong. Vidare är det 
viktigt att ha en strategi för valet av miljöeffekter att följa upp. Att ta fram 
bedömningskriterier för val av projekt och miljöeffekter att följa upp bör kopplas 
till en diskussion om vilken kunskap som bedöms vara nödvändig samt vilken 
osäkerhet som kan accepteras. Vi föreslår att alla väg- och järnvägsprojekt 
obligatoriskt ska bli föremål för uppföljning, dock att exploatören efter analys kan 
ange att projektet inte behöver följas upp, givet att hållbar motivering ges. Vi 
anser emellertid att uppföljning alltid bör ske där bedömningen av väntade 
miljöeffekter är behäftad med stor osäkerhet. 

Som ett alternativ till alltför ingående miljökonsekvensbeskrivningar föreslår vi 
Vägverket och Banverket att i större utsträckning pröva s.k. adaptive 
environmental management, vilket kan översättas med iterativ MKB. Detta 
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förfaringssätt innebär en öppenhet och beredskap att snabbt vidta anpassnings-
åtgärder där miljöuppföljning visar på oacceptabla miljökonsekvenser av 
infrastrukturprojektet. En sådan flexibilitet kan vara bättre för miljön än 
överambitiösa miljökonsekvensbeskrivningar kombinerade med uteblivna 
åtgärder mot uppkommen skada. Exempelvis visar en utvärdering som NEPA i 
USA gjort att iterativ MKB kan vara effektivt när risken för irreversibel skada är 
liten, när det är möjligt att vidta förändringar under projektets gång eller där det är 
möjligt att reparera en uppkommen miljöskada. Iterativ MKB kan också 
underlätta överbryggandet av glappet mellan bygg- och driftskedet vad gäller 
ansvaret för miljökonsekvenserna. 

Miljöuppföljning styrs av ett uppföljningsprogram. Detta ska bl.a. ange syftet 
med miljöuppföljningen. Exempelvis pekar nederländsk litteratur på vikten av att 
de som utför MKB-uppföljning är informerade om syftet med uppföljningen för 
att arbetet ska bli effektivt. Uppföljningsprogrammet ska också ange hur före-data 
ska säkras, vilken metodik som ska användas, vilka statistiska krav som ställs, när 
och hur länge uppföljning ska göras, hur resultat ska redovisas m.m. 

Effektiv miljöuppföljning förutsätter att uppföljningen är effektivt organiserad. 
Litteraturgenomgången visar att olika länder har olika principer för hur 
uppföljningsarbete organiseras. Exempelvis anger Hong Kongs MKB-regler noga 
hur uppföljningsarbetet ska vara organiserat och vilka aktörer som har ansvaret 
för olika funktioner och moment. En formell koppling av uppföljnings-
verksamheten till verksamhetsutövarens miljöledningssystem kan vara ett sätt att 
åstadkomma en effektiv organisation för uppföljningsarbetet. Koppling till ett 
miljöledningssystem kan även säkerställa en annan viktig funktion, nämligen 
återföring av vunna uppföljningserfarenheter till framtida infrastrukturprojekt. 
Uppföljningens viktiga roll i lärandeprocessen framhålls i litteraturen. 

Litteraturöversikten visar på en ökad uppmärksamhet på miljöuppföljning 
internationellt – traditionellt MKB-arbete kompletteras i allt högre grad med 
miljöuppföljning. Miljöuppföljningen förefaller dock befinna sig i ett 
uppbyggnadsskede. Lagstiftning om miljöuppföljning driver på utvecklingen och 
effektiviserar uppföljningsarbetet. Litteratursökningen visar på en brist på 
rekommendationer om metodik för miljöuppföljning. Mallar och formulär kan 
underlätta uppföljningsarbetet och förebygga att viktiga miljöaspekter glöms bort 
i uppföljningen. Vikten av att säkerställa tillgången på före-data poängteras i 
litteraturen. Miljöuppföljningens roll i att göra lokalbefolkning och andra aktörer 
delaktiga i MKB-processen framhålls i litteratur från bl.a. USA. Exempel där 
verksamhetsutövaren använder sin hemsida för att kommunicera med allmänheten 
pekar på informationsteknikens möjligheter att underlätta det dubbelriktade 
utbytet av uppföljningsinformation.  

Översikten har främst hämtat erfarenheter från USA, Kanada, Hong Kong, 
Australien, Nederländerna och Norge men exempel ges från flera andra länder. 
Genomgången visar att inspiration till effektivisering av tillvägagångssätt och 
metodik för MKB-uppföljning inom väg- och järnvägssektorn även kan sökas i 
uppföljningserfarenheter från andra sektorer. 
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Were the results as intended? An international overview of knowledge about 
environmental follow-ups of road and railway projects 
 
by Jan Schmidtbauer Crona, Hans Antonson, Lennart Folkeson, Göran Blomqvist 
& Berit Balfors  

 
 

Summary 
 

Mandatory environmental follow-up and  
adaptive environmental management 
Traditional EIA work is being increasingly supplemented by an environ-
mental follow-up. A search of the literature reveals a lack of recomm-
endations as to the methodology to apply in an environmental follow-up. 
Important environmental aspects can be forgotten in the follow-up. The 
importance of securing access to baseline data is emphasised in the literature. 

Follow-ups should be mandatory for all road and railway projects 
especially where the assessment of the expected environmental effects is 
subject to great uncertainty. 

As an alternative to excessively thorough environmental impact 
assessments, we propose the use of adaptive environmental management by 
the National Road Administration and Banverket (the National Rail 
Administration). This procedure involves a preparedness to take adaptive 
action quickly where an environmental follow-up indicates unacceptable 
environmental consequences resulting from the infrastructure project.  
 
”Were the results as intended?” The question encapsulates the main purpose of 
environmental follow-ups of road and railway projects. Documenting how far the 
real environmental effects and consequences agree with those that were described 
in the environmental impact assessment (EIA) is the main purpose of an 
environmental follow-up. Another of its purposes is to identify unforeseen effects 
and consequences, so that appropriate countermeasures can be taken. Describing 
the extent to which any adaptive or mitigation measures had the desired effect 
may be yet a further purpose of making an environmental follow-up. An 
environmental follow-up can also aim to describe whether the environmental 
consequences of the infrastructure project were kept within the framework laid 
down at the time the investment decision was made. 

Which infrastructure projects are to be followed up? An environmental follow-
up is neither an end in itself, nor is it in itself any form of environmental action. 
Practitioners or responsible authorities need to procure criteria for selecting the 
projects to follow up. According to the literature, this has been done in many 
places, for example in Hong Kong. It is also important to have a strategy for 
selecting the environmental effects to follow up. Devising assessment criteria for 
selecting projects and environmental effects to follow up should be linked to a 
discussion of what knowledge is judged to be needed and the degree of 
uncertainty that is acceptable.  

We propose that follow-ups be mandatory for all road and railway projects, but 
that the developer, after analysis, shall be entitled to declare that the project does 
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not need to be followed up, on condition that a tenable reason can be given. It is 
our opinion, however, a follow-up should always be made where the assessment 
of the expected environmental effects is subject to great uncertainty. 

As an alternative to excessively thorough environmental impact assessments, 
we propose that a method known as adaptive environmental management be used 
to a greater extent by the National Road Administration and Banverket (the 
National Rail Administration). This procedure involves openness and a 
preparedness to take adaptive action quickly where an environmental follow-up 
indicates unacceptable environmental consequences resulting from the 
infrastructure project. Such flexibility can be better for the environment than 
overambitious environmental impact assessments in combination with a lack of 
action to rectify damage that has been caused. An evaluation made by NEPA in 
the USA, for example, has shown that adaptive environmental management can 
be effective when the risk of irreversible damage is small, when it is possible to 
make changes during the course of the project or where it is possible to repair 
environmental damage that has occurred. Adaptive environmental management 
can also help bridge the gap between the construction and operation phases with 
regard to the responsibility for the environmental consequences. 

An environmental follow-up is carried out according to a follow-up 
programme. This must, among other things, state the purpose of the 
environmental follow-up. Dutch literature, for example, points out how important 
it is that the people who carry out the environmental follow-up are fully aware of 
the purpose of the follow-up in order for the work to be effective. The follow-up 
programme must also state how the before-data are to be secured, the 
methodology that is to be used, what statistical requirements are stipulated, when 
and for how long the follow-up is to be made, how the results are to be reported, 
etc. 

An effective environmental follow-up presupposes that the follow-up is 
organised effectively. The literature review shows that different countries have 
different principles for organising the follow-up. Hong Kong’s EIA rules, for 
example, describe in great detail how the follow-up is to be organised and which 
players are responsible for different functions and parts of the follow-up. A formal 
linkage of follow-up activities to the practitioner’s environmental management 
system can constitute a way of achieving effective organisation of the follow-up. 
A linkage to an environmental management system can also secure another 
important function; the transfer of experience gained from the follow-up to future 
infrastructure projects. The important role the follow-up plays in the learning 
process is emphasised in the literature. 

The literature overview shows that greater attention is being paid to 
environmental follow-ups around the world – traditional EIA work is being 
increasingly supplemented by an environmental follow-up. The environmental 
follow-up appears, however, to be in a start-up phase. Legislation on 
environmental follow-ups is driving development and contributing to making the 
follow-up work more effective. A search of the literature reveals a lack of 
recommendations as to the methodology to apply in an environmental follow-up. 
Templates and forms can make the work easier and prevent important 
environmental aspects being forgotten in the follow-up. The importance of 
securing access to baseline data is emphasised in the literature. 

The role of the environmental follow-up in involving the local population and 
other players in the EIA process is emphasised in literature from the USA, among 
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others. Examples where the practitioner uses a website to communicate with the 
public are an indication of the potential of using IT to facilitate the two-way 
exchange of follow-up information. 

The overview has principally looked at experience from the USA, Canada, 
Hong Kong, Australia, the Netherlands and Norway, but examples are also given 
from several other countries. The review shows that inspiration for more effective 
approaches and methodology for EIA follow-ups in the road and railway sector 
can also be sought in experience from follow-ups in other sectors. 
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1 Bakgrund  
Föreliggande internationella kunskapsöversikt utgör en delstudie inom projektet 
Effektivare uppföljning av miljökonsekvenser av väg- och järnvägsprojekt som 
genomförs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av 
Vägverket och Banverket.1 Målet med projektet är att göra Vägverkets och 
Banverkets arbete med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och uppföljning av 
miljökonsekvenser av väg- och järnvägsprojekt mer effektivt och verkningsfullt. I 
vidare mening ska projektet bidra till att erfarenheter från enskilda åtgärder tas till 
vara för generell kunskapsuppbyggnad, utveckling av bedömningsmetoder samt 
ett successivt lärande hos Vägverket och Banverket samt hos enskilda 
projektledare, väg- och järnvägsprojektörer, miljöexperter m.fl. Ett av momenten i 
projektet är att ta fram föreliggande internationella kunskapsöversikt. I projektet 
ingår tre ytterligare projektdelar, dels en studie som belyser svenska erfarenheter 
av uppföljning, dels arbete med framtagande av ett informationssystem för 
handhavande av information om miljökonsekvenser av väg- och järnvägsprojekt, 
dels en handbok för uppföljning av miljökonsekvenser i MKB.  

Projektet har initierats delvis som en reaktion på den kritik som framförts av 
Riksdagens revisorer i rapporten Vägverket, Banverket och miljön.2 

Revisorerna konstaterar att Vägverket och Banverket saknar rutiner för att följa 
upp väg- och järnvägsinvesteringars miljöeffekter efter det att investeringarna har 
tagits i drift. Endast ett fåtal uppföljningsstudier har publicerats. Varken 
Vägverket eller Banverket har något system för att ta tillvara och sprida de 
kunskaper som uppföljningarna ger.3 

Revisorerna understryker betydelsen av att verken följer upp sina investeringar 
i större utsträckning. Den kunskap som uppföljningarna ger kan användas både för 
att vidta korrigerande åtgärder och för att förbättra bedömningen av miljöaspekter 
i framtida projekt. Revisorerna anser att verken bör tillse att resurser för 
uppföljning av ett projekt avsätts redan när projektets budget bestäms. Formerna 
för uppföljningen bör verken bestämma tillsammans med länsstyrelserna i 
samband med att planerna fastställs. Revisorerna utgår från att verken rapporterar 
resultatet av uppföljningarna till berörd länsstyrelse eller kommun och att dessa 
tillser att verken vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder.4 

Revisorernas slutsats är att Vägverket och Banverket tillsammans bör skapa ett 
system för att ta tillvara och sprida kunskaperna från uppföljningar av 
miljöeffekter. Vidare anser revisorerna att det är viktigt att så många som möjligt 
kan dra nytta av de erfarenheter som uppföljningarna ger. Revisorerna anser 
därför att verken bl.a. bör utnyttja möjligheten att göra resultaten tillgängliga på 
Internet.5 

Vägverket gav år 2000 VTI i uppdrag att genomföra en förstudie kring 
uppföljning i MKB och erfarenhetsåterföring. Resultaten av studien redovisas i 
rapporten ”Uppföljning av miljöeffekter av vägprojekt: behov av utveckling och 

                                                 
1 Vägverket, kontrakt för FoU-uppdrag mellan VV och VTI; VV diarienummer AL90A 
2001:10614 
2 Vägverket, Banverket och miljön (1999) 
3 Riksdagens revisorers förslag… (2000) avsnitt 2.3 
4 Riksdagens revisorers förslag… (2000) avsnitt 2.3 
5 Riksdagens revisorers förslag… (2000) avsnitt 2.3  
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erfarenhetsåterföring.”6 Behovsanalysen som genomförs leder fram till 
rekommendationen åt Vägverket att prioritera fyra insatser: utarbetande av en 
strategi för miljöuppföljning av vägprojekt; säkerställande av kontinuitet i 
uppföljningsansvaret; översyn av styrande texter samt inrättande av en central 
instans för information om miljöuppföljning av infrastrukturprojekt.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att ur litteratur och genom kontakter 
inhämta erfarenheter av miljöuppföljningar av väg- och järnvägsprojekt från ett 
urval av länder utanför Sverige. Studien ska ge en översikt över erfarenheter av 
systematisk miljöuppföljning från andra länder.7 Inom VTI-projektet har 
översikten även målsättningen att redovisa information och erfarenheter som kan 
komma till användning i det fortsatta projektarbetet med en svensk handbok för 
MKB-uppföljning. 
 
1.2 Inriktning och avgränsning 
Allt sedan krav på miljökonsekvensbeskrivningar infördes i USA 1969 har fler 
och fler länder kompletterat lagstiftningen med egna krav på MKB för projekt. År 
19858 antogs i Europa ett EG-direktiv som reglerar vilka projekt som kräver MKB 
samt vad som ska ingå i MKB-arbetet. Det övergripande syftet med MKB är att 
öka hänsynen till miljö, människors hälsa och hushållning med naturresurser i 
projekt. 

Fokus i lagkrav och tillämpning av MKB har hittills framför allt inriktats mot 
de delar som leder fram till projektbeslutet. Under senare år har även betydelsen 
av MKB-uppföljning lyfts fram, men området är ändå fortfarande förhållandevis 
nytt. Ämnesområdet är brett och kan omfatta allt från MKB-uppföljningens 
koppling till planering på policynivå till miljöövervakning av substansflöden i 
närmiljön.  

Ett MKB-dokument är i Sverige inte ett styrande dokument utan beskriver 
konsekvenser på miljön samt ger förslag till åtgärder såsom skadeförebyggande 
åtgärder, behov av uppföljning och eventuellt uppföljningsprogram. Det är 
arbetsplanen/järnvägsplanen som är det beslutande dokumentet, och i denna skall 
det framgå vilka av de i MKB:n upptagna skadeförebyggande åtgärderna och 
övrig miljöanpassning samt kompensationsåtgärder som man avser genomföra. 
Dessutom skall anges om projektets konsekvenser skall följas upp och vilka 
miljöaspekter som skall följas upp.9 MKB tillämpas, med vissa undantag, för 
projekt.10 Huvudfokus i föreliggande studie ligger därför på projektnivån, där det 
enskilda projektets miljökonsekvenser följs upp. Samtidigt är det på projektnivån 
som resultatet av föregående planering förverkligas.  

                                                 
6 Folkeson & Antonson (2001) 
7 Vägverket, kontrakt för FoU-uppdrag mellan VV och VTI, s. 4 
8 Glasson et al. (1999) s. 42 
9 Vägverkets författningssamling (2001) 
10 Ett svenskt undantag är plan- och bygglagens krav på MKB för detaljplaner med betydande 
miljöpåverkan 
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I studien används begreppen projekt och verksamhet med samma innebörd. 
Orsaken till detta är att begreppet projekt generellt används i MKB-sammanhang 
(projekt-MKB), förutom i miljöbalken11 där begreppet verksamhet används.  

I Vägverkets beskrivning av innehållet i föreliggande projekt12 används termen 
miljöuppföljning som en allmän term för att beteckna uppföljning av miljö-
påverkan av ett projekt. Miljöuppföljning är en term som emellertid kan 
associeras till miljöuppföljning av en mångfald av verksamheter på olika nivåer, 
samt till allmän projektoberoende miljöuppföljning som en del i ett allmänt eller 
övergripande miljöövervakningsprogram.  

Internationellt sett används framför allt begreppen EIA follow-up, 
(EIA=Environmental Impact Assessment = MKB), environmental monitoring and 
auditing, och EIA evaluation som beteckning på ”post-decision monitoring and 
(ex post) evaluation of EIA projects”.13 I en engelsk handbok beskrivs monitoring 
som att den ”comprises the collection of data or information on a range of specific 
environmental variables. It is subject to a time-related programme of 
measurements of observations”. I samma bok definieras auditing som ”the 
comparison of monitoring results with criteria or predictions. It may also relate to, 
and be a requirement of, an organization’s environmental management system 
(EMS) (e.g. ISO 14001 EMS) or policy”.14 Monitoring dvs. miljöövervakning, är 
inte specifikt kopplat till ett projekt.  

Vi har valt att i föreliggande studie använda termen ”MKB-uppföljning”. 
MKB-uppföljning står för att det framför allt handlar om uppföljning av de 
konsekvenser som förutsagts i ett MKB-dokument. En uppföljning bör dock även 
ha förmåga att fånga upp konsekvenser som inte förutsagts i MKB samt, om 
möjligt, säga något om effektiviteten hos vidtagna skadeförebyggande åtgärder. 
Att det är miljöaspekter som, först enligt beslut i arbetsplan/järnvägsplan, ska 
följas upp kan tala emot användningen av termen MKB-uppföljning, eftersom det 
är arbetsplanen och inte MKB:n som är det aktiva dokumentet. En annan nackdel 
med begreppet är att det kan användas för att beskriva uppföljning av MKB-
processen, eller MKB-dokumentet i sig vilket alltså inte är fallet i föreliggande 
rapport.  

Naturvårdsverket använder i anslutning till arbetet med miljömålen begreppet 
”uppföljning” på så sätt att det svarar på frågan ”Vad har hänt?”, engelska 
monitoring. Detta kan till exempel innebära en redovisning av en tidsserie över 
uppmätta utsläpp, utvecklingen i miljön, genomförda aktiviteter etc. Vidare menar 
Naturvårdsverket att syftet med uppföljning är att, genom att ”fortlöpande följa 
utvecklingen med avseende på viktiga styrparametrar, kunna bedöma behovet av 
korrigeringar i verksamheten”. Dessutom använder Naturvårdsverket begreppet 
”utvärdering” i miljömålsarbetet, då för att svara på frågan ”Varför har det hänt”, 
engelska evaluation. Utvärdering innebär alltså en analys av orsak/verkan och 
bygger i många fall på uppgifter från uppföljningen men kräver också annan, 
riktad informationsinsamling.15 

Begreppet MKB-uppföljning innefattar alltså såväl ”uppföljning”, som – i viss 
mån – ”utvärdering”. MKB-uppföljning börjar så pass tidigt i processen att 
                                                 
11 Miljöbalk, SFS 1998:808 
12 Vägverket, kontrakt för FoU-uppdrag mellan VV och VTI 
13 Arts (1998) 
14 Caroll & Turpin (2002) 
15 System med indikatorer… (1999) 
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eventuellt nödvändiga före-studier hinner planeras och genomföras och pågår 
sedan under så lång tid att även eventuella oförutsedda konsekvenser kan 
upptäckas och åtgärdas. Med andra ord kan MKB-uppföljning behöva fortsätta 
även under egentligen oöverskådlig tid efter byggskedet. 

Uppläggningen av föreliggande studie är sådan att framställningen ska kunna 
svara på följande frågor:16 

• Vilka styrande dokument rörande MKB-uppföljning finns i andra länder? 
• Hur avgörs behovet av MKB-uppföljning (screening)? 
• Hur är uppföljningsarbetet som helhet organiserat (ansvarsfördelning, 

kontinuitet mellan skeden, ingående moment)? 
• Vad ingår i uppföljningsprogram (scoping)? 
• Vilka metoder används i uppföljningsarbetet? 
• Hur sker insamling av data? 
• Hur behandlas data (statistisk bearbetning, handhavande av informationen, 

lagring m.m.)? 
• Hur och för vilka grupper hålls data tillgängliga? 
• Hur sker återkoppling i det specifika projektet med hänsyn till erhållna 

data? 
• Hur sker kunskapsåterföring till planering och MKB-arbete för nya 

projekt? 
 
Studien omfattar hela kedjan av moment i MKB-uppföljning av väg- och 
järnvägsprojekt, från behovsbedömning, organisation av arbetet och framtagande 
av uppföljningsprogram till insamling och behandling av data samt 
erfarenhetsåterföring.17 Studien inriktas mot miljö i vid bemärkelse, dock med 
undantag av arbetsmiljö. 

                                                 
16 Frågorna har tagits fram genom diskussioner mellan VTI och Melica och förankrats i projektets 
styrgrupp vid styrgruppsmöte i Borlänge 2001-10-09 
17 Avgränsning framtagen av VTI och Melica och förankrad i projektets styrgrupp vid 
styrgruppsmöte i Borlänge 2001-10-09 
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2 Metod 
Litteratursökning har genomförts i databaser vid VTI:s bibliotek med ett flertal 
sökord inom områdena miljökonsekvensbeskrivning, miljö, uppföljning, järnvägs- 
och vägprojekt.18 Från de drygt sjuhundra träffarna som erhölls vid litteratur-
sökningen valdes ett sjuttiotal titlar ut för vidare studier.  

Litteraturen kan översiktligt delas in i grupperna: allmän MKB-litteratur, 
fallstudier, forskningsartiklar, politiska riktlinjer och handböcker, MKB-
dokument inklusive uppföljningsprogram samt allmän litteratur om infrastruktur-
planering. 

Referat av artiklar i ämnet MKB-uppföljning som presenterades vid 
konferenser anordnade 2000 och 2001 av International Association of Impact 
Assessment (IAIA) har studerats och kontakter har tagits med ett flera av 
författarna, som översänt respektive artiklar. 

IAIA:s diskussionsgrupp NEWS har använts för att nå ut till forskare, 
handläggare och konsulter med en förfrågan om aktuella erfarenheter av MKB-
uppföljning inom väg- och järnvägssektorn. Vidare ansvarar Jill Baker, 
Environment Canada, för ett internetbaserat diskussionsforum inom MKB-
uppföljning, http://ea-ee.ncr.ec.gc.ca/fup/login.asp.19 Hon har i detta forum, å 
projektets vägnar, lagt ut en förfrågan angående internationella erfarenheter av 
MKB-uppföljning för väg- och järnvägsprojekt. Kontakt har även tagits med 
Hólmfrídur Bjarnadottír, Nordregio, som koordinerar det av Nordiska 
Ministerrådet finansierade nordiska nätverket inom MKB, miljöbedömningar i 
planering, och regional utveckling. En kortfattad beskrivning av VTI-projektet 
och en förfrågan angående nordiska erfarenheter av MKB-uppföljning för denna 
studie ingår i Nordic EA Newsletter No. 8.20  

Direktkontakt har tagits med the National Transportation Library, USA, som 
meddelat olika möjligheter att finna information i ämnet.21 Vidare har sökningar 
skett på Internet. 

Information har eftersökts från fem Departments of Transport i delstater i 
USA. Utöver detta har, som en effekt av dålig respons från kontakterna, Inga-Maj 
Eriksson vid Vägverkets huvudkontor, bistått med information om sitt kontaktnät 
i USA och för projektets räkning kontaktat dessa transportmyndigheter i ett flertal 
delstater. 

Via telefon eller e-post har härutöver direktkontakt tagits med ett antal 
personer. 

Utöver litteratur och annan information som sökts i och för projektet har 
allmän litteratur om MKB och uppföljningsmetoder i viss utsträckning använts. 
En annan väsentlig källa är författarnas egna kunskaper och erfarenheter. 

Urvalet av den information som använts i översikten har framför allt baserats 
på relevans för projektet samt aktualitet. I första hand har erfarenheter av MKB-
uppföljning för väg- och järnvägsprojekt sökts, men i brist på sådana har även 

                                                 
18 Exempel på använda sökord i databassökningar: Environmental impact assessment (EIA), 

Environmental assessment, Environmental impact, Follow-up, Following-up, Follow up, 
Monitor*, Control program*, Baseline stud*, Base-line stud*, Base-line data, Pre-data 

19 Environmental Assessment Follow-up Forum. Detta forum är inte öppet för allmänheten; man 
måste ansöka om medlemskap 
20 December 2001, publicerat av Nord Regio 
21 http://ntl.bts.gov/ (2002-01-07) 
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erfarenheter av MKB-uppföljning inom andra sektorer tagits med liksom 
erfarenheter från miljöuppföljning då de bedömts vara av värde för studien. 

Företrädesvis har sådan litteratur valts ut där uppföljning, monitoring eller 
follow-up, before-after study ingår som sökord. Därutöver har litteratur som 
beskriver MKB för projekt eller ger exempel på metoder för uppföljning tagits 
med. 

Studier och projekt från 1995 fram till och med 2001 har prioriterats. Det 
innebär dock inte någon principiell uteslutning av äldre erfarenheter. 

Exempel ges från Europeiska Unionen (EU) samt ett antal länder som har 
erfarenhet av MKB-uppföljning. Länder har valts ut med utgångspunkt i att man 
där arbetar aktivt med MKB-uppföljning samt att erfarenheterna finns publicerade 
på svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska, vilket har varit en 
begränsande faktor i studien. Erfarenheter har sökts från följande länder: 
 

Norge 
Nederländerna 
Tyskland 
Schweiz 
Frankrike 
USA 
Kanada 
Kina (provinsen Hong Kong) 

 
Genom förfrågan i internationella MKB-nätverk har även uppgifter erhållits från 
Nya Zeeland och Brasilien. Vidare har viss litteratur använts som varit tillgänglig 
vid VTI:s bibliotek. Härutöver har författarnas kontakter i egna nätverk samt 
deltagande vid möten och konferenser utnyttjats. På detta sätt har viss information 
erhållits från Finland, Tyskland, Spanien och Portugal. 

Litteratursökningen inleddes i juni 2001. Sökresultaten började bearbetas i 
september samma år. Ett första utkast till kunskapsöversikten presenterades i 
december 2001. 
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3 Resultat 
3.1 MKB-uppföljningens olika syften  
MKB-uppföljningens syften kan kort sammanfattas till att utgå från den 
populariserade frågan ”Blev det som det var tänkt?”. Därtill kan läggas bisatser 
som ”…annars måste vi, om det blev värre, hinna reagera”. ”Värre” kan i 
bedömningen till exempel vara relaterat till en viss nivå hos ett miljötillstånd 
kopplat till exempelvis ett villkor i en vattendom eller ett krav från en kommun. 
Ofta vill man också koppla uppföljningen till en bedömning av funktionen hos en 
vidtagen skadeförebyggande åtgärd. Här måste man dock komma ihåg att 
miljökonsekvensbedömningarna i sig inte är vetenskap, vilket en amerikansk 
forskare framhåller i en internationellt erkänd vetenskaplig MKB-tidskrift.22 
Poängen med uttalandet är att MKB är skapat för att kunna förutsäga potentiella 
konsekvenser och inte för vetenskaplig hypotesprövning. Stora krav på designen 
av uppföljningsarbetet ställs om man vill uppnå samma precision som vid ett 
vetenskapligt experiment. 

MKB-uppföljning kan alltså ha flera olika syften. Ett syfte kan dominera 
samtidigt som andra syften finns med mer eller mindre uttalade. Exempel på olika 
syften med MKB-uppföljning är:23 

 
• Kontroll över projektet/verksamheten (– att kontrollera och justera). 

Kontroll av genomförandet av det beviljade beslutet. Att kontrollera 
verksamhetens verkliga påverkan mot beslutets angivna ramar för vilken 
påverkan som kan accepteras. Detta för att kunna justera eventuella 
oförväntade effekter av verksamheten. 

• Lärande (– att fördjupa kunskapen). MKB-uppföljning kan ge förbättrad 
kunskap om hur komplexa ekologiska system fungerar, bl.a. genom att ge 
information om dos–effekt-förhållanden. Uppföljningen kan därigenom 
fylla kunskapsluckor samt ge erfarenheter som kan komma andra projekt 
till godo. 

• Kommunikation och legitimerande funktion. En del i MKB-uppföljning är 
kommunikation om verksamhetens miljöpåverkan och dess hantering under 
bygg- och driftskedena. Därigenom kan MKB-uppföljningen ge ökad 
transparens och ge allmänheten större tillgång till information under 
projektgenomförandet. På så sätt kan allmänhetens oro stillas och deras 
acceptans för projektet öka om miljöuppföljningen visar att verksamhetens 
miljöpåverkan är inom acceptabla gränser. MKB-uppföljningen kan således 
legitimera tillståndsbeslutet, och en begränsad påverkan kan ge skäl till 
fortsatt verksamhet. Detta är en viktig funktion särskilt med tanke på att 
infrastrukturprojekt i många fall är kontroversiella. 

• Integrera och strukturera miljöinformation. MKB-uppföljning kan vara det 
system (paraply) under vilket undersökningar och information kan samlas 
och struktureras. Därmed minimeras risken att informationen splittras, blir 
otillgänglig och att den samlade bilden av påverkan därmed går om intet. 

 

                                                 
22 Beattie (1995) 
23 Arts (1999)  
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Ytterligare anledningar till att genomföra MKB-uppföljning är eventuella krav 
(MKB-uppföljning är t.ex. obligatoriskt i Nederländerna) och externa faktorer. 
Dessa kan vara andra verksamheters påverkan, förändringar i verksamheten m.m. 
Sammanfattningsvis kan MKB-uppföljning bidra till att minimera ett projekts 
negativa miljöeffekter samt maximera dess positiva effekter och därmed öka 
effektiviteten hos en verksamhet. 

MKB-uppföljning kan bland annat delas upp efter syftet med uppföljningen, 
vilka metoder som används och vilka miljöaspekter som studeras. 

En uppdelning efter syftet med uppföljningen ges nedan:24 
 

Baseline monitoring innebär en undersökning av relevanta miljöparametrar i 
det av projektet berörda området före byggskedet. Detta ger referensvärden 
som resultaten av den efterföljande projektuppföljning kan jämföras med. 
 
Impact monitoring är effektövervakning där biofysiska och socioekonomiska 
parametrar följs upp under bygg- och driftskedena för att identifiera 
förändringar inom det av projektet berörda området som kan ha orsakats av 
projektet. 
 
Compliance monitoring är uppfyllelseövervakning där ett specifikt urval av 
parametrar följs upp för att kontrollera att projektet följer villkor och krav i 
tillståndet samt generellt gällande nivåer när det gäller t.ex. utsläpp 
(miljökvalitetsnormer). 

 
MKB-uppföljning syftar till att följa upp den påverkan som en viss verksamhet 
ger upphov till. För att detta ska vara möjligt måste man kunna skilja resultaten av 
denna påverkan från resultaten av annan påverkan. Det är alltså viktigt att i ett 
tidigt skede identifiera orsak–verkan-samband. Sådana samband bör tas upp redan 
i uppföljningsprogrammet där metoder för uppföljning beskrivs. Om exempelvis 
ett antal miljöindikatorer skall användas i uppföljningen, bör en bedömning göras 
huruvida dessa 1) kan antas indikera en specifik påverkan och 2) om denna 
påverkan kan antas härröra från den aktuella verksamheten. 
 
3.2 Miljöledningssystem och MKB-uppföljning 
En viktig del i MKB-processens olika steg är att det som föreslås i en MKB förs 
vidare till efterföljande steg. Många gånger fungerar det inte på detta sätt; flera 
föreslagna åtgärder i en MKB tappas på vägen, med slutresultat att miljön kan ta 
skada på grund av otydliga administrativa rutiner. Ett sätt att komma förbi detta 
problem, dvs. att länka MKB till beslut och genomförande, är, enligt Fuller 
(1999), att inkludera en miljöledningsplan (environmental management plan, 
EMP) i MKB eller att tillämpa ett miljöledningssystem (environmental 
management system, EMS) i genomförandet av projektet. En miljöledningsplan 
kan innefatta vilka åtgärder som ska vidtas, metoder som ska användas, ansvariga 
aktörer och mål som skall uppnås.25 Detta ger en flexibel eller anpassningsinriktad 
hantering av miljöeffekter. 

                                                 
24 http://www.unescap.org/drpad/vc/orientation/M8_8.htm (2001-12-18) 
25 Fuller i Petts (1999) vol. 2 s. 67–68 
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Ett väl utformat MKB-uppföljningsprogram kan fungera på samma sätt som en 
miljöledningsplan. Genom att tillämpa en plan som kan anpassas efter förändrade 
förutsättningar erhålles en dynamiskt förvaltande funktion. Exempel på detta 
(adaptive environmental management) ges från USA (se nedan). 

Det saknas ännu ett lämpligt begrepp på svenska för engelskans environmental 
management såvida inte miljöförvaltning är ett lämpligt begrepp. I denna studie 
används därför det engelska begreppet om inte en omskrivning till svenska görs. 
Betydelsen på svenska är i föreliggande text närmast hantering av projektets 
miljöeffekter under genomförandet, alternativt miljöledning.  

Att låta projektet ingå i ett certifierat miljöledningssystem är ett mindre direkt 
sätt att hantera projektets miljöeffekter. Detta kan ha en liknande funktion som 
tillämpning av en miljöledningsplan. En verksamhetsutövare som är certifierad 
enligt ett miljöledningssystem ska systematiskt hantera miljöfrågor i verksam-
heten. Med MKB förutsägs miljöeffekter som kan förväntas av projektet. 
Verksamhetsutövaren bör således som en del i miljöledningssystemets genom-
förande följa upp dessa effekter och rapportera hur de förhåller sig gentemot 
uppsatta mål för verksamheten i fråga.26  

Införandet av miljöledningssystem vid svenska statliga myndigheter är en 
relativt sen företeelse. När sådana system införs är det naturligt att låta MKB-
uppföljningsprogram ingå i miljöledningssystemet som en del av kontrollen av 
myndighetens verksamhet. Bland annat ligger miljöledningssystem till grund för 
årlig miljörapportering. Det bör inte råda något motsatsförhållande mellan att låta 
uppföljningsarbetet ingå i miljöledningssystemet och att ställa upp krav och 
villkor i beslut. Krav på t.ex. skadeförebyggande åtgärder kan i vissa situationer 
vara nödvändiga för att en beslutsfattande myndighet ska bevilja ett tillstånd. Att 
inkludera åtgärderna i beslutet kan i en sådan situation också ses som en konkret 
markering av ambitionsnivå/miljökvalitetsnivå när det gäller hantering av 
miljöeffekter.  

Det är möjligt att användningen av miljöledningssystem tillsammans med 
konkreta formuleringar av miljökvalitetsmål på lokal nivå i framtiden kommer att 
vara tillräckliga verktyg för att hantera miljöeffekter av projekt. I en sådan framtid 
skulle verksamhetsutövaren i beslutet garantera vissa nivåer när det gäller 
miljökvalitet utan att behöva specificera medlen för hur de ska 
uppnås/upprätthållas. Verksamhetsutövaren ansvarar under genomförandet av 
projektet för uppföljningen som en del av sin egenkontroll och rapporterar 
resultaten till tillsynsmyndighet.  
 
3.3 Uppmärksammade problem i MKB-uppföljning 
Det finns olika typer av hinder för en effektiv tillämpning av MKB-uppföljning. 
En del hinder kan vara direkt kopplade till innehållet i MKB-arbetet, medan andra 
beror på faktorer kring insamlandet av data eller organisationen av uppföljningen. 
Följande problem har identifierats som kan försvåra MKB-uppföljning: 
 

Brister i MKB-dokumentet. MKB-dokument som är beskrivande snarare än 
förutsägande samt vaga och kvalitativa snarare än kvantitativa är svåra att 
följa upp. Om de inte refererar till tidsperioder i förutsägelserna, är det 

                                                 
26 Fuller i Petts (1999) vol. 2  s. 67–68 



 

20 VTI meddelande 942 

omöjligt att se hur det verkliga utfallet förhåller sig till det förväntade. 
Ofullständiga förutsägelser försvårar också uppföljning av resultaten.27 
 
Brister i metoder för uppföljning. Otillräckliga före-data gör att 
uppföljningen inte ger tillförlitliga resultat. Man kan vidare ha valt 
indikatorer och nyckeltal som inte på ett tillräckligt bra sätt speglar de 
eventuella förändringar i miljötillståndet som man vill följa upp.  
 
Organisatoriska brister och resursbrist. Att samla in data och koppla dem 
till en förändring i miljön kräver tid, pengar, arbetskraft, expertkunskap och 
deltagande av olika parter. Ansvarsfördelning och rollfördelning kan vara 
oklara och förändras med tiden. 
 
Begränsat stöd för att genomföra MKB-uppföljning. Att genomföra MKB-
uppföljning har haft låg prioritet bland både exploatörer och kontrollerande 
myndigheter. En orsak till detta är att nyttan med uppföljningen i relation till 
dess kostnad har varit oklar. MKB-uppföljning kan vidare uppfattas som ett 
hot av såväl exploatören som den myndighet som har beviljat projektet. I 
Nederländerna har en undersökning visat att om de som genomför MKB-
uppföljning ska ta sin uppgift på allvar, så måste de bli informerade om 
MKB-uppföljningens syfte och funktion samt hur uppföljning kan genom-
föras.28  

 
I förstudien29 till föreliggande projekt anges, utifrån enkätsvar från miljö-
specialister, en brist i befintliga miljöuppföljningsprogram vara att uppföljningens 
syfte ofta är oklart angivet. Detta kan enligt de nederländska erfarenheterna i 
föregående stycke inverka negativt på effektiviteten i det praktiska genomförandet 
av MKB-uppföljningen. Syftet med uppföljningen måste alltså tydligt anges i 
uppföljningsprogrammet som senare ska läsas av dem som genomför 
uppföljningen. 

MKB-utförande organisationer har i vissa fall stora mängder uppföljningsdata 
som inte når utanför den egna organisationen och alltså inte heller till myndigheter 
som kontrollerar projekten. Det har därutöver visat sig att myndigheterna sällan 
har möjlighet att studera det inlevererade materialet tillräckligt för att kunna dra 
samlade slutsatser och rapportera dessa. Uppföljningsresultat kan alltså i många 
fall vara svårtillgängliga och förbli oanalyserade. 

                                                 
27 Arts (1999) 
28 Arts (1999) 
29 Folkeson & Antonson (2001) s. 26 
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3.4 Nationella regler och handböcker samt allmänna 
erfarenheter 

Nedan ges exempel på krav och rekommendationer för MKB-uppföljning. 
 

3.4.1 EU 
I EU-direktivet om MKB30 som berör alla medlemsländer saknas formella krav på 
MKB-uppföljning av projekt.  

 
3.4.2 Norge 
Den norska benämningen på MKB är konsekvensutredning. Enligt plan- och 
bygglagen kan den ansvariga myndigheten vid godkännandet av konsekvens-
utredningen ålägga verksamhetsutövaren att före, under eller efter genomförandet 
av projektet låta genomföra undersökningar i syfte att motverka negativa effekter 
och klargöra vilken påverkan projektet har medfört eller kommer att medföra, 
bland annat vid nedläggning av en verksamhet.31  

Konsekvensutredningen ska innehålla en bedömning av behovet av och förslag 
på närmare undersökningar för att övervaka och klargöra faktiska verkningar av 
verksamheten. Det ska framgå av slutdokumentet vem som har ansvaret för att 
eventuella undersökningar genomförs.32 

Införandet av miljöuppföljningsprogram är förankrat i Nasjonal Transportplan 
2002–2005 som är godkänd av Stortinget. Regeringen avser att prioritera 
miljöuppföljningsprogram för att reducera ingrepp.33  

Krav på miljöuppföljningsprogram för vägprojekt som kräver MKB (dvs. 
projekt av väsentlig storlek och komplexitet) ingår i riktlinjerna till Statens 
vegvesens handlingsprogram för 2002–2005. I dessa anges vidare att miljöupp-
följningsprogrammet bör inarbetas i projektets kvalitetssystem.34  

Miljöuppföljningens roll och funktion i konsekvensutredningar är föremål för 
en undersökning som refereras av Hanssen.35 I en förstudie avseende ett väg- och 
ett järnvägsprojekt framhölls behovet av miljöuppföljning för att säkerställa 
hänsynen som påpekades i konsekvensutredningsprocessen, för att identifiera 
oförutsedda händelser under byggtiden och för att säkerställa dialog och 
medverkan från lokalbefolkning och lokala myndigheter. Viktigt var att samla 
planerna på uppföljningsverksamheterna i ett eget styrdokument. 

 
3.4.3 Nederländerna 
Det nederländska MKB-systemet är ett av få där MKB-uppföljning är ett 
obligatoriskt moment i MKB-processen. Den formella proceduren för denna 
uppföljning är relativt enkel och beskrivs i Dutch Environmental Management 
Act.36 

                                                 
30 Europeiska Kommissionen, direktiv 85/337/EEC, ändrat med direktiv 97/11/EC  
31 Plan- og bygningslov, kap 7a § 33:8 
32 Forskrift om konsekvensutredninger 1999.05.21 nr 0502: §13 
33 Miljøuppfølgingsprogram for vegprosjekter (2001) 
34 Retningslinjer for miljøuppfølgingsprogram  (2001) 
35 Hanssen (1999) 
36 Sektionerna 7.37 och 7.39-7.43 EMA, enligt Arts (1999) 
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Den handläggande myndigheten ska i samband med att planen eller projektet 
godkänns bifoga ett stycke eller program som beskriver vad som ska följas upp 
samt när och hur uppföljningen ska gå till. Huvudansvaret för uppföljning ligger 
hos den myndighet som har fattat beslut om den verksamhet som ska utvärderas. 
Det innebär att det är tillståndsmyndigheten som genomför utvärderingen för 
tillståndsbeslut. Verksamhetsutföraren är emellertid skyldig att tillhandahålla de 
data och den information som behövs för att göra utvärderingen. Det handlar om 
uppgifter som verksamhetsutföraren samlar in inom ramen för kontroll-
programmet. Det betyder att det redan i kontrollprogrammet bör framgå vilka 
uppgifter som kommer att behövas för att genomföra utvärderingen. För att skaffa 
underlag till detta begärs ofta av verksamhetsutföraren att ett förslag till 
utvärderingsprogram redan ska finnas med i MKB:n. 

När ett beslut om tillstånd fattas ingår också en plan för uppföljning 
(monitoring och uppföljning). Sedan MKB-lagstiftningen i Nederländerna 
infördes 1985 har uppföljning gjorts för ca 40 projekt t.o.m. 2001 (Figur 1). Det 
motsvarar ca 16 % av antalet projekt som har genomförts (t.o.m. år 2001 var det 
244 genomförda beslut). Merparten av dessa uppföljningar gäller avfallshantering, 
vilket kan förklaras med att det finns etablerade handböcker och riktlinjer för 
uppföljning av projekt och planer i avfallssektorn.37 Sammanställningen av 
erfarenheter från uppföljningar som gjorts visar att den genomförda aktiviteten 
ofta avviker från beskrivningen av den planerade aktiviteten i MKB:n. 
Erfarenheter visar vidare på ett antal metodologiska svårigheter att utvärdera 
konsekvenser, bl.a. konsekvenser för flora och fauna.  
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Figur 1 Antal uppföljningar som genomförts i Nederländerna under perioden 
1985–2001 i relation till antalet genomförda MKB, antal beslut och antal 
genomförda beslut.38 
 
Allmänt visar erfarenheter ett stort mervärde med uppföljningar vars resultat blir 
spridda jämfört med resultaten från monitoring-program som endast rapporteras 
till tillsynsmyndigheten. 

Vad gäller MKB-uppföljning av fysiska planer och infrastrukturprojekt är 
erfarenheterna för närvarande begränsade i Nederländerna. En förklaring är att få 
projekt har nått fram till genomförandefasen, vilket beror på att det går lång tid 
mellan beslut och genomförande. En annan förklaring är att planerna har ändrats i 
sådan stor utsträckning att det är svårt att genomföra en ändamålsenlig 
uppföljning av MKB:n.  

                                                 
37 Discussienotitie… (1997). 
38 Muntlig uppgift från M. Van Eck, Commissie M.E.R., Nederländerna (2001).  
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Tillsynsmyndigheten är ansvarig för att utföra uppföljningen och för att 
sammanställa uppgifter. Väghållaren ska tillhandhålla information och underlag 
för uppföljningen. 

Erfarenheten av MKB-uppföljning för vägar är begränsad på grund av att få 
vägprojekt har kommit så långt i processen. För ett flertal projekt pågår 
datainsamlingen men sammanställningen av uppföljningsrapporten har inte 
slutförts.  

Vidare genomför MKB-kommissionen i Nederländerna vart tredje år en större 
uppföljning och utvärdering av samtliga utförda miljökonsekvensbeskrivningar. 
Resultatet redovisas i en rapport. Syftet är att dra lärdom och samla erfarenheter. 

 
3.4.4 Portugal 
Uppföljningens roll för att ställa det faktiska utförandet av planerade 
miljöanpassningsåtgärder i relation till vad som planerades poängteras i en av de 
mycket få MKB-uppföljningar som gjorts i Portugal. De åtgärder som verkligen 
kom till utförande avvek mycket från det som planerades.39 

 
3.4.5 Kanada 
MKB-uppföljning har fram tills nu sällan genomförts i Kanada. En av orsakerna 
till detta är att det i gällande lagstiftning saknas krav på MKB-uppföljning. I det 
nya förslaget till Canadian Environmental Assessment Act som reglerar MKB för 
federala projekt, ingår dock explicita krav på MKB-uppföljning. Lagen, som 
avsågs bli antagen under 2002, beskriver roller och ansvarsfördelning i 
uppföljningsarbetet samt syfte och det innehåll som ska ingå i MKB-
uppföljningsprogram.40 De nya reglerna kommer även att ge myndigheten 
Environment Canada nya uppgifter. För att anpassa sig till dessa har Environment 
Canada tagit fram ett ramverk för hur MKB-uppföljning ska genomföras för 
federala projekt. 

I Kanada förekommer fyra olika former av MKB. Screening är den enklaste 
formen som innebär en systematisk dokumentation av miljöeffekterna av ett 
projekt och en bedömning av behovet att minimera negativa effekter. Resultatet 
av screening kan vara att projektplanen förändras, alternativt att en fortsatt 
konsekvensbedömning sker genom mediation eller panel review. Mediation 
innebär att en opartisk medlare samordnar MKB:n, medan det i panel review är en 
opartisk speciellt för ändamålet sammansatt grupp (panel) med kunskaper i 
relevanta ämnen som genomför konsekvensbedömningen. Comprehensive study 
är en mer omfattande MKB som bland annat måste redovisa alternativ mer 
utförligt än i screening.41 I utkastet till den nya lagen kommer MKB-uppföljning 
att vara obligatoriskt för MKB-formerna comprehensive study, mediation och 
panel review, medan det för screening ska genomföras en behovsbedömning för 
att avgöra om MKB-uppföljning är nödvändig. Behovsbedömningen ska grundas 
på ett antal bedömningskriterier. 

                                                 
39 Santana et al. (2002) 
40 Baker & Dobos (2001) 
41 Canadian Environmental Assessement Act 1992 C. 37 
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3.4.6 Kina, provinsen Hong Kong 
Trots att Hong Kong blev en speciell administrativ enhet i Kina den 1 juli 1997, 
gäller fortfarande MKB-systemet som initierades i början av åttiotalet. Krav finns 
nu på miljökonsekvensbedömningar för projekt, planer, program, policies och 
strategier.42 

I Hong Kong används begreppen Environmental Monitoring and Audit för 
MKB-uppföljning. Environmental monitoring beskrivs som en systematisk 
insamling av data som består av baseline-övervakning, effektövervakning och 
uppfyllelseövervakning.43 

Kraven på MKB-uppföljning stärktes väsentligt 1990 i samband med 
planeringen av den nya flygplatsen Chek Lap Kok. Ett första steg var att införa ett 
formellt krav på uppföljning som en del i MKB-dokumentationen för detta 
projekt. Senare, 1992, integrerades kraven på MKB-uppföljning i Hong Kong-
regeringens MKB-direktiv och har sedan dess vidgats till att omfatta alla större 
projekt i både offentlig och privat sektor.44  

 
3.4.7 USA 
I USA infördes krav på MKB 1969 i National Environmental Policy Act (NEPA). 
Lagtexten har givit stort utrymme för tolkningar vilket gett upphov till tusentals 
uppgörelser i domstol för att få svar på hur lagen ska tolkas. Genom NEPA kräver 
kongressen att alla federala myndigheter ska upprätta en detaljerad beskrivning av 
de miljöeffekter och negativa effekter som en verksamhet kan ge upphov till. 
Vidare ska alternativ belysas och förhållandet mellan kortsiktig användning av 
miljön och upprätthållandet av långsiktig produktivitet beskrivas. Lagen tar 
varken upp behovet av MKB-uppföljning eller avgränsning av uppföljningen. I 
regler uppställda av Council for Environmental Quality (CEQ) ställs däremot krav 
på att myndigheterna i sina beslut för verksamheter som krävt MKB (Environment 
Impact Study, EIS), ska inkludera ett övervaknings- och genomförandeprogram 
(monitoring and enforcement program). Programmet avser särskilt uppföljning av 
skadeförebyggande åtgärder. 

 
3.4.7.1 Utvärdering av NEPA 
En utvärdering av de första 25 åren med NEPA har visat att lagen varit 
framgångsrik när det gäller att förändra projektförslag för att minska eller undvika 
negativa miljöeffekter. Samtidigt har den ökade kunskapen om hur komplext 
ekosystem fungerar gjort det klart att det ofta är omöjligt att med precision 
förutsäga hur en del i ett ekosystem kommer att förändras under påverkan av en 
verksamhet på längre sikt. Osäkerheten i förutsägelserna i MKB är alltså i många 
fall så stor att uppföljning genom långsiktig miljöövervakning är nödvändig.45 

Utvärderingen visar att myndigheter sällan samlar in data om den verkliga 
miljöpåverkan under en längre tidsperiod. Man samlar generellt inte heller in data 
för att bedöma effektiviteten hos skadeförebyggande åtgärder. Även om vissa 
stater ställer krav på MKB-uppföljning av projekt, så har domstolarna ej funnit ett 
sådant krav i NEPA. Tre av de fem största producenterna av miljöanalyser – U.S. 
                                                 
42 Au (1997) 
43 Hui (2000) 
44 Hui (2000) 
45 Council on Environmental Quality, Executive Office of the President (1997) s. 31 
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Army, Department of Energy och Bureau of Land Management – har dock krav 
på miljöövervakning i sina NEPA-riktlinjer.46 

Deltagarna i utvärderingen ser som en möjlighet att använda miljöövervakning 
och adaptive management för att hantera osäkerheter i MKB under 
projektgenomförandet. De går dessutom ett steg vidare genom att argumentera för 
att man genom att acceptera en större osäkerhet i MKB/planeringsskedet kan få 
snabbare handläggning av ärenden och därmed minskade kostnader. Detta 
förutsatt att resurser satsas på miljöövervakning och adaptive management. 
Myndigheter skulle därmed genom utvärderingen av genomförda projekt få 
kunskap som kan användas för att göra bättre analyser och fatta bättre beslut i 
liknande framtida projekt.  

 
3.4.7.2 Iterativ MKB 
Den gamla arbetsordningen i environmental management var att förutsäga 
påverkan, minimera negativa effekter, och genomföra projektet. En ny 
arbetsordning har vuxit fram som innebär att förutsäga påverkan, minimera 
negativa effekter, genomföra projektet, övervaka och anpassa. De två tilläggen 
övervaka och anpassa gör att man kan upptäcka faran och hinna anpassa 
hanteringen under såväl byggande som driftfas. Detta förändrade synsätt kan 
också ses som ett sätt att hantera problemet att traditionell konsekvensbedömning 
sker vid ett tillfälle. Om processen slutar när tillståndsbeslutet väl är fattat, är man 
utlämnad åt riktigheten i förutsägelserna av effekter och den förväntade 
effektiviteten hos planerade skadeförebyggande åtgärder. Hänsyn kan då inte tas 
till förändrade förhållanden, oberoende om de uppkommer på grund av naturliga 
förändringar eller om de är orsakade av människan.47 

För det amerikanska begreppet adaptive environmental management kan 
förslagsvis begreppet ”iterativ MKB” användas, vilket görs i texten nedan. Iterativ 
MKB utvecklades i USA för att bättre hantera projektgenomförandefasen. Det är 
ett sätt att kontinuerligt anpassa projektförvaltning/hantering utifrån nya data och 
kunskap om projektets påverkan och det påverkade ekosystemet. Enligt 
utvärderingen av NEPA kan iterativ MKB vara det bästa sättet att uppnå lagens 
mål och tillsynsmyndighetens åtaganden 

• när risken för att resurser påverkas irreversibelt är liten 
• när projektet kan förändras efter att det startats 
• när det är möjligt att reparera uppkommen negativ miljöpåverkan  

 
Istället för att investera omfattande resurser i tidig analys, kan iterativ MKB leda 
till att myndigheter utvecklar kriterier som för ett avgränsat område (t.ex. en skog 
eller våtmark) definierar miljökvaliteter som skall bevaras eller uppnås. 
Myndigheten kan sedan analysera och godkänna planer och projekt med osäkert 
utfall eftersom påverkan på området följs upp kontinuerligt och förvaltningen/-
hanteringen anpassas så att nivåerna för de fastställda miljökvaliteterna inte 
överskrids.48  

Infrastrukturprojekt som vägar och järnvägar medför i princip alltid vissa 
irreversibla miljöeffekter, alternativt effekter som skulle vara så kostsamma att 

                                                 
46 Council on Environmental Quality, Executive Office of the President (1997) s. 31 
47 Council on Environmental Quality, Executive Office of the President (1997) s. 32 
48 Council on Environmental Quality, Executive Office of the President (1997) s. 33 
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återställa att återställning är mycket osannolikt. Iterativ MKB bör därför inte ses 
som något som skulle kunna ersätta planeringsskeden före tillståndsbeslut.  

Iterativ MKB innebär dock ett ökat ansvar för kontroll i byggskede och 
driftskede. Det innebär vidare att resurser för att förändra förvalt-
ningen/hanteringen av t.ex. en järnvägssträcka med stöd i uppföljningsresultaten 
måste finnas tillgängliga under bygg- och driftskede. För verksamhetsutövaren 
kan detta vara ett problem genom att kostnaden för projektet blir mer osäker. Med 
andra ord kan iterativ MKB i viss mån sudda ut gränser mellan 
anläggningskostnader och kostnader för kontinuerlig drift- och underhålls-
verksamhet. 

 
3.4.8 Nya Zeeland 
I Nya Zeeland finns lagstiftning som tillåter myndigheten att ställa krav på MKB-
uppföljning samt att ändra villkoren i tillståndet utifrån de uppföljningsresultat 
som genererats ur verksamheten. Om det visar sig att verksamhetsutövaren 
undanhållit information eller på annat sätt vilselett myndigheten, kan tillståndet 
för verksamheten dras in.49 
 
3.5 Uppföljningsprogram och uppföljningens organisa-

tion 
I detta avsnitt ges exempel på några uppföljningsprogram samt en belysning av 
uppföljningsarbetets organisation, bl.a. formerna för behovsbedömning och 
framtagande av uppföljningsprogram. 

 
3.5.1 Kanada 
I Kanada gäller att en speciell samordnare bör utses för varje MKB-uppföljning. 
För större projekt kan en särskild MKB-uppföljningsgrupp upprättas.50 
Samordnaren av uppföljningen ansvarar för att uppföljningen sker i enlighet med 
det fastställda uppföljningsprogrammet. I detta bör ingå att rapportera resultat och 
bedöma om dessa är acceptabla. En brett sammansatt MKB-uppföljningsgrupp 
kan ge en nyanserad tolkning av uppföljningsresultaten och föra en konstruktiv 
diskussion kring eventuella behov och möjligheter att vidta kompletterande 
åtgärder. 

Nedan ges exempel på kriterier som Environment Canada kan komma att 
använda för att bedöma behovet av MKB-uppföljning: 

• Används ny eller oprövad teknik i projektet? 
• Används nya eller oprövade skadeförebyggande åtgärder i projektet? 
• Är det ett projekt som normalt skulle ge måttlig miljöpåverkan men som i 

denna lokalisering bör följas upp? 
• Är projektet lokaliserat i ett känsligt ekosystem? 
• Grundar sig MKB:n på en ny modell eller teknik för bedömning av 

konsekvenserna? 
• Har tidplanen, konstruktionen eller genomförandet förändrats sedan den 

ursprungliga MKB:n, så att negativa konsekvenser kan uppkomma? 

                                                 
49 Fietje per e-post (2001)  
50 Baker & Dobos (2001) 
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• Finns en betydande och skälig oro från allmänhetens sida angående 
projektets effekter på miljön och omgivningens påverkan på projektet? 

• Har ett system för förvaltningen av projektet föreslagits som grundar sig på 
kontinuerlig anpassning (adaptive management)? 

• Kan projektet förväntas ge upphov till kumulativa miljöeffekter? 
• Är verksamhetsutövaren ny eller oerfaren beträffande denna typ av projekt, 

eller har han tidigare varit inblandad i projekt som gått fel? 
• Har andra myndigheter uttryckt ett behov av MKB-uppföljning för 

projektet? 
• Har Environment Canada resurser för att på ett trovärdigt sätt genomföra 

eller delta i ett uppföljningsprogram? 
 
I framtagningen av MKB-uppföljningsprogrammet, som upprättas när sådant krav 
finns, ska bland annat följande bestämmas: 
• Roller och ansvarsfördelning hos de inblandade aktörerna 
• Vilka miljöaspekter som ska följas upp 
• Vilka metoder och verktyg som ska användas för varje aspekt som ska följas 

upp 
 
Att välja vilka miljöaspekter som ska följas upp kan ses som en tvåstegsprocess. 
Det första steget är att skapa en lista med alla tänkbara aspekter som skulle kunna 
ingå i uppföljningsprogrammet. Information för att göra denna lista kan grundas 
på tidigare MKB och uppföljningsprogram, osäkerhet i förutsägelser, uppgifter 
från myndigheter, allmänheten eller andra aktörer. Det andra steget är att välja ut 
de aspekter som ska följas upp. Vid urvalet av dessa bör hänsyn tas till: 
• var bestående effekter kan uppkomma 
• var effekterna bedöms bli mest allvarliga 
• var värdefulla ekosystem och komponenter förekommer 
• för vilka aspekter det finns kunskapsluckor och betydande osäkerhet 
• om det är ett kontroversiellt projekt 
• om det är risk för kumulativa effekter51 
 
När man valt ut vilka miljöaspekter som ska följas upp, bör ambitionsnivån på 
uppföljningen bestämmas för varje aspekt, eftersom det är osannolikt att alla 
aspekter kräver lika omfattande uppföljning. Nivån för uppföljningen bör 
anpassas till miljöaspektens skala, känslighet och komplexitet, vilket bör 
återspeglas i valet av metoder för uppföljning. 

                                                 
51 Baker & Dobos (2001) 
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3.5.2 Norge 
3.5.2.1 Väg E18 i Vestfold 
Ett intressant fall utgörs av ett projekt som avser väg E18 i Vestfold. Ett program 
för miljöuppföljning i anläggningsfasen togs 1997 fram för delsträckan mellan 
Holmestrand grense och Helland. Resultat från uppföljning av byggskedet 
rapporterades 2001. Avsikten med miljöuppföljningsprogrammet för anläggnings-
fasen var att det skulle fungera som  
• ett styrredskap för Statens vegvesens projektledning 
• en utgångspunkt för uppföljning av entreprenörer  
• en dokumentation i förhållande till uppföljning och kontroll från kommunala, 

fylkeskommunala och statliga myndigheter  
 
Huvudmålet med miljöuppföljningsprogrammet var att utbyggnaden skulle läggas 
upp så att miljöeffekter som orsakades av projektet skulle reduceras så mycket 
som möjligt inom de ekonomiska ramarna. Miljöeffekterna skulle vara inom 
acceptabla och/eller lagreglerade gränser.52 

Miljöuppföljningsprogrammets framtagande och implementering valdes i detta 
fall som alternativ till att söka utsläppskoncession under föroreningslagen. Detta 
gjordes upp med Fylkesmannen. Uppföljningsprogrammet omfattar fler miljö-
faktorer än vad en koncessionsansökan skulle ha gjort. Vägkontorets miljö-
ansvarige för anläggningen, Kersti Galleberg, menar att det tagit mindre tid att 
upprätta och genomföra miljöuppföljningsprogrammet än vad som skulle ha 
krävts för att få anläggningskoncession enligt föroreningslagen. Vidare menar hon 
att de fått en bredare och därmed bättre uppföljning av anläggningsfasen än vad 
de skulle ha fått utan programmet.53  

Uppföljningen av anläggningsfasen för E18 i Vestfold kan därför ses som en 
tillämpning av iterativ MKB genom att man valt att öka kraven på uppföljning, 
vilket givit utrymme för en minskning av kravet på tillstånd. Förfarandet har i 
detta fall givit en mer effektiv process. 

De viktigaste delarna i uppföljningsprogrammet var: 
• Påvisade risker för miljöeffekter och planerade skadeförebyggande åtgärder 
• Krav på utförande entreprenör 
• Upplägg för kontroll av utförande entreprenör  
• Upplägg för före-/efterkontroll 

 
Dokumentationen av miljöeffekter och planering av skadeförebyggande åtgärder 
genomfördes som delar i arbetet med detalj- och regleringsplanerna samt 
föregående planfaser och konsekvensutredning.  

Under rubriken miljöfaktorer-uppföljningsprogram beskrivs olika miljöfaktorer 
som kräver särskild hänsyn. Hur avgränsningen av vilka miljöfaktorer som tagits 
med i uppföljningsprogrammet är gjord och om t.ex. andra faktorer diskuterats 
men uteslutits är oklart. För varje miljöfaktor ges: 

• en bakgrundsbeskrivning, som bl.a. ger motiv till varför miljöfaktorn är 
viktig att ta hänsyn till i sammanhanget 

• mål för miljöfaktorn i fråga  
• åtgärder och krav för hur målen ska uppnås 

                                                 
52 Nye E18 i Vestfold – Parsell 6… (1997). 
53 Miljøuppfølgingsprogram for vegprosjekter (2001) s. 3. 
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Miljöfaktorerna som ingår i miljöuppföljningsprogrammet är: 
• säkerhet  
• buller och vibrationer 
• utsläpp till vatten, luft och jord 
• visuella hänsyn 
• naturmiljö och friluftsliv 
• kulturmiljö och kulturminnen  
• naturresurser  
 
Målen för miljöfaktorerna är i flera fall kvalitativt angivna, dvs. det saknas 
kvantitativa mått på exempelvis tillåtna förändringar för berörd miljöaspekt. 
Exempel på detta är målet för naturmiljö och friluftsliv: ”Fisk, dyre- og planteliv 
og friluftsliv skal forstyrres minst mulig av anleggsgjennomføringen”. Andra mål 
är kvantifierade genom att ange att påverkan inte får äga rum alls. Exempel på 
detta finns under målet för utsläpp till vatten, luft och jord: ”Tangenbekken 
naturreservat, Hellandselva og Mulvikbekken skal ikke utsettes for forurensning 
som følge av anlegget”. 

Trots att det är ett program för miljöuppföljning, beskrivs generellt inte hur 
uppföljningen skall gå till för de enskilda miljöfaktorerna (fokus ligger på 
åtgärder och krav). En möjlig orsak till detta är att miljöuppföljningsprogrammet 
tagits fram relativt tidigt i processen och att det kan ha varit svårt att vara 
detaljerad när programmet skrevs. En annan förklaring är att man valt att lämna 
det öppet för entreprenören hur han avser kontrollera att påverkan hålls inom 
angivna mål och krav. 

I uppföljningsprogrammet anges att krav kommer att ställas på entreprenörerna 
beträffande dokumentation och program som säkrar kraven i miljöuppföljnings-
programmet.  

I kontrakten som upprättas skall det ställas krav på att entreprenören lägger 
fram en plan som beskriver hur han kommer att uppfylla miljöuppföljnings-
programmet samt andra mål rörande hälsa, miljö och säkerhet. I denna plan skall 
anges vem som är ansvarig för miljöarbetet (miljøledelse) och vem som ansvarar 
för kontroll av dels den egna verksamheten dels underleverantörers verksamhet. 
Vid kontraktsskrivning skall alltså miljöuppföljningsprogrammet, som tas fram 
före kontraktskrivningen, förutsäga och definiera de krav som bör/skall skrivas in 
i kontraktet. 

Det anges vidare att alla samarbetsparter och leverantörer ska stå ansvariga för 
den miljöpåverkan deras aktiviteter medför utöver det som är fastlagt i planer, 
kontrakt, lagar och föreskrifter.  

Utöver att ange särskilda krav nämns i miljöuppföljningsprogrammet vissa 
gällande föreskrifter. Ett exempel under rubriken naturresurser är ”Ved bruk av 
slam i overflatebehandlingen gjelder Forskrift om avløpsslam av 2.1.95”. Detta 
underlättar för entreprenören och minskar risken att denne förbigår gällande 
föreskrifter. 

Rapportering från miljöuppföljningen av anläggandet av vägen har skett två 
gånger per år. Rapporterna distribueras till Fylkesmannens miljöavdelning och 
lantbruksavdelning samt till berörda kommuner. En rapport som beskriver 
resultaten av uppföljningen för andra hälften av 2000 gavs ut i februari 2001. 
Entreprenörerna för projektets olika delar finns listade i rapportens inledande 
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avsnitt. Vidare beskrivs påverkan på de miljöfaktorer som ingår i miljöupp-
följningsprogrammet.54  

En av entreprenörerna har t.ex. varit tvungen att arbeta på natten (kl. 22.00–
06.00). Ett särskilt tillstånd för detta inhämtades vid kommunen men klagomål 
inkom från närboende. Entreprenören kom därefter överens med närboende om att 
dessa skulle informeras i förväg inför nattarbete. Alla byggnader inom 200 meter 
från sprängningsområde hade besiktigats i förväg. Skakningsmätningar hade 
genomförts i samband med sprängningarna. Statens vegvesens gränsvärde för 
skakningar på 40 mm/s hade överskridits vid flera punkter. Vid en punkt 
uppmättes skakningar på upp till 134 mm/s vid sprängning, vilket innebär stor risk 
för skada på byggnader. Alla anmälningar om skada skulle komma att följas upp.  

Målet i miljöuppföljningsprogrammet angående vibrationer och skakningar är 
att skador på byggnader skall undvikas.55 Rapporteringen av uppföljningen anger 
inga orsaker till att flera sprängningar överskridit gränsvärdet för skakningar.  

Upplägget i detta fall är således att en övergripande miljöuppföljningsplan 
upprättas som bland annat beskriver mål, skadeförebyggande åtgärder och krav. 
Entreprenörerna måste sedan ta fram en miljöplan som beskriver hur de ska följa 
uppföljningsprogrammet. Besiktning sker därefter för att kontrollera i vilken mån 
miljöplanen uppfylls. Om denna inte uppfylls noteras det i den halvårsvisa 
uppföljningsrapporten tillsammans med krav på förbättring.  

 
3.5.3 Kina, provinsen Hong Kong 
I Hong Kongs MKB-lagstiftning ingår bedömningskriterier för när MKB-
uppföljning ska genomföras. Utöver flera av de kriterier som ska användas i Kina 
har man i Hong Kong att ta hänsyn till:56 
• huruvida projektet har potential att orsaka miljöpåverkan som sannolikt är till 

skada för människors hälsa eller välbefinnande, växter, djur eller ekosystem 
om skadeförebyggande åtgärder inte genomförs på rätt sätt, samt 

• huruvida det i projektet ingår åtgärder vars effektivitet måste bedömas över en 
längre tidsperiod, t.ex. att plantera träd som kompenserande åtgärd. 

 
Den första punkten är intressant därför att människors välbefinnande lyfts fram 
vid sidan om hälsa. I Sverige ingår välbefinnande i hälsobegreppet. Den första 
punkten är också intressant därför att den diskuterar risken för att de 
skadeförebyggande åtgärderna inte kommer att genomföras på rätt sätt. Orsakerna 
till detta kan vara brister i genomförandet på grund av bristande kommunikation, 
konstruktionsfel eller slarv i byggfasen. Det kan således vara viktigt att göra en 
bedömning av risken att skadeförebyggande åtgärder, av alla möjliga orsaker, inte 
får förväntad effekt. Om man ska ta hänsyn till risken att skadeförebyggande 
åtgärder själva medför skada, menar vi att man även bör bedöma risken att 
skadeförebyggande åtgärder inte får förväntad effekt. Poängen med att betona 
detta är att effektiviteten hos skadeförebyggande åtgärder bör lyftas fram, dvs. inte 
bara konsekvenserna av projektet som helhet; det finns en risk att man gör 
åtskillnad mellan projektet och de skadeförebyggande åtgärderna eftersom dessa 
åtgärder dels kan ha kommit till senare, dels avses ha en i grunden positiv effekt.  

                                                 
54 Nye E18 i Vestfold gjennom… (2001) s. 3 
55 Nye E18 i Vestfold – Parsell 6… (1997) s. F (alfabetisk sidindelning) 
56 Technical Memorandum… 
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Den andra punkten klargör att de projekt bör följas upp i vilka det ingår 
åtgärder vars effekter framträder först efter en längre tidsperiod. Det kan betonas 
att detta är särskilt viktigt om det från början råder osäkerhet kring effektiviteten 
hos de vidtagna åtgärderna. 

När MKB-uppföljning krävs enligt Hong Kongs MKB-regler, bl.a. EIA 
Ordinance, upprättas en manual för miljöövervakning och utvärdering 
(Environmental Monitoring and Audit Manual, EM&A-manual). Denna manual 
styr sedan framtagningen av ett uppföljningsprogram (EM&A programme). Målen 
med manualen är att säkra att rekommendationerna i MKB-dokumentet efterlevs, 
att bedöma effektiviteten hos skadeförebyggande åtgärder och att identifiera 
eventuella behov av ytterligare åtgärder för att motverka skada. Manualen anger 
systematiskt upplagda procedurer för miljöövervakning, utvärdering och 
minimering av miljöeffekter. 

Ett aktuellt projekt är förbättringen av Castle Peak Road57 mellan Ka Loon 
Tsuen och Siu Lam. Projektet syftar till att bredda den befintliga vägen. En MKB 
och en manual för MKB-uppföljning har tagits fram. Nedan beskrivs 
uppföljningsmanualens innehåll och de involverade aktörernas ansvarsområden.  

Manualen innehåller följande: 
• Ansvarsområden för verksamhetsutövaren, hans ingenjör eller ingenjörens 

representant, en miljögrupp och en oberoende kontrollant, med avseende på 
uppföljningsverksamhet under projektets genomförande 

• Information om projektorganisation och program för anläggningsaktiviteter 
i projektet 

• Grunden för och en beskrivning av det breda angreppssätt som ligger till 
grund för uppföljningsprogrammet 

• Krav med hänsyn till tidplanen för projektet och uppföljningsprogrammet  
• Specifika frågor och testbara hypoteser som uppföljningsprogrammet ska 

kunna ge svar på 
• Detaljerade beskrivningar av metoder som ska användas, inklusive alla  

fält-, laboratorie- och analysmetoder, liksom information om kvalitets-
säkring och program för kvalitetskontroll 

• En resonerande förklaring till hur erhållna data ska värderas och tolkas 
samt detaljinformation om de statistiska metoder som ska användas för att 
tolka data 

• Definition av gränsvärden 
• Etablering av handlingsplaner (Event and Action Plans) 
• Krav för att bedöma utsläppskällor och procedurer för hur icke-uppfyllelse 

av kraven, liksom klagomål, ska hanteras 
• Krav på presentation av resultaten av miljöuppföljningen och lämpliga 

procedurer för att rapportera dessa  
• Krav för att revidera förutsägelserna i MKB och effektiviteten hos 

uppföljningsprogrammet 

                                                 
57 Improvement to Castle Peak Road… (2001) 
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Projektets organisation och ansvarsområden beskrivs i punktform. De aktörer som 
bör ingå i genomförandet av projektet är: 
• Miljömyndighet och vägmyndighet  
• Ingenjörsrepresentant (engineer’s representative) 
• Kontraktsinnehavaren (contractor) 
• Grupp för miljöansvar (environmental team)  
• Oberoende kontrollant (independent checker)  
 
Aktörernas ansvarsområden är följande: 
 
Miljömyndigheten och vägmyndigheten:  
• ansvarar för relevanta miljöskyddsfrågor i Hong Kong 
• tillhandahåller obligatoriska miljökrav (mandatory environmental standards)  
• fungerar som samrådsforum för miljöfrågor som uppkommer i projektet 
 
Ingenjörsrepresentanten: 
• har uppsikt över kontraktsinnehavarens aktiviteter och ser till att kraven i 

uppföljningsmanualen uppfylls 
• informerar kontraktsinnehavaren när åtgärder krävs för att reducera miljö-

effekter i enlighet med handlingsplanerna 
• granskar miljögruppens uppföljningsarbete samt uppföljningsresultaten 
• granskar uppföljningsrapporterna som sammanställs av miljögruppen 
• granskar förslagen till skadeförebyggande åtgärder som kontraktsinnehavaren 

tar fram i enlighet med handlingsplanerna 
• följer procedurerna för att genomföra undersökningar av inkomna klagomål i 

enlighet med relevanta avsnitt i manualen för uppföljning 
 
Kontraktsinnehavaren: 
• anställer en miljögrupp som ska genomföra miljöövervakning, laboratorie-

analys och rapportera från uppföljningsarbetet 
• är gruppen för miljöansvar behjälplig vid miljöövervakningen 
• lämnar in förslag på skadebegränsande åtgärder ifall gränsvärden i handlings-

planerna överskrids 
• genomför skadebegränsande åtgärder om gränsvärden i handlingsplanerna 

överskrids  
• följer procedurerna för att genomföra undersökningar av inkomna klagomål i 

enlighet med relevanta avsnitt i manualen för uppföljning 
 
Gruppen för miljöansvar: 
Ledaren för gruppen 
• ska ha relevant kompetens eller relevant erfarenhet av liknande MKB-

uppföljning  
• övervakar och administrerar de dagliga aktiviteterna i gruppen 
• ansvarar för att gruppens sammansättning täcker in de nödvändiga kompetens-

områdena 
• tar kontakt med relevanta myndigheter eller externa aktörer med hänsyn till 

miljöfrågor som blir aktuella i projektet  
• tillser att miljögruppens verksamhet uppfyller kraven i uppföljningsmanualen 
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Miljöingenjör eller forskare i gruppen för miljöansvar 
• gör en tidplan för uppföljningsverksamheten (provtagning etc.) 
• kontrollerar riktigheten hos data från fältmätningar och laboratorieanalys 
• tar fram de rapporter som krävs enligt uppföljningsmanualen och tidplanen, 

samt ansvarar för kvaliteten i resultaten 
• kommunicerar med ingenjörsrepresentanten och kontraktsinnehavaren när 

klagomål inkommit eller när gränsvärden överskridits 
• ansvarar för att handlingsplanerna genomförs 
• undersöker orsaker till klagomål och överskridna gränsvärden 
• ger råd angående krävda skadeförebyggande åtgärder 
• ansvarar för att föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomförs 
• genomför regelbunden granskning av miljöövervakningsdata 
• genomför platsbesök vid uppföljning 
• ger råd angående åtgärder för att minimera förorening 
• införskaffar, kalibrerar och underhåller utrustning för miljöövervakning 
 
Miljötekniker i gruppen för miljöansvar 
• utför miljöövervakningsaktiviteter för de parametrar som ingår i 

uppföljningsmanualen 
• skall vara kunnig när det gäller metoder för uppföljning 
• ansvarar för kvalitet hos erhållna data 
• skall vara medveten om åtgärder och gränsvärden enligt uppföljnings-

manualen 
• meddelar ledaren för miljögruppen om gränsvärden överskrids 
• sköter kalibrering och allmänt underhåll av provtagningsutrustning 
• assisterar miljöingenjör eller forskare vid genomförande av plats-

besiktningar 
 
Oberoende kontrollant: 
• granskar uppföljningsarbetet som genomförs av miljögruppen 
• utvärderar miljöövervakningen och dess resultat 
• rapporterar resultaten av denna utvärdering till ingenjörens representant 

och till miljömyndighet 
• granskar uppföljningsrapporter från gruppen för miljöansvar 
• granskar förslag till skadebegränsande åtgärder från kontraktsinne-

havaren när det behövs enligt handlingsplanerna 
• följer procedurerna för att genomföra undersökningar av inkomna 

klagomål i enlighet med relevanta avsnitt i manualen för uppföljning 
 
I bilagorna till föreliggande studie finns material hämtat från uppföljnings-
manualen till Castle Peak Road. Bilaga 1 utgör manualens kapitel om luftkvalitet. 
Bilaga 2 utgör manualens kapitel om buller och bilaga 3 dess kapitel om 
markekologi och marin ekologi. Bilagorna visar bland annat olika krav som ställs 
på uppföljningsarbetet, såsom handlingsplaner som definierar vad de olika 
aktörerna ska göra om t.ex. ett gränsvärde överskrids. Bilaga 4 är ett exempel på 
ett formulär att användas av den som genomför uppföljningen, i detta fall 
bullermätningar. Vi menar att tillhandahållandet av dylika formulär eller mallar 
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kan vara en del i ett systematiskt uppföljningsarbete. Den som genomför 
provtagningen vet då tydligt vad som ska antecknas och tillsynsmyndigheten vet 
vilket format som används för dokumentationen, något som kan underlätta 
införandet av data i en större databas. 

 
3.5.4 Nya Zeeland 
I Nya Zeeland inleder man ett projekt med att svara på frågor om vilken 
information som behövs för att följa upp verksamheten, hur säker denna 
information måste vara samt hur övertygad en myndighet vill vara om att en viss 
påverkan inte äger rum. Svaren på dessa frågor arbetas sedan in i ett 
miljöövervakningsprogram som anger hur data ska samlas in, analyseras och 
sammanställas i en rapport som ligger till grund för framtida beslutsfattande. 

Särskilda uppfyllelsekontrollerande övervakningstjänstemän (compliance 
monitoring officers) bevakar tillstånden efter det att beslut fattats. Dessa 
tjänstemän gör undersökningar så ofta som det behövs för att garantera 
uppfyllelse gentemot villkor i de fattade besluten.58 

 
3.5.5 USA 
3.5.5.1 Delaktighet i MKB-uppföljning 
Ett syfte med MKB-uppföljning är på det lokala planet bevara intresse och 
förståelse för verksamheten under driftfasen. Lokalbefolkningen kommer att 
utgöra en källa till kunskap om verksamhetens påverkan, samtidigt som det, 
särskilt i områden med hög in- och utflyttning, kommer att tillkomma nya boende 
som saknar kännedom om verksamheten och dess bakgrund. Dessa personer har 
inte haft möjlighet att ta del i planeringen och MKB-processen före verksam-
hetens genomförande. MKB-uppföljning bör därför inte enbart vara en 
naturvetenskaplig administrativ verksamhet; även lokalbefolkningen bör 
engageras. MKB-uppföljning som involverar lokalbefolkningen kan förstärka den 
lokala miljömässiga och sociokulturella medvetenheten och kunskapen. Denna 
kunskap bör enligt författaren Austin59 användas för att förstå verksamhetens 
effekter och bör ligga till grund för beslutsfattande kring verksamheten. 

Nedan relateras ett exempel som kan belysa Austins påståenden. Exemplet är 
visserligen inte hämtat från transportsektorn men det kan ändå vara intressant att 
pröva möjligheten att till transportsektorn överföra erfarenheterna från detta 
exempel.  

 
3.5.5.1 The Grand Canyon Dam 
The Grand Canyon Dam färdigställdes 1963, dvs. före införandet av den 
amerikanska MKB-lagstiftningen. Dammen skapade Grand Canyon National 
Recreation Area och är belägen uppströms nationalparken Grand Canyon. En 
MKB genomfördes för dammen 1978 och ytterligare två initierades 1989. En av 
de senare MKB:erna var inriktad på hur negativ påverkan på miljön och kulturella 
resurser kunde minimeras under driften av dammen. Ett huvudmål i detta arbete 
var att få stor lokal delaktighet i MKB-arbetet. Förutom flera nationella 
myndigheter ingick därför sju lokala indianstammar i MKB-processen. Bland 
slutsatserna i det slutgiltiga MKB-dokumentet kan läsas att påverkan på kulturella 
                                                 
58 Fietje (2001) 
59 Austin (2000) 
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resurser och hot mot utrotningshotade arter krävde skadeförebyggande åtgärder. 
Ett adaptive management programme (AMP) togs fram, där särskilt ett långsiktigt 
övervakningsprogram för kulturella resurser ingick. Genomförandet av AMP följs 
och stöds av en kommitté med representanter från aktörerna i MKB-arbetet, de 
berörda staterna, miljögrupper, representanter för rekreationsintressen och 
leverantörerna av elektricitet från dammen. 

I uppföljningsarbetet, där indianstammar medverkar, ingår ett utbildnings-
program som är baserat på en årlig resa genom området. I årliga rapporter 
beskrivs områden som kräver särskild hänsyn och förslag på skadeförebyggande 
åtgärder. Detta arbetssätt har bidragit till:60 

• förbättrad kommunikation mellan myndigheter och lokala grupper 
• ökad kapacitet för självförvaltning bland grupperna 
• återknytning av stammedlemmar till områden med höga kulturmiljövärden  

 
De lokala indianstammarna känner därigenom ökad delaktighet i området när de 
kan vara med och påverka dess förvaltning genom att delta i uppföljningsarbetet. 

Kännetecknande för detta amerikanska exempel är ett aktivt lokalt deltagande 
och delansvar i uppföljningsarbetet.  

 
3.5.6 Brasilien 
MKB-uppföljning av vägar i Brasilien sker i vissa fall genom att en brett 
sammansatt uppföljningsgrupp sammanställer ett MKB-uppföljningsprogram. 
Programmet genomförs sedan av väghållaren och de ansvariga myndigheterna 
oberoende av varandra. På så sätt sker en dubbelkontroll, vilket minskar risken för 
att negativ påverkan ska förbli oupptäckt. Metoden ska ha gett goda resultat när 
det gäller att minska negativ miljöpåverkan. Fältobservationer och fotografering 
används för datainsamling.61  

Ett större uppföljningsarbete pågår beträffande byggfasen för en större väg i 
staten São Paulo. Vägen som kallas Imigrantes byggs genom ett ekologiskt 
känsligt område som är nationalpark. Med anledning av detta har en brett 
sammansatt uppföljningsgrupp bildats för att följa upp genomförandet av skade-
förebyggande och kompenserande åtgärder. Gruppen genomför fältinspektioner 
längs byggområdet en gång i veckan. Ett flertal vägprojekt har genomförts i staten 
São Paulo. Lokaliseringen av Imigrantes gör dock att miljöriskerna är större för 
det projektet än för andra som genomförts. I normala fall är standardproceduren 
att verksamhetsutövaren anlitar en konsult som genomför inspektioner veckovis 
eller månadsvis, bl.a. avseende släntstabilitet, erosionskontroll och återvinning av 
mark (land reclamation). Konsulten sammanställer en uppföljningsrapport som 
inlämnas till tillsynsmyndigheten. I Imigrantes-projektet anställdes en konsult av 
verksamhetsutövaren samtidigt som tillsynsmyndigheten bildade en egen ad hoc-
grupp som utför uppföljning. Metoden har givit goda resultat men leder också till 
konflikter.62 

Verksamhetsutövaren Concessionaria Ecovias dos Imigrantes S.A. (Ecovias) är 
den första koncessionsinnehavare för större vägar som certifierats enligt ISO 

                                                 
60 Austin (2000) 
61 Casteli Figueiredo Gallardo per e-post (2001) 
62 Uppgift från L. Sanchez lämnad till EA Follow-up Forum (2001-10-09)  
    http://ea-ee.ncr.ec.gc.ca/fup/login.asp 
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14001.63 För att ha kontroll över vägen i driftskedet kommer ett s.k. intelligent 
transportsystem att införas som bl.a. omfattar kameraövervakning med 41 
kameror samt meteorologiska stationer.64 

 
3.5.7 Frankrike 
Ett franskt angreppssätt för uppföljning är värt att notera. I områden där vägar 
planerades upprättades observatoires du milieu naturel före tillkomsten av 
vägarna. Redan på 1970-talet startades denna verksamhet. I en kort presentation 
av erfarenheterna 1978–1993 anges bl.a. att vattenföroreningen kan bli ansenlig i 
byggfasen och att de indirekta miljöeffekterna i många fall är mer omfattande än 
de direkta.65 Exempel på detaljerade uppföljningsresultat för ovannämnda  
15-årsperiod redovisas i en rapport på franska.66 
 
3.6 Metoder och databehandling 
3.6.1 EU 
Uppföljning av miljöåtgärder i samband med transportinfrastruktur ingår i en 
pågående COST-verksamhet som behandlar landskapsfragmentering och 
angreppssätt att undvika och begränsa denna. Erfarenheter från 16 länder 
rapporteras i en bred kunskapsöversikt över landskapsfragmentering och 
transportinfrastruktur.67 Metodik för uppföljning av funktionen av faunapassager 
(anläggningar som byggts för att underlätta för djur att passera över eller under en 
väg eller järnväg) presenteras översiktligt och uppföljningsresultat summeras. Där 
visas att olika djurgrupper har olika anspråk på faunapassagernas utformning, t.ex. 
att skydd vid entrén till faunapassagen och lämpligt substrat på själva 
anläggningen är viktiga för smådäggdjur. Väl vald lokalisering i terrängen är 
viktig för de större djurens användning av passagen. En anslutande handbok 
kommer att ge närmare anvisningar för uppföljningsmetodik beträffande 
anläggningarnas utnyttjande av djur.68 Inom ramen för detta COST-arbete har en 
handbok avseende åtgärder för att åtgärda konflikten mellan byggd och ekologisk 
infrastruktur publicerats i Tjeckien.69 

                                                 
63 http://www.iadb.org/pri/english/events/events.htm (2002-01-08) 
64 http://www.dme.com.br/release/cablingnews/17.htm (2002-01-08) 
65 1978-1993. 15 ans pour les observatoires… (1995) 
66 Observatoires de milieu… (1994) 
67 Trocmé et al. (2002) 
68 Wildlife and Traffic 
69 Hlaváč & Anděl (2002) 
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3.6.2 Storbritannien 
3.6.2.1 The Newbury Bypass Monitoring project 
Projektet gäller anläggandet av en väg genom tidigare förhållandevis oexploa-
terade områden, varav flera med höga ekologiska värden. Ett forskningsprogram 
antogs år 1996 för att följa vägens förorenande påverkan på omgivningen. 
Programmet, som genomfördes vid Surrey University, hade som syften: 
• att skapa en datasamling med uppgifter om tungmetallhalterna i området före 

anläggandet av vägen 
• att utvärdera påverkan av vägbyggnationen på den närmaste omgivningen 
• att studera den existerande vägen A 34 för att samla data till grund för en 

långsiktig modell av förändringen i samband med anläggande av ringleder 
• att beskriva tungmetallackumulation längs med och på olika avstånd från den 

nya vägen 
• att bedöma effektiviteten hos uppsamlingsdammar och eventuell påverkan i 

närliggande vattendrag 
 
I arbetet som pågick 1996–2000 studerades särskilt halterna av kadmium, bly, 
zink och koppar.70 

 
3.6.3 Nepal 
Intressant information har inhämtats om ett vattenkraftsprojekt i Nepal. Exemplet 
(se tabell nedan) har inget med väg eller järnväg att göra, men det beskriver 
erfarenheter som kan ha betydelse för svenska förhållanden. Fallet visar på olika 
typer av miljöövervakning som del i MKB-uppföljning. Uppgifter om varför, 
vilka, hur och när data ska insamlas bör ingå i uppföljningsprogrammet.71  
 

                                                 
70 Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire Wildlife Trust och Newbury’s Campaign of 
Businesses for Environmental Protection (2000). 
71 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2001). 
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Type Parameters Method Schedule 
Baseline 
Monitoring 

Flow rate of River and its tributaries  Gauging station Continuous 

 Glacier lakes in the basin: lake geometry and 
volume; possibility of GLOF; and possibility of 
mitigation measures such as artificial draining 

Glaciological hazard 
mapping in aerial 
photographs, satellite 
imagery, ground 
photographs, and site 
observation 

During the design 
stage 

 Stability of slopes Site observation At least three times a 
year: before, during 
and after the 
monsoon season 

 Forest management Discussions with user 
groups, local people and the 
District Forest Office 

At least twice a year 

 Fish population, spawning and migration  Fish sampling and 
discussions with local 
fishermen 

Twice a year during 
the wet and dry 
seasons 

 Growth of settlements in the project area Discussions with local 
people, and checking 
records of local government 

Once a year 

Compliance 
monitoring 

Incorporating of EIA recommendations into 
project documents  

Review of detailed design, 
project specification and 
tender documents 

Following completion 
of tender documents 

 Incorporation of environmental considerations 
mentioned in the tender documents in the 
contractors' proposed work plans 

Review of proposed work 
plans, submitted by 
contractor 

During contract 
negotiations 

 Contractors' arrangements regarding labour 
camps materials storage and construction 
activities 

Site observation Beginning of the 
construction period 

 Land/property acquisition procedures Discussions with the local 
people and the project 
management 

At the time of land 
acquisition 

 Implementation of all environmental conditions 
mentioned in the tender documents, including 
arrangements for slope protection; pollution 
prevention; protection of vegetation, fish and 
wildlife; use of local labours; safe construction; 
public health and public relations 

Site observation and 
discussion with project 
management and local 
people using a checklist 

Continuous during the 
construction period 

 Clean-up and reinstatement of the project area  Site observation  At the end of the 
construction period 

Impact 
Monitoring 

Disturbance of slopes Site observation  Continuously during 
construction 

 Levels of air, water and land pollution Site observation and water 
and air sampling  

Continuous 
observation and 
sampling during 
construction 

 Fish population, spawning and migration Fish sampling and 
discussion with local 
fishermen 

Twice a year during 
the wet and dry 
seasons 

 Conditions of local forests Site observation and 
discussions with forest user 
groups and local people 

Twice a year during 
construction 

 Water supply and sanitation in the project area Site observation and water 
testing  

Continuously during 
construction 

 Public health Discussions with the local 
people and the doctors at 
the local health post 

Monthly during 
construction 

 Crime and socially undesirable activities Discussions with the local 
people and the local police 

Monthly during 
construction 

 Social and economic conditions of the displaced 
people 

Discussions with the 
displaced people 

Regularly for at least 
three years following 
land acquisition 
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3.6.4 Norge 
I Norge används termerna miljøoppfølging och miljøoppfølgingsprogram. I detta 
avsnitt används därför svenskans miljöuppföljning och miljöuppföljningsprogram.  

 
3.6.4.1 Gardermobanen 
I oktober 1992 fattade stortinget beslutet att bygga ut Gardermoen som ny 
huvudflygplats för Oslo-området.72 Förutom utbyggnaden av själva flygplatsen 
innebar detta beslut starten för planering av nya väg- och järnvägsanslutningar. 
Miljöuppföljningsprogram har tagits fram för både flygplatsen, väganslutningar 
och järnvägsanslutningen (Gardermobanen). Här beskrivs delar av upplägget för 
uppföljning av Gardermobanen. 

Gardermobanen är en ny höghastighetsjärnväg som trafikerar sträckan Oslo–
Gardermoen–Eidsvoll. I miljöuppföljningsprogrammet görs en uppdelning i 
följande aspekter: 
 
Samhällsaspekter 
• miljömedvetenhet 
• reseupplevelse 
• säkerhet 
• sociala förhållanden 
• friluftsliv 
• infrastruktur 
• livscykelanalys 
• byggplatsen 
 
Föroreningsaspekter 
• luftburet buller 
• strukturburet buller 
• vibrationer 
• elektromagnetiska fält 
• luftförorening 
• vatten  
• avfall 
 
Naturresurs- och naturmiljöaspekter 
• lantbruk 
• visuell miljö (landskap) 
• hantering av massor inkl. sand- och grusresurser 
• naturskyddsområden 
• viltområden 
 
Kulturminnen och kulturmiljöaspekter 
 
För varje aspekt ges en beskrivning, mål, antaganden och skademildrande 
åtgärder. I uppföljningsprogrammets sista kapitel ”Oppfølgende undersøkelser ” 
anges att uppföljande undersökningar ska genomföras där aktiviteten medför 

                                                 
72 NSB Gardermobanen A/S i samråd med NSB (1994) 
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betydande förorening, gällande buller och vibrationer. Uppföljande undersök-
ningar ska också genomföras för vatten samt, vid behov och beroende på 
resurstillgång, för elektromagnetiska fält, visuell miljö och sociologiska/-
ekonomiska förhållanden i närmiljöerna. Det innebär att långt fler krav på 
åtgärder formuleras i uppföljningsprogrammet än vad som följs upp i praktiken. 
Detta ska nödvändigtvis inte ses som något negativt, men innebär att titeln 
”Program for miljøoppfølging” är en aning missvisande, eftersom fokus ligger på 
mål och skadebegränsande åtgärder snarare än de miljöaspekter som ska följas 
upp, hur detta ska ske, vilka som ska vara ansvariga för uppföljningen m.m. 
Normalt fokuseras ett miljöuppföljningsprogram på dessa frågor.  

Ett senare dokument togs fram med titeln ”Program for oppfølgende 
undersøkelser”.73 Fokus i detta låg på förhållanden vilkas konsekvenser var stora 
om målsättningarna inte uppnåddes. Dessa var: kollektivandel, buller och 
vibrationer, vattenförorening, vilt och visuell miljö. För dessa miljöaspekter 
beskrevs behov av förundersökningar och undersökningar i anläggnings- och 
driftskedena. För exempelvis ytvatten angavs ett antal provpunkter, 
provtagningsfrekvens samt att följande parametrar skulle bestämmas: pH, 
turbiditet, konduktivitet, färg, suspenderat material, total fosfor, totalt kväve, 
nitrat och totalt organiskt kol. 

Resultaten av uppföljningen har bland annat rapporterats i ”Oppfølgende 
undersøkelser – halvårsrapport 1995”.74 I denna rapporteras resultaten av 
uppföljande undersökningar som genomförts av Oslo Hovedflyplass AS, 
Forsvarets bygningstjeneste – Forsvarets relokalisering Gardermoen, Statens 
vegvesen Akershus och NSB Gardermobanen. Detta upplägg ger en god överblick 
av alla aktiviteter som berör flygplatsen men gör det något svårare att utläsa 
effekter av enskilda projekt. 

 
3.6.4.2 Väg E6 Sandfærhus 
För att studera inverkan av utbyggnad av E6 i Trøndelag på fågelfaunan i det 
kända våtmarksområdet vid Sandfærhus utfördes omfattande fågelinventeringar 
under de tre åren efter det att utbyggnaden skedde.75 Jämfört med året före 
utbyggnaden och med utvecklingen på referenslokaler visade sig förändringarna i 
fågelfaunan vara minimala. Förändringar till följd av vägens tillkomst kan 
emellertid ta ansenlig tid innan de visar sig. I programmet anges det att man avsåg 
fortsätta uppföljningarna.  

 
3.6.5 Tyskland 
I Tyskland har mycket ingående biologiska studier genomförts beträffande 
effektiviteten hos en genomförd anpassningsåtgärd, nämligen ekodukter.76 En 
ekodukt är en bro byggd över en väg (eller järnväg) i syfte att förbinda biotoper på 
ömse sidor om infrastrukturen. Studierna avsåg ett antal ekodukter som byggts 
över väg B31 i sydligaste Baden–Württemberg. Många olika djurgrupper 
studerades, t.ex. däggdjur, fåglar, amfibier samt insekter och andra ryggradslösa 
djur. Före-situationen kunde studeras innan vägarbetena startades 1991 (vägen 

                                                 
73 NSB Gardermobanen A/S (1995) 
74 Luftfartsverkets datterselskap for nye Oslo Lufthavn Gardermoen (1995) 
75 Husby (1997) 
76 Pfister et al. (1997) 
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öppnade 4 år senare) och noggranna efter-studier genomfördes under ledning av 
forskare från fågelforskningsstationen Vogelwarte Sempach (i Schweiz). I 
studierna användes många olika typer av metoder, anpassade efter aktuell 
organismgrupp. Även nederländska, franska, schweiziska samt andra tyska 
ekodukter ingick i studien.  

Nästan alla djurgrupper utnyttjade ekodukterna. De större däggdjuren, t.ex. 
hjortar, hade inga större krav på markens beskaffenhet på ekodukten, för dem 
spelar anläggningens lokalisering och dimension däremot stor roll. Hare och 
hjortdjur visade ofta tecken på stress då de passerade ekodukten. Ryggradslösa 
djur samt mindre däggdjur använde ekodukterna, såvida det på ekodukterna fanns 
lämpliga biotoper som stod i förbindelse med motsvarande biotoper i 
omkringliggande område. Även flygande djur visades utnyttja ekodukterna för att 
underlätta korsandet av vägen. För amfibier, som är bundna till relativt fuktiga 
biotoper, är det däremot svårt att på ekodukterna etablera lämpliga förhållanden. 

Generellt visade studierna att det är väsentligt att ekodukterna är optimalt 
lokaliserade med hänsyn till djurens tidigare vandringsvägar och övrigt 
utnyttjande av biotoperna i området. För att tillgodose flertalet djurgrupper är det 
också väsentligt att ekodukterna har stora dimensioner och välanpassad design. 
Viktigt är också att ekodukterna anläggs på sådant sätt att de tjänstgör som en 
sammanhängande biotop från ena sidan av vägen till den andra. Ekodukten ska 
alltså erbjuda en kontinuerlig korridor av så naturenlig natur över vägen som 
möjligt. I planeringen av ekodukter är det naturligtvis viktigt att planerarna 
klargör vilka arter åtgärden vidtas för, eller om det är hela ekosystemet man 
strävar efter att behålla så intakt som möjligt. 

 
3.6.6 Nederländerna 
Ekodukter och andra faunapassager har även byggts i Nederländerna. Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat har utgivit litteratur som sammanfattar lämpliga 
fältmetoder för undersökning av olika djurgruppers användning av faunapassager. 
Metodikbeskrivningarna indelas efter olika typer: spårundersökningar, studier av 
djurhår, fallfällor, passageräkning, fotografering och okulär observation. Vikten 
av att resultatutvärderingen utförs av biologer framhålls.77 

 
3.6.7 Finland 
I en miljökonsekvensbeskrivning för E18 öster om Helsingfors anges att 
användningen av de planerade älgpassagerna under vägen ska följas upp under 
medverkan av jaktföreningar. Tanken var att älgpassagerna skulle byggas på ett 
sätt som möjliggjorde ett samutnyttjande med skogsbilvägar.78 Man avsåg studera 
älgarnas användning av passagerna bl.a. med hjälp av spårning, telemetri och IR-
kameror.79 

Vid samma väg utfördes den första MKB-uppföljningen av ett finskt 
vägprojekt. Den inriktades mot fågelfaunan vid fågelreservatet Gammelbyviken. 
Före-situationen dokumenterades under två år före bygget. Under byggfasen 
gjordes uppföljning under ett år, och efter vägöppningen följdes utvecklingen 
under två år. Bullerpåverkan från byggnationen visades ha allvarlig påverkan på 

                                                 
77 Brandjes & Smit (1996). 
78 Riksväg 7… (1993). 
79 Utbyggnad… (1994). 
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fågelfaunans bevarandestatus. Främst hänfördes effekten till försvinnandet av ett 
antal rödlistade våtmarksarter. Vadarna undvek områden med bullernivå över  
56 dB. Rördrommens parningsläte stördes och hannarna lämnade området80. 

Denna studie har följts av liknande fågelstudier, bl.a. av inverkan av E18 på 
våtmarken Salminlahti vid Kotka.81 Här visades motorvägen ha oväntat liten 
inverkan på fågelfaunan, även om man kunde belägga en minskning av antalet 
vadarfåglar, som är känsliga för bullerstörning över 55 dB(A). Den minskade 
andelen vadare påverkades emellertid sannolikt framförallt av andra biotop-
förändringar, orsakade av fragmentering (av vägen) och ändrad markanvändning 
(upphört bete). 

 
3.6.8 USA 
De följande exemplen är ett uttryck för den extrema särställning som skydd av 
våtmarker har i USA. Andra miljöaspekter har inte på långt när samma skydd. I 
delstaten New Hampshire ingår i arbetsprocessen vid New Hampshire Department 
of Transport att identifiera och analysera den potentiella inverkan från stora 
vägprojekt. Detta görs bl.a. utifrån stickprovsundersökningar i fält samt 
förutsägelser utifrån datorbearbetning. Denna information skulle kunna jämföras 
med olika vägprojekts efter-data. Med ett stort undantag är inte detta det gängse 
förfaringssättet. Man är mer benägen att analysera nästkommande projekt än att 
följa upp avslutade projekt. Nyligen har man dock inlett ett pilotprojekt som syftar 
till att studera om viltövergångar fungerar som det var tänkt. Ett projekt som man 
planerar att genomföra rör fältmätningar vid platser där bullerskydd anlagts, för 
att se om den tänkta bullerreduktionen kom till stånd. Det stora undantaget som 
nämndes ovan utgörs av att såväl federala myndigheter som delstatsmyndigheter 
kräver uppföljning om skademildrande åtgärder måste till då en planerad väg 
riskerar att skada påtagliga arealer våtmark.  

Myndigheterna kräver en uppföljning under en fem- till tioårsperiod. 
Fältutvärdering sker år 1, 2, 3, 4, 5 och 10 i de fall det är tillämpligt. Det som följs 
upp är antalet växtarter, indikationer på vilda djurs utnyttjande, bevis på huruvida 
våtmarkernas funktion och värden som skademildrande åtgärder syftade till finns 
eller utvecklas samt ett generellt ställningstagande avseende våtmarkens tillstånd 
och utveckling.82 Av sådana årsvisa uppföljningsrapporter framgår att man mäter 
säsongsvis vattenståndsförändring i ytvatten, grundvatten (mäts i brunnar), 
vattenkvalitet såsom exempelvis fosfor, syrgas och pH. Man inventerar vegetation 
i permanenta uppföljningsrutor slumpvis fördelade inom de olika vegetations-
zonerna, man dokumenterar genom fotografering och slutligen beaktar man även 
subjektiva parametrar såsom estetik.83  

I delstaten Washington arbetar man vid Washington Department of 
Transportation på ett snarlikt sätt. Om det inte går att undvika känslig miljö 
(våtmark) försöker man minimera påverkan. Om miljön trots detta påverkas måste 
skademildrande åtgärder vidtas mot förlust av såväl område som funktion. 
Vanligen är mildring att betrakta som en kompensationsåtgärd. För detta har 

                                                 
80 Hirvonen & Rintala (1995) 
81 Lammi & Virolainen (1998) 
82 Bill Hauser per e-post (2002-07-23) 
83 Exeter—Stratham… (1999) och Wetland Monitoring Report (2001) 
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delstaten riktlinjer84 för olika förhållanden beroende på våtmarkens kvalitet och 
förlorade funktion. Man strävar efter att finna en våtmark att restaurera, som 
tidigare blivit igenfylld pga. nationella regler eller olagligt igenfylld. Om inte 
detta är möjligt nyskapas istället en våtmark. Alla dylika tillskapade våtmarker 
följs upp eller övervakas under en tioårsperiod, eller kortare om målen nåtts. Varje 
år skrivs en uppföljningsrapport för varje mildringsobjekt. Rapporten sänds dels 
till de byråer som ansvarar för reglering, dels till dem som ansvarar för 
mildringsområdet.85 

Vid Washington Department of Transportation har en metod tagits fram för 
utvärdering av våtmarker samt för identifiering av våtmarkernas funktion. 
Metoden används när det behövs en generell karaktärisering av en våtmark, men 
där fältundersökning inte är praktiskt genomförbar eller nödvändig. Metoden är 
kvalitativ och utvecklad för snabb dokumentation avseende våtmarkernas 
funktion. Redskapet kan även användas för att fastställa potentiella effekter på ett 
föreslaget område. Metoden skall användas av en utbildad våtmarksbiolog som en 
hjälp och vägledning vid en utvärdering av våtmarkens funktion och dess relativa 
värde.86 

Även i delstaten Minnesota arbetar man vid dess Department of Transportation 
med att följa upp våtmarker. Enligt Minnesotas delstatslag krävs uppföljning 
endast då våtmarker restaureras eller nyskapas i form av en kompensationsåtgärd. 
Uppföljningen sker under en femårsperiod som en försäkran om att våtmarkens 
storlek och typ motsvarar den tänkta. Minnesota tillämpar en enkel årlig 
uppföljningsrapport som huvudsakligen fokuserar på mängd vatten (i relation till 
våtmarkens storlek) samt vegetationstyp (relaterad till vad som kallas ”wetland 
type”).87 

 
3.6.9 Portugal 
I Portugal har hittills endast två MKB-uppföljningar för vägar planerats. I 
uppföljningsprogrammet till väg A2 mellan Castro Verde och Almodovar, som är 
under konstruktion, anges syftet med uppföljningen vara 
• att följa upp de faktiska miljöeffekterna under byggfasen 
• att säkerställa ekologisk implementering av vägprojektet 
• att identifiera behov av tillkommande skadelindrande eller kompenserande 

åtgärder 
• att uppfylla rekommendationer angivna i MKB:n 
• att validera effektbeskrivningarna i MKB:n  
 
I uppföljningsprogrammet anges metodik för buller, luftkvalitet, ytvatten, 
grundvatten, landskap, ekologi och socialpsykologi. Buller ska mätas i fält var 
tredje månad. Ytvatten (15 variabler) ska mätas varje månad. Luftkvalitets-
mätningarna ska upphöra efter 3 månader. Grundvattenkvaliteten ska månatligen 
mätas på 12 lokaler i en 1,5 km bred korridor utefter vägen. Beträffande landskap 
studeras bl.a. masshantering, tillfälliga vägar för arbetsmaskiner samt buller-
åtgärder. Ekologin följs upp genom fältbesök varannan vecka, varvid bl.a. 

                                                 
84 Sannolikt avses Mitigation Tools…(1999) 
85 Bill Null per e-post (2002-07-24) 
86 Wetland Functions… (2000) 
87 Straumanis, Sarma. J. per e-post (2002-07-26) 
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funktionen hos anpassningsåtgärderna dokumenteras. Vad gäller socialpsykologi 
kartläggs attityder och förväntningar hos identifierade intressegrupper, 
identifieras intressekonflikter och förebyggs nya sådana genom anordnande av 
diskussioner samt föreslås åtgärder för att bättre nå målen.88 

 
3.6.10 Kanada  
Environment Canada vill med MKB-uppföljningen kontrollera: 
• på vilket sätt de krav, rekommendationer och råd de givit i beslutsprocessen 

har lagts fast i beslut och kontrakt  
• hur dessa krav och rekommendationer har implementerats i praktiken 
 
Valet av metoder bör vara sådant att svar kan erhållas på dessa frågor. Exempel på 
källor till information att använda i MKB-uppföljning:89 
• miljöövervakningsprogram 
• utvärderingar (audits) 
• fältundersökningar 
• verksamhetsutövarens miljöansvarige 
• brett sammansatta referensgrupper 
 
3.6.11 Australien 
I en studie som genomförts i västra Australien har sex projekt (bl.a. kemiska 
fabriker och vattenreservoarer i form av dammar) följts upp med avseende på 
MKB-uppföljning och miljöförvaltning. Resultaten visar att ett flexibelt och 
anpassningsinriktat angreppssätt tillämpats för insamlig av data. Innehållet i 
uppföljningsprogrammen har i de flesta fall lagts fast först efter det att tillstånd 
givits för projektet. Däremot har krav på att MKB-uppföljning ska ske, 
inkluderats i beslutet. Från allmänhetens synpunkt kan detta vara ett acceptabelt 
tillvägagångssätt eftersom det, innan beslutet har fattas, bestäms huruvida 
verksamhetsutövaren ska följa upp verksamheten trots att detaljerna för hur detta 
ska ske läggs fast senare (dock före genomförandefasen). 

Tre exempel i studien visar att denna syn på miljöövervakning och hantering av 
projekt gett goda resultat. Ett av dessa gällde ett dammbygge för att skapa en 
vattenreservoar. Ett problem var att dammen skulle utgöra ett hinder för det stora 
antalet nejonögon som årligen migrerade uppströms. Dammen byggdes trots att 
det rådde osäkerhet kring i vilken mån nejonögon skulle kunna ta sig förbi 
hindret, men under förutsättning att ett uppföljningsprogram skulle följas och att 
åtgärder skulle genomföras grundat på uppföljningsresultat. Dessa resultat visade 
att det krävdes ytterligare åtgärder för att nejonögonen skulle kunna ta sig förbi 
dammen, samt att två dammar nedströms begränsade antalet nejonögon som tog 
sig fram till den nya dammen. Efter att kompletterande åtgärder genomförts kunde 
nejonögonens möjlighet att passera dammen säkras.90 

Exemplet visar att det inte alltid är möjligt att på vetenskaplig grund göra säkra 
förutsägelser för vilka konsekvenser ett projekt kommer att medföra. Det kan i 
vissa fall behövas uppföljningsresultat för att finna de lämpligaste skötsel-
metoderna eller kompletterande skadeförebyggande åtgärder. När vetenskapliga 
                                                 
88 Santana et al. (2002) 
89 Baker & Dobos (2001) 
90 Morrison-Saunders & Bailey (2000) 
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metoder är otillräckliga för att på förhand bedöma påverkan kan ett genomarbetat 
MKB-uppföljningsprogram vara ett säkerhetsnät som kan fånga upp eventuell 
påverkan som behöver åtgärdas. 

Det föreligger dock en risk att konsekvenserna blir omöjliga att förhindra eller 
nedbringa till acceptabla nivåer. En hjälp i att bedöma dessa risker är att tillämpa 
försiktighetsprincipen. När osäkerheten och därav risken blir för stor bör, enligt 
försiktighetsprincipen, en större vetenskaplig säkerhet krävas vid framtagande av 
uppföljningsprogram och skötselaktiviteter.91 Tillförlitligheten i förutsägelserna 
bör vara sådan att konsekvenserna, med hänsyn tagen till möjligheterna att 
genomföra skadeförebyggande skötselåtgärder, inte bedöms överskrida acceptabla 
nivåer. 

 
3.6.12 Nya Zeeland 
Enligt en uppgift från Nya Zeeland lagrar man där insamlade data i en elektronisk 
databas tillsammans med andra relevanta data om verksamheten. Databasen kan 
också användas för att serva automatiserade system med information.92 
 
3.7 Värdering av resultat 
3.7.1 Kanada 
I värderingen av resultaten från MKB-uppföljningen ingår att bedöma huruvida 
resultaten är tillräckliga och adekvata för att bedöma den reella miljöpåverkan. 
Uppföljningsresultaten ska sedan jämföras med förutsägelserna i MKB för att visa 
precisionen i dessa förutsägelser och för att visa effekten av eventuella 
skadeförebyggande åtgärder. Resultaten ställs mot relevanta gränsvärden och i 
beslutet angivna krav.93 

Resultaten av MKB-uppföljningen kan kräva att verksamheten förändras eller 
att uppföljningsprogrammet anpassas efter gjorda erfarenheter. I det senare kan 
inbegripas nya metoder för uppföljningen. En möjlig väg för att tillämpa ett 
sådant system med återkommande utvärderingar av uppföljningsprogrammet är 
iterativ MKB. 

 
3.7.2 Norge och Finland 
Fågelundersökningarna i Sandfærhus i Norge visar att det är viktigt att inte dra för 
långtgående slutsatser av uppföljningsstudier som endast pågått ett par år, 
åtminstone inte när det gäller fågelfaunan.94 I denna rapport liksom i den från 
Salminlahti i Finland,95 påpekas att förhållandena i varje undersökningsområde är 
unika och att det är vanskligt att dra generella slutsatser från studier av enstaka 
objekt. 
 

                                                 
91 Morrison-Saunders & Bailey (2000) 
92 Fietje per e-post (2001) 
93 Baker & Dobos (2001) 
94 Husby (1997) 
95 Lammi & Virolainen (1998) 
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3.8 Återkoppling för erfarenhets- och kunskapsåter-
föring 

Erfarenheter, och i vissa fall mer generellt användbar kunskap, erhålles efter att 
resultaten från MKB-uppföljningen analyserats och värderats. När en viss 
påverkan registrerats måste en bedömning göras av orsaken till denna påverkan. 
Denna bedömning bör så precist som möjligt ange vilka faktorer/förhållanden som 
gett upphov till påverkan.  

Nästa steg är att bedöma om dels de gjorda erfarenheterna, dvs. resultatet av 
projektet i dess sammanhang, är relevanta för andra liknande projekt, dels att 
ställa upp förutsättningarna för att erfarenheterna ska vara relevanta. Det kan här 
handla om planering/utformning av projektet och lokala förutsättningar i det 
berörda området. Om exempelvis en viltpassage etablerats med lyckat resultat, 
kan sluttningsvinklar, bredd hos passagen, omgivningens växtlighet och andra 
förutsättningar vara avgörande för utfallet. 

Med återkoppling menas i denna studie att MKB-uppföljningens resultat, sedan 
de granskats och värderats, aktivt förs vidare till olika aktörer i syfte att sprida 
gjorda erfarenheter så att exempelvis det aktuella projektet kan förbättras, 
planeringen av framtida projekt effektiviseras eller MKB-metodiken förbättras. 
Återkoppling är en del av MKB-arbetet som hittills rönt förvånande liten 
uppmärksamhet i relation till de effektivitetsvinster en fungerande återkoppling 
skulle kunna åstadkomma. 

 
3.8.1 Finland 
En finsk uppföljningsstudie avseende tätortsvägar hade som uttalat syfte att 
”samla erfarenhetsbaserad information om planläggningen av tätortsvägar och 
lägga en grund för att utveckla planeringen”.96 Tätortsvägarnas inverkan på olika 
faktorer som trafiksäkerhet, handel, skönhet och trevnad studerades på olika sätt, 
bl.a. genom intervjuer. 

 
3.8.2 Kina, provinsen Hong Kong 
I Hong Kong utnyttjas modern informationsteknik för att sprida information och 
ge möjlighet för respons. Via en hemsida på Internet kan uppgifter erhållas om 
projekt som planeras samt genomförda projekt. Synpunkter kan lämnas på 
remitterade MKB:er.97 

Vidare har en testmodell för att sprida information om MKB-
uppföljningsverksamhet, för större projekt, lagts ut på Internet. Informationen ska 
omfatta beslut, provtagningsstationer, provtagningsresultat, bilder, kartor mm.98 

 
3.8.3 USA  
Under överinseende av det amerikanska naturvårdsverket (US-EPA) genomförs 
ett antal projekt med inriktning mot att tillgängliggöra aktuell miljöinformation 
via multimedia inom programmet EMPACT (Environmental Monitoring for 
Public Access & Community Tracking). Ett av dessa är Ecoplex (Environmental 
Conditions On-Line for the Dallas-Fort Worth MetroPLEX) som lägger ut 

                                                 
96 Taajamateiden suunnittelun kehittäminen (2000). 
97 http://www.info.gov.hk/epd/eia/content/index.htm (2002-01-12). 
98 http://www.info.gov.hk/epd/eia/cyber-eia/ (2002-01-12). 
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aktuella mätvärden på parametrar uppdelade på kategorierna sol, luft, 
vattenkvalitet, vattenkvantitet, land och väder.99 

 
3.8.4 Nya Zeeland 
När uppföljningsresultaten har blivit bearbetade sammanställs erfarenheterna 
beträffande bl.a. de använda metodernas funktionalitet och läggs in i en 
(elektronisk) databas som används när liknade projekt ska genomföras i 
framtiden.  

Efter varje inspektion/insamling av data sammanställs en rapport som hålls 
tillgänglig för allmänheten. En gång per år görs en sammanfattning av 
uppföljningsresultaten.100 

 
3.8.5 Spanien 
Den spanska väglagen kräver uppföljning av miljöeffekter såväl under byggfasen 
som under driftfasen. Uppföljning ska ske under minst 3 år efter det att vägen tas i 
bruk. Vid uppföljningen används ett frågeformulär. Uppföljningen syftar bl.a. till 
att belysa i vad mån vidtagna miljöåtgärder fungerade. Att lyfta fram behov av 
ytterligare miljöåtgärder i efterhand är en annan funktion hos denna uppföljning. 
Redan år 2000 uppgavs att 300 uppföljningsrapporter fanns. Det saknas emellertid 
ett samordnat system för att ta om hand all denna information101.  

                                                 
99 http://www.ecoplex.unt.edu/ 
100 Fietje per e-post (2001) 
101 Ruza (2000) 



 

48 VTI meddelande 942 

4 Diskussion och slutsatser 
Tidigare i föreliggande arbete beskrevs projektets förstudie. Den bygger på en 
begränsad litteraturgenomgång men framförallt på intervju- och enkätstudier. 
Även om MKB-uppföljning idag inte genomförs på ett genomarbetat och 
konsekvent sätt utifrån en handbok eller ett regelverk, anser vi att man på 
Vägverkets och Banverkets regionkontor har en tydlig bild av behov och brister 
inom svensk MKB-uppföljning – behov och brister som mycket tydligt ligger i 
linje med vad som framkommit i föreliggande arbete. Erfarenheterna från den 
internationella kunskapsöversikten har inte bidragit med sådana resultat att den 
rådande synen på MKB-uppföljning i Sverige radikalt har förändrats. Något som 
vi emellertid uppfattar som en intressant erfarenhet med stor potential är adaptive 
(environmental) management, som vi här benämnt iterativ MKB. 

Det har i arbetet med denna studie visat sig vara svårt att samla in material om 
MKB-uppföljning i andra länder. Det material som har insamlats består inte 
endast av MKB-uppföljning i väg- och järnvägsprojekt. En viss andel generell 
miljöövervakning ingår också.  

Vad gäller materialinsamlingen har svårigheterna i synnerhet uppenbarat sig 
avseende beskrivningar av använda metoder. Ett skäl till detta är att MKB-
uppföljning är ett förhållandevis nytt område som befinner sig i ett uppbyggnads-
skede. Fokus i MKB ligger vid aktiviteterna före beslutet om projektet. 
Kvalitetskrav har ställts på MKB-processen och framför allt på MKB-dokumentet 
som enligt praxis genomgår särskild granskning innan det godkänns. Att så är 
fallet är naturligt eftersom MKB är ett verktyg som ska påverka projekt-
planeringen och därmed den slutgiltiga lokaliseringen och utformningen av 
projektet. Som en följd av denna centrering har uppföljningsverksamhet kommit 
något i skymundan.  

Den internationella utblicken visar dock på en allmänt ökad uppmärksamhet på 
MKB-uppföljning. En genomgående trend är exempelvis att vissa länder såsom 
exempelvis Norge och Kanada kompletterar eller skärper lagstiftningen med krav 
på MKB-uppföljning. I alla länder som tagits upp i denna studie ställs krav på 
MKB-uppföljning alternativt på att en behovsbedömning genomförs. Den utökade 
MKB-uppföljningen i Hong Kong under senare år visar att tydligare krav i 
lagstiftningen har stor effekt på i vilken omfattning och på vilket sätt uppföljning 
genomförs. Förutom regler som kräver MKB-uppföljning har det visat sig viktigt 
att informera alla inblandade om syftet med uppföljningen, inte minst de som 
aktivt ska utföra den. Om de inblandade förstår för vilka syften uppföljningen 
genomförs, ökar effektiviteten i arbetet.  

I förstudien102 till detta projekt har VTI velat göra Vägverket uppmärksamt på 
behovet av en strategi för miljöuppföljning. Bland annat framförs att det saknas en 
överblick över vilket kunskapsbehov som ska tillgodoses genom miljöupp-
följningen. Begränsade ekonomiska och materiella resurser sätter gränser för vilka 
projekt som kan följas upp, och hur omfattande uppföljningen blir. En strategi för 
uppföljning bör beskriva hur resurserna ska fördelas. 

MKB-uppföljning bör aldrig vara ett självändamål. Den är i sig själv ingen 
miljöåtgärd, eftersom den inte minskar projektets miljöpåverkan, men den kan i 
ett sammanhang fungera som en avgörande faktor som leder till miljöåtgärder för 
att motverka en negativ miljöpåverkan. Det kan således finnas behov av MKB-

                                                 
102 Folkeson & Antonson (2001) 
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uppföljning även i fall där inga särskilda miljöåtgärder vidtagits. MKB-
uppföljningen blir i dessa fall en säkerhet för att minimera risken att oförutsedd 
påverkan uppkommer.  

Ett led i framtagandet av en strategi för uppföljning kan vara att identifiera 
bedömningskriterier för vilka projekt som ska följas upp. På samma sätt som att 
alla projekt som medför en betydande miljöpåverkan i Sverige skall omfattas av 
en MKB, borde även alla projekt omfattas av ett uppföljningsprogram, även om 
slutsatsen i programmet blir att ingen uppföljning kan anses påkallad. I ett dylikt 
fall tvingas den ansvarige att tydligt motivera sitt ställningstagande i de dokument 
som hör till MKB-processen. Detta är viktigt eftersom frågan har stort intresse vid 
samråd. De internationella exemplen visar att man på många håll utomlands 
använder sig av kriterier för vilka projekt som skall följas upp. Enligt exemplet 
från Hong Kong kan ett sådant kriterium vara att projektet bedöms ha potential att 
orsaka miljöpåverkan som sannolikt är till skada för människors hälsa eller 
välbefinnande, växter, djur eller ekosystem. Bedömningskriterier kan också 
användas för avgränsning av vilka miljöaspekter som ska följas upp och som 
vägledning vid val av metoder. Den avgörande frågan i behovsbedömning och 
avgränsning av MKB-uppföljning är hur stor osäkerhet som finns, alternativt 
vilken kunskap som finns beträffande den förväntade miljöpåverkan. Att ta fram 
bedömningskriterier bör kopplas till en diskussion om vilken kunskap som anses 
vara nödvändig samt vilken osäkerhet som kan accepteras, när det gäller 
förutsägelser och effektiviteten hos skadeförebyggande åtgärder.  

Detta resonemang aktualiserar en för oss strategisk fråga: Hur ska begränsade 
resurser för förutsägelser/planering och uppföljning bäst användas för att 
miljöeffekterna av ett projekt ska hållas på en acceptabel nivå? Som alternativ till 
ett noggrant traditionellt MKB-arbete före beslut undrar vi om det i vissa fall inte 
kan vara mer effektivt att prioritera en snabb beslutsprocess för att satsa mer på 
uppföljning och möjligheter till anpassning efter projektets verkliga påverkan. 

Exemplet från västra Australien visar på ett flexibelt och anpassningsinriktat 
angreppssätt som sannolikt skulle kunna medföra goda utvecklingsmöjligheter om 
det prövades i Sverige. I det australiska fallet hade innehållet i uppföljnings-
programmen lagts fast först efter det att tillstånd givits för projekten, men 
samtidigt hade man i tillståndsbeslutet inkluderat krav på att MKB-uppföljning 
skulle ske. För verksamhetsutövarens del är denna flexibla hantering också 
fördelaktig på det sättet att kostsam tid inte behöver läggas på att ta fram ett 
detaljerat uppföljningsprogram förrän det är klart att projektet får genomföras. 
Sett ur vetenskaplig synvinkel har tillvägagångssättet däremot en brist i det att 
möjligheterna att samla in före-data är små om det inte på ett tidigt stadium är 
bestämt vilka miljöaspekter som ska ingå och hur uppföljningen ska gå till.  

I exempel från Norge har man i viss mån liknande tillvägagångssätt där ett 
tidigt dokument ”Program for miljøoppfølging” har fokus på mål och 
skadebegränsande åtgärder snarare än de miljöaspekter som ska följas upp, hur 
detta ska ske, ansvarsfördelning, m.m. Dessa kommer in i det senare dokumentet 
”Program for oppfølgende undersøkelser”, där man preciserar vilka konsekvenser 
som bli stora om målsättningarna i det förra dokumentet inte uppfylls. Därefter 
gås relevanta miljöaspekter, förundersökningsbehov, mätmetodik och mätpara-
metrar igenom. 

Relevant i detta sammanhang är att diskutera resursfördelning mellan 
planering/konsekvensbeskrivning och uppföljning. I föreliggande studie beskrivs 
begreppet iterativ MKB, ett begrepp som lyfter fram intressanta aspekter på 
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resursförvaltning. Iterativ MKB är ett sätt att vara ödmjuk inför begränsningarna i 
ens kunskap och erfarenheter samt de platsspecifika förutsättningarna. Insamlade 
uppgifter dokumenteras, analyseras och värderas för att aktivt bedöma om 
eventuella justeringar behöver göras, och om det finns resurser för att genomföra 
kompletterande åtgärder. Iterativ MKB bör ha god potential att tillämpas i Sverige 
som ett komplement till gängse planering och konsekvensbeskrivningar, särskilt 
för projekt där osäkerheten i förutsägelserna är stor. I det norska exemplet E18 i 
Vestfold kunde ansvarig myndighet tillåta att ett utförligt miljöprogram såväl togs 
fram som genomfördes istället för att genomdriva en tidskrävande tillstånds-
process enligt föroreningslagen.  

Vi anser att man bör diskutera om liknande möjligheter finns i Sverige, och om 
fördelarna med dem överväger nackdelarna. Den nuvarande strikta uppdelningen i 
bygg- respektive driftskede, med åtföljande uppdelning när det gäller såväl medel 
som ansvar, innebär sannolikt ett praktiskt/administrativt hinder för tillämpning av 
iterativ MKB inom svensk väg- och järnvägsplanering. Ett införande av iterativ 
MKB skulle därför sannolikt behöva föregås av ingående diskussion inom verken. 
En sådan diskussion skulle kunna inbegripa möjligheten att genomföra ett 
demonstrationsprojekt där iterativ MKB testas. Lärdomar kan också dras av 
metodiken utan att den som helhet behöver tillämpas. I förstudien till föreliggande 
projekt noterades att frågan om ansvar ofta tappas bort i övergången mellan 
byggskede och driftskede. Vår bedömning är att iterativ MKB skulle hjälpa till att 
lösa detta problem. Sannolikt skulle tillämpning av iterativ MKB dessutom på sikt 
vara ett sätt att ge uppföljningen en större betydelse i hela processen. 

Från Kanada har vi inhämtat att man där anser att en speciell samordnare bör 
utses för varje MKB-uppföljning. För större projekt kan en särskild MKB-
uppföljningsgrupp upprättas. Det är en bra utgångspunkt även för svensk MKB-
uppföljning. I mindre projekt kan det mycket väl vara den MKB-ansvarige, 
förutsatt att denna person har varit inkopplad i projektet ända från förstudiefasen. 
När projekten blir stora är det emellertid inte lämpligt att den MKB-ansvarige 
också ska ansvara för hela uppföljningsprogrammet. Vi menar att det för detta 
ändamål krävs en arbetsgrupp. I Brasilien sker ibland MKB-uppföljning av vägar 
genom att en bred uppföljningsgrupp sammanställer ett MKB-uppföljnings-
program. Programmet genomförs sedan av väghållaren och de ansvariga 
myndigheterna oberoende av varandra. På så sätt sker en dubbelkontroll vilket 
minskar risken för att negativ påverkan ska förbli oupptäckt. 

När ett miljöledningssystem tillämpas vid en myndighet ingår MKB och dess 
uppföljning i detta system genom att det utgör delar av myndighetens verksamhet. 
I studien ges exempel på att miljöledningssystemet i sig kan kräva uppföljning av 
projekt. Ett väl fungerande miljöledningssystem har därför potential att fungera 
som ett ramverk för MKB-uppföljning. Uppföljningen blir därmed ett led i 
myndighetens egenkontroll. Rutiner för vad som ska ske om gränsvärden 
överskrids bör ingå i systemet. En sådan koppling mellan MKB-uppföljning och 
miljöledningssystem erbjuder också möjligheter för återkoppling, inte minst 
internt till liknande projekt (bl.a. genom att miljöledningssystemet ställer krav på 
administration och dokumentation). Ett miljöledningssystem kan således vara en 
grund för ett formaliserat system för återkoppling. 

I studien har det framkommit att uppföljningsarbetet i de flesta fall är 
strukturerat i ett uppföljningsprogram som tas fram eller godkänns av 
beslutsmyndigheten. Uppföljningsprogrammet bör bland annat svara på frågorna:  
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• Varför genomförs uppföljningen? 
• Vad ska följas upp? 
• Vem är ansvarig för vad? 
• När sker olika moment (t.ex. datainsamling, analys, rapportering)? 
• Hur sker olika moment (t.ex. val av datainsamlingsmetoder, rapportering 

till tillsynsmyndighet, ställningstagande till kompletteringar)? 
 
Till dessa punkter anser vi att man kan lägga: 
• Hur länge är någon ansvarig? 
 
Exemplet från Hong Kong visade att uppföljningsmanualen i punktform anger de 
olika aktörernas ansvarsområden. Vidare ingår handlingsplaner som beskriver vad 
de olika aktörerna ska göra om ett gränsvärde överskrids för t.ex. luftkvalitet (se 
Bilaga 1). Härigenom blir processen tydligare och lättare för aktörerna att 
överblicka. I Hong Kong finns även formulär eller mallar för ett systematiskt 
uppföljningsarbete. Vi menar att det kan finnas fördelar med detta förfaringssätt. 
Utifrån dylika mallar vet den som genomför provtagningen tydligt vad som ska 
antecknas och tillsynsmyndigheten vet vilket format som används för 
dokumentationen, något som kan underlätta införandet av data i en större databas. 

I Nya Zeeland inleder man ett projekt med att svara på frågor om vilken 
information som behövs för att följa upp verksamheten, hur säker denna 
information måste vara samt hur övertygad en myndighet vill vara om att en viss 
påverkan inte äger rum. Svaren på dessa frågor arbetas sedan in i ett 
miljöövervakningsprogram som anger hur data ska samlas in, analyseras och 
sammanställas i en rapport som ligger till grund för framtida beslutsfattande. I 
Nya Zeeland fanns särskilda uppfyllelsekontrollerande övervakningstjänstemän 
(compliance monitoring officers) som bevakar tillstånden efter det att beslut 
fattats. Dessa tjänstemän gör undersökningar så ofta som det behövs för att 
garantera uppfyllelse gentemot villkor i de fattade besluten.  

Studien har redogjort för MKB-uppföljningens olika syften. Till en av de 
viktigare hör att kontrollera de verkliga effekterna och konsekvenserna, dels för 
att kontrollera att de är inom tillståndets ramar, dels för att kunna motverka 
uppkommande negativa effekter med kompletterande miljöåtgärder.  

Ett annat viktigt syfte är att lära inför andra projekt. För att detta syfte ska 
uppnås krävs kunskapsåterföring internt inom den handläggande myndigheten, 
och externt till andra aktörer involverade i planering av snarlika projekt. I ett 
exempel från Nya Zeeland inmatas analyserade data i en databas som utnyttjas 
inför planering av liknande projekt. Viktigt är att analysera om de gjorda 
erfarenheterna har ett mer generellt värde. Erfarenhetsåterföring kan också ske 
med modern informationsteknik. Försöken som görs i Hong Kong för att inhämta 
synpunkter från allmänheten samt att sprida information om uppföljnings-
aktiviteter och resultat genom Internet, bör inspirera till liknande svenska projekt.  

I fall där en MKB eller ett miljöprogram upprättats, innehållande miljöåtgärder 
som syftar till att minimera t.ex. ekologiska effekter och bullerspridning, kan 
behovet av MKB-uppföljning vara mindre genom att de i miljöprogrammet 
specificerade åtgärderna ska genomföras. Ur kontrollsynpunkt kan uppföljningen 
dock fungera som en säkerhetsåtgärd samt som ett instrument för att utvärdera 
ändamålsenligheten hos genomförda miljöåtgärder. Den senare funktionen kan 
minska framtida behov av MKB-uppföljning genom att den ständigt ökar 
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kunskapen om hur miljöåtgärder bör genomföras. Det har dock i litteraturen 
framförts att alltför långtgående slutsatser i MKB:er kan föranleda allmänheten att 
förvänta sig samma precision hos MKB:ers förutsägelser och slutsatser som hos 
vetenskapligt upplagda experiment. Detta kan leda till frustration och skepsis, när 
detta visar sig inte ha uppnåtts.103 Detta kan leda till ett dilemma mellan behovet 
att kunna uttala sig om skadeförebyggande åtgärders funktion och att behålla 
trovärdigheten för MKB-arbetet som helhet. Om man ska kunna dra 
tillfredsställande slutsatser rörande orsakssambanden och funktionen hos 
skadeförebyggande åtgärder måste man därför ställa höga krav på uppföljnings-
metoderna. 

De positiva erfarenheterna från Nordamerika av aktivt lokalt deltagande och 
delansvar i uppföljningsarbetet visar på möjligheter som vi menar mycket väl kan 
utvecklas vidare även i Sverige. I Sverige kan man tänka sig att liknande metoder 
för uppföljning skulle kunna tillämpas för verksamheter som påverkar samiska 
marker. Syftet med uppföljningen förskjuts därmed något från att vara 
kontrollerande till att vara lärande och legitimerande. Den lokala kunskapen bör 
dels användas för att förstå verksamhetens effekter, dels ligga till grund för 
beslutsfattande kring verksamheten. Samtidigt kan ett aktivt lokalt deltagande i 
MKB-uppföljningsarbete vara av stort värde även i andra sammanhang, eftersom 
det ger lokal acceptans och förankring av den berörda verksamheten. Det kopplar 
till syftet med MKB-uppföljningen som ett projektlegitimerande medel.   

Exemplet från Australien, där ett dammbygge riskerade att negativt påverka 
den årliga vandringen uppströms av nejonögon, visar att det inte alltid är möjligt 
att på vetenskaplig grund göra säkra förutsägelser av vilka konsekvenser ett 
projekt kommer att medföra. Det kan i vissa fall behövas uppföljningsresultat för 
att finna de lämpligaste skötselmetoderna eller kompletterande skadeföre-
byggande åtgärder. När vetenskapliga metoder är otillräckliga för att i förhand 
bedöma påverkan kan ett genomarbetat MKB-uppföljningsprogram vara ett 
säkerhetsnät som kan fånga upp eventuell påverkan som behöver åtgärdas. Det 
föreligger dock en risk att konsekvenserna blir omöjliga att förhindra eller 
nedbringa till acceptabla nivåer. En hjälp i att bedöma dessa risker är att tillämpa 
försiktighetsprincipen. När osäkerheten och därmed risken blir för stor bör enligt 
försiktighetsprincipen en större vetenskaplig säkerhet krävas vid framtagande av 
uppföljningsprogram och skötselaktiviteter. Tillförlitligheten i förutsägelserna bör 
vara sådan att effekterna, med hänsyn tagen till möjligheterna att genomföra 
skadeförebyggande skötselåtgärder, inte bedöms överskrida acceptabla nivåer. 
Innehållet i uppföljningsprogrammen har i de flesta fall lagts fast först efter det att 
tillstånd givits för projektet. Exemplet visar även att det inte alltid är möjligt att på 
vetenskaplig grund göra säkra förutsägelser för vilka konsekvenser ett projekt 
kommer att medföra. 

Sammantaget har det studerade materialet, som visserligen är begränsat, visat 
på ett antal värdefulla erfarenheter som, efter anpassning till våra förhållanden, 
förefaller väl värda att applicera på svensk MKB-uppföljning. Studien har också 
visat att inspiration till effektivisering av tillvägagångssätt och metodik för MKB-
uppföljning inom väg- och järnvägssektorn även kan sökas i uppföljnings-
erfarenheter från andra sektorer. 
 
 
                                                 
103 Beattie (1995) 
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MKB-manual, Hong Kong, kapitel 2, Air quality 
 
Kapitel 2 ur: 
Highways Department, Major Works Project Management Office. Improvement to Castle Peak 
Road between Ka Loon Tsuen and Siu Lam. Investigation Assignment. Environmental 
Monitoring and Audit Manual. 2001. Agreement No. CE 88/98. 
http://www.info.gov.hk/epd/eia/register/report/eiareport/eia_0542001/EM&A/html/toc.htm 
2002-01-11 

 
Förkortningar:  
• EPD and HyD (The Authorities) 
• Engineer’s Representative (ER (Project Proponent’s Representative)) 
• Contractor 
• Environmental Team (ET) 
• Independent Checker (Environment) (IC(E)) 
 
AIR QUALITY 

 
Construction Dust 
2.1) In this section, the requirements, methodology, equipment, monitoring locations, criteria 
and protocols for the monitoring and audit of air quality impacts during the construction phase 
of the project are presented.  As the construction dust is the prime concern, Total Suspended 
Particulates (TSP), TSP levels will therefore, be monitored to evaluate the dust impact during 
the construction phase of the project. 
 
Air Quality Parameters 
2.2) Monitoring and audit of the Total Suspended Particulates (TSP) levels shall be carried out 
by the ET to ensure that any deteriorating air quality could be readily detected and timely 
action taken to rectify the situation. 
 
2.3) 1-hour and 24-hour TSP levels should be measured to indicate the impacts of construction 
dust on air quality.  The TSP levels shall be measured by following the standard high volume 
sampling method as set out in the Title 40 of the Code of Federal Regulations, Chapter 1 (Part 
50), Appendix B. Upon approval of the ER, 1-hour TSP levels can be measured by direct 
reading methods which are capable of producing comparable results as that by the high volume 
sampling method, to indicate short event impacts. 

 
2.4              All relevant data including temperature, pressure, weather conditions, 
elapsed-time meter reading for the start and stop of the sampler, identification and 
      weight of the filter paper, and any other local atmospheric factors affecting or 
affected by site conditions etc. shall be recorded down in detail.  A sample 
      data sheet is shown in Appendix 3.  
 
      Monitoring Equipment 
2.5              High volume samplers (HVSs) in compliance with the following 
specifications shall be used for carrying out the 1-hour and 24-hour TSP monitoring: 
      ·        0.6-1.7 m3/min (20-60 SCFM) adjustable flow range; 
      ·        Equipped with a timing/control device with +/- 5 minutes accuracy for 24 
hours operation; 
      ·        Installed with elapsed-time meter with +/- 2 minutes accuracy for 24 hours 
operation; 
      ·        Capable of providing a minimum exposed area of 406 cm2 (63 in2); 
      ·        Flow control accuracy: +/- 2.5% deviation over 24-hour sampling period; 
      ·        Equipped with a shelter to protect the filter and sampler; 
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      ·        Incorporated with an electronic mass flow rate controller or other equivalent 
devices; 
      ·        Equipped with a flow recorder for continuous monitoring; 
      ·        Provided with a peaked roof inlet; 
      ·        Incorporated with a manometer; 
      ·        Able to hold and seal the filter paper to the sampler housing at horizontal 
position; 
      ·        Easy to change the filter; and 
      ·        Capable of operating continuously for 24-hour period. 
 
2.6              The ET is responsible for provision of the monitoring equipment.  They shall 
ensure that sufficient number of HVSs with an appropriate calibration kit are available for 
carrying out the baseline monitoring, regular impact monitoring and ad hoc monitoring.  The 
HVSs shall be equipped with an electronic mass 
      flow controller and be calibrated against a traceable standard at regular intervals.  All the 
equipment, calibration kit, filter papers, etc. shall be clearly labelled. 
 
2.7              Initial calibration of dust monitoring equipment shall be conducted upon 
installation and thereafter at bi-monthly intervals.  The transfer standard shall be traceable to 
the internationally recognized primary standard and be calibrated annually.  The calibration 
data shall be properly documented for future 
reference by the concern parties such as ER.  All the data should be converted into standard 
temperature and pressure condition. 
2.8              The flow-rate of the sampler before and after the sampling exercise with the filter 
in position shall be verified to be constant and be recorded in the data 
      sheet. 
 
 2.9              If the ET proposes to use a direct reading dust meter to measure 1-hour TSP 
levels, he shall submit sufficient information to the ER to prove that the instrument is capable 
of achieving a comparable result to the HVS. The instrument should also be calibrated 
regularly, and the 1-hour sampling shall be determined periodically by HVS to check the 
validity and accuracy of the results measured by direct reading method. 
  
2.10          Wind data monitoring equipment shall also be provided and set up at conspicuous 
locations for logging wind speed and wind direction near to the dust monitoring locations.  
The equipment installation location shall be proposed by the ET and agreed with the ER in 
consultation with the ER.  For installation 
      and operation of wind data monitoring equipment, the following points shall be observed: 
      ·        The wind sensors should be installed 10m above ground so that they are clear of 
obstructions or turbulence caused by buildings; 
      ·        The wind data should be captured by a data logger.  The data shall be down loaded 
for analysis at least once a month; 
      ·        The wind data monitoring equipment should be re-calibrated at least once every six 
months; and 
      ·        Wind direction should be divided into 16 sectors of 22.5 degrees each. 
  
2.11          In exceptional situations, the ET may propose alternative methods to obtain 
representative wind data upon approval from the ER and agreement from EPD. 
 
       Laboratory Measurement / Analysis 
2.12          A clean laboratory with constant temperature and humidity control, and equipped 
with necessary measuring and conditioning instruments, to handle the dust samples collected, 
shall be available for sample analysis, and equipment calibration and maintenance. The 
laboratory should be accredited by HOKLAS or 
 other internationally recognized accreditation. 
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2.13          If a site laboratory is set up or a non-HOKLAS accredited laboratory is hired for 
carrying out the laboratory analysis, the laboratory equipment shall be approved by the ER and 
the measurement procedures shall be witnessed by the ER.  The ET Leader shall provide the 
ER with one copy of the Title 40 of 
      the Code of Federal Regulations, Chapter 1 (Part 50), Appendix B for his reference. 
 
2.14          Filter paper of size 8"x10" shall be labelled before sampling.  It shall be a clean 
filter paper with no pin holes, and shall be conditioned in a humidity controlled chamber for 
over 24-hour and be pre-weighed before use for the sampling. 
 
2.15          After sampling, the filter paper loaded with dust shall be kept in a clean and tightly 
sealed plastic bag.  The filter paper shall then be returned to the laboratory for reconditioning 
in the humidity controlled chamber followed by accurate weighing by an electronic balance 
with a readout down to 0.1 mg.  The balance 
      shall be regularly calibrated against a traceable standard. 
 
2.16          All the collected samples shall be kept in a good condition for 6 months before 
disposal. 
 
       Monitoring Locations 
2.17          Two representative monitoring stations have been designated for construction dust 
monitoring as shown in Table 2.1.  Figure 2.1 illustrates the locations of the construction dust 
monitoring stations.  Appendix 1 also lists all the ASRs identified in the EIA report.  
However, the status and locations of ASRs  may 
      change after issuing the manual.  If such cases exist, the ET Leader shall propose updated 
monitoring locations and seek approval from ER and agreement 
      from EPD on the proposal. 
 
 2.18          Prior to the commencement of the EM&A programme, the proposed dust 
monitoring stations shall be discussed and agreed with EPD. 
  
2.19          When alternative monitoring locations, the following criteria, as far as practicable, 
should be followed: 
       ·        At the site boundary or such locations close to the major dust emission source; 
      ·        Close to the sensitive receivers; and 
      ·        Take into account the prevailing meteorological conditions. 
  
2.20          The ET shall agree with the ER on the position for the installation of the HVS.  
When positioning the samplers, the following points shall be noted: 
      ·        A horizontal platform with appropriate support to secure the samplers against gusty 
wind should be provided;   
      ·        No two samplers should be placed less than 2 meters apart; 
      ·        The distance between the sampler and an obstacle, such as buildings, must be at least 
twice the height that the obstacle protrudes above the sampler; 
                                                                                        
·        A minimum of 2 meters of separation from walls, parapets and penthouses is required for 
rooftop samplers; 
      ·        A minimum of 2 meters separation from any supporting structure, measured 
horizontally is required; 
      ·        No furnace or incinerator flue is nearby; 
      ·        Airflow around the sampler is unrestricted; 
      ·        The sampler is more than 20 meters from the dripline 
      ·        Any wire fence and gate, to protect the sampler, should not cause any obstruction 
during monitoring; 
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      ·        Permission must be obtained to set up the samplers and to obtain access to the 
monitoring stations; and 
      ·        A secured supply of electricity is needed to operate the samplers. 
  
      Baseline Monitoring 
2.21          Baseline monitoring should be carried out at all of the designated monitoring 
locations to be approved by ER for at least 14 consecutive days prior to the commissioning of 
the construction works to obtain daily 24-hour TSP samples.  The selected baseline monitoring 
stations should reflect baseline conditions at the impact stations.  1-hour sampling should also 
be done at least 3 times per day while the highest dust impact is expected.  Before 
commencing baseline monitoring the ET shall inform the ER of the baseline monitoring 
programme such that the ER can conduct on-site audit to ensure accuracy of the baseline 
monitoring results. 
  
2.22          During the baseline monitoring, there should not be any construction or dust 
generation activities in the vicinity of the monitoring stations. 
 
2.23          In case the baseline monitoring cannot be carried out at the designated monitoring 
locations during the baseline monitoring period, the ET Leader shall carry out the monitoring 
at alternative locations which can effectively represent the baseline conditions at the impact 
monitoring locations.  The alternative baseline     monitoring locations shall be approved by 
the ER and agreed with EPD.   
  
2.24          In exceptional cases, when insufficient baseline monitoring data or questionable 
results are obtained, the ET shall liaise with the ER to agree on an appropriate set of data to be 
used as a baseline reference and submit to ER for approval. 
 
2.25          General meteorological conditions (wind speed and direction and precipitation) and 
notes regarding any significant adjacent dust producing sources shall also be recorded 
throughout the baseline monitoring period.  
 
2.26          The baseline monitoring will provide data for the determination of the appropriate 
action levels with the limit levels set against statutory or otherwise agreed limit. 
 
2.27          Ambient conditions may vary seasonally and shall be reviewed at three monthly 
intervals.  When the ambient conditions have changed and a repeat of the baseline monitoring 
is required to be carried out for obtaining the updated baseline levels.  The monitoring should 
be at times when the contractor's activities 
 are not generating dust, at least in the proximity of the monitoring stations.  The revised 
baseline levels and air quality criteria should be agreed with EPD. 
 
       Impact Monitoring 
2.28          The ET shall carry out impact monitoring during the course of the Works.  For 
regular impact monitoring, the sampling frequency of at least once in every six-days, shall be 
strictly observed at all the monitoring stations for 24-hr TSP monitoring.  For 1-hr TSP 
monitoring, the sampling frequency of one times a 
  day, three times in every six-days should be undertaken when the highest dust impact occurs.  
Before commencing baseline monitoring, the ET shall inform the ER of the impact monitoring 
programme. 
 
2.29          The specific time to start and stop the 24-hour TSP monitoring shall be clearly 
defined for each location and be strictly followed by the operator. 
 
2.30          In case of non-compliance with the air quality criteria, more frequent monitoring, as 
specified in the Action Plan in Section 2.31, shall be conducted within 24 hours after the result 
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is obtained.  This additional monitoring shall be continued until the excessive dust emission or 
the deterioration in air quality is rectified. 
 
      Event and Action Plan for Air Quality 
2.31          The baseline monitoring results form the basis for determining the air quality 
criteria for the impact monitoring.  The ET shall compare the impact monitoring results with 
air quality criteria set up for 24-hour TSP and 1-hour TSP.  Table 2.2 shows the air quality 
criteria, namely Action and Limit levels to be used.  
 Should non-compliance of the air quality criteria occur, actions in accordance with the Action 
Plan in Table 2.3 shall be carried out. 

 
Table 2.3         Event / Action Plan for Air Quality 

Event Action Action Action Action 
ACTION LEVEL ET IC(E) ER CONTRACTOR 
 1. Exceedance for      
one sample 

1. Identify source, 
investigate the 
causes of 
exceedance and 
propose remedial 
measures; 
2. Inform IC(E) and 
ER; 
3. Repeat 
measurement to 
confirm finding; 
4. Increase 
monitoring 
frequency to daily. 

1.      Check 
monitoring data 
submitted by ET; 
                                   

2.      Check 
Contractor’s 
working method. 

1.      Notify 
Contractor. 

1.      Rectify any 
unacceptable 
practice; 
                                    
2.      Amend 
working methods if 
appropriate. 

2. Exceedance for 
two or more 
consecutive  samples 

1.  Identify source; 
2. Inform IC(E) and 
ER; 
3. Repeat 
measurements to 
confirm findings; 
4. Increase 
monitoring 
frequency to daily; 
5. Discuss with 
IC(E) and Contractor 
on remedial actions 
required; 

 
6. If exceedance 
continues, arrange 
meeting with IC(E) 
nd ER; 
7. If exceedance 
stops, cease 
additional 
monitoring; 

1. Checking 
monitoring data 
submitted by ET; 
2.  Check 
Contractor’s 
working method; 
3. Discuss with ET 
and Contractor on 
possible remedial 
measures; 
4. Advise the ET on 
the effectiveness of 
the proposed 
remedial measures; 
5. Supervise 
Implementation of 
remedial measures. 

1. Confirm receipt of 
notification of 
failure in writing; 
2. Notify Contractor; 
3. Ensure remedial 
measures properly 
implemented. 
 

1.     Submit 
proposals for 
remedial to ER 
within 3 
working days of 
notification; 
2.     Implement the 
agreed proposals; 
3.     Amend 
proposal if 
appropriate. 

LIMIT LEVEL     
1. Exceedance for      
one sample 

  1.      Identify 
source, investigate 
the causes of 
exceedance and 
propose remedial 
measures; 
  2.      Inform ER, 

1.      Checking 
monitoring data 
submitted by ET; 
                                   

2.      Check 
Contractor’s 
working method; 

1.      Confirm 
receipt of 
notification of 
failure in writing; 
                                    
2.      Notify 
Contractor; 

1.         Take 
immediate action to 
avoid further 
                                    
exceedance; 
                                    
2.         Submit 
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Contractor and EPD; 
3.      Repeat 
measurement to 
confirm finding; 
4.      Increase 
monitoring 
frequency to daily; 
5.      Assess 
effectiveness of 
Contractor’s 
remedial actions and 
keep IC(E), EPD and 
ER informed of the 
results. 

                                   
3.      Discuss with 
ET and Contractor 
on possible remedial 
                                   

measures; 
                                   

4.      Advise the ER 
on the effectiveness 
of the proposed 
remedial 
                                   

measures; 
                                   

5.      Supervise 
implementation of 
remedial measures. 

                                   
3.      Ensure 
remedial measures 
properly 
implemented 

proposals for 
remedial actions to 
IC(E) 
                                    
within 3 working 
days of notification; 
                                    
3.      Implement the 
agreed proposals; 
                                    
4.      Amend 
proposal if 
appropriate. 

2. Exceedance for 
two or more 
consecutive  samples 

1.  Notify IC(E), ER, 
Contractor and EPD; 
2.  Identify source; 
3.  Repeat 
measurement to 
confirm findings; 
4.  Increase 
monitoring 
frequency to daily; 
5.  Carry out 
analysis of 
Contractor’s 
working procedures 
to determine 
possible mitigation 
to be implemented; 
6.  Arrange meeting 
with IC(E) and ER 
to discuss the 
remedial actions 
to be taken; 
7.  Assess 
effectiveness of 
Contractor’s 
remedial actions and 
keep IC(E), EPD and 
ER informed of the 
results; 
8.  If exceedance 
stops, cease 
additional 
monitoring. 

1.    Discuss amongst 
ER, ET, and 
Contractor on the 
potential 
remedial actions; 
 2.      Review 
Contractor’s 
remedial actions 
whenever necessary 
 to assure their 
effectiveness and 
advise the ER 
accordingly; 
3.      Supervise the 
implementation of 
remedial measures. 

1.    Confirm receipt 
of notification of 
failure in writing; 
                                   

2.       Notify 
Contractor; 
                                   

3.       In 
consolidation with 
the IC(E), agree with 
the Contractor 
                                   

on the remedial 
measures to be 
implemented; 
                                   

4.       Ensure 
remedial measures 
properly 
implemented; 
5.       If exceedance 
continues, consider 
what portion of the 
work is responsible 
and instruct the 
Contractor to stop 
that portion of work 
until the excessdance 
is abated 

1.   Take immediate 
action to avoid 
further exceedance; 
2.      Submit 
proposals for 
remedial actions to 
IC(E) within 3 
working days of 
notification; 
3.      Implement the 
agreed proposals; 
4.      Resubmit 
proposals if problem 
still not under 
control; 
 5.      Stop the 
relevant portion of 
works as determined 
by the ER until the 
exceedance is 
abated. 
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Mitigation Measures 
 2.32          The EIA report has recommended dust suppression measures in the form of 
watering the works area at least twice a day.     
 
2.33          To further ensure compliance with the guideline level and AQO limit at the 
ASRs at all time, the implementation of the Air Pollution Control (Construction Dust) 
Regulation and the inclusion of good site practices in the contract clauses to minimize 
cumulative dust impact are also recommended.   
 
 2.34          The implementation schedule for the mitigation measures is presented in 
Appendix 2a. 
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MKB-manual, Hong Kong, kapitel 3, Noise 
 

 
Kapitel 3 ur: 
Highways Department,  Major Works Project Management Office. Improvement to Castle 
Peak Road between Ka Loon Tsuen and Siu Lam. Investigation Assignment. Environmental 
Monitoring and Audit Manual. 2001. Agreement No. CE 88/98.  
http://www.info.gov.hk/epd/eia/register/report/eiareport/eia_0542001/EM&A/html/toc.htm 
2002-01-11 
 

Förkortningar:  
• EPD and HyD (The Authorities) 
• Engineer’s Representative (ER (Project Proponent’s Representative)) 
• Contractor 
• Environmental Team (ET) 
• Independent Checker (Environment) (IC(E)) 

 
 

NOISE 
 
      Construction Noise 
3.1              As the noise sensitive receivers (NSRs) near the construction work area will be 
subjected to daytime, and possibly restricted-hour construction noise, a  noise monitoring 
programme shall be developed by the ER to include daytime and restricted-hour (if necessary) 
noise measurement at the sensitive receivers.  The programme shall be carried out by the ET to 
ensure that the noise level of construction works complies with the criteria of the Noise 
Control 
      Ordinance (NCO) and other adopted noise criteria.  
 
      Noise Parameters 
     3.2              The construction noise level shall be measured in terms of the A-weighted 
equivalent continuous sound pressure level (Leq).  Leq (30 min) shall be used as the 
monitoring parameter for the time period between 0700-1900 hours on normal weekdays.   
For all other time periods, Leq (5 min) shall be employed for 
      comparison with the Noise Control Ordinance (NCO) criteria. 
 
3.3              As supplementary information for data auditing, statistical results such as L10 and 
L90 shall also be obtained for reference.  A sample data record sheet is shown in Appendix 4 
for reference. 
 
      Monitoring Equipment 
3.4              As referred to in the Technical Memorandum (TM) issued under Noise Control 
Ordinance (NCO), sound level meters in compliance with the International Electrotechnical 
Commission Publications 651: 1979 (Type 1) and 804: 1985 (Type 1) specifications shall be 
used for carrying out the noise monitoring.  
      Immediately prior to and following each noise measurement the accuracy of the sound 
level meter shall be checked using an acoustic calibrator generating a known sound pressure 
level at a known frequency.  Measurements may be accepted as valid only if the calibration 
level from before and after the noise 
 measurement agree to within 1.0dB.  
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3.5              Noise measurements should not be made in the presence of fog, rain, wind with a 
steady speed exceeding 5 m/s or wind with gusts exceeding 10 m/s.  The wind speed shall be 
checked with a portable wind speed meter capable of measuring the wind speed in m/s. 
 
3.6              The ET is responsible for the provision of the monitoring equipment.  He shall 
ensure that sufficient noise measuring equipment and associated instrumentation are available 
for carrying out the baseline monitoring, regular impact monitoring and ad hoc monitoring.  
All the equipment and associated instrumentation 
 shall be clearly labelled. 
  
      Monitoring Locations 
       3.7              The construction noise monitoring locations are shown in Figure 3.1 and 
Appendix 1 lists all NSRs identified in the EIA report.  The status and locations of noise 
sensitive receivers may change after issuing this manual.  If such case exists, the ET Leader 
shall propose updated monitoring locations and seek 
approval from ER and agreement from EPD of the proposal. 
 
3.8              When alternative monitoring locations are proposed, the monitoring locations 
should be chosen based on the following criteria: 
 
       a)            At locations close to the major site activities which are likely to have noise 
impacts; 
      b)            Close to the most affected existing noise sensitive receivers; and 
      c)            For monitoring locations located in the vicinity of the sensitive receivers, care 
should be taken to cause minimal disturbance to the occupants during monitoring. 
 
3.9              The monitoring station shall normally be at a point 1 m from the exterior of the 
sensitive receivers building facade and be at a position 1.2 m above the ground.  If there is 
problem with access to the normal monitoring position, an alternative position may be chosen, 
and a correction to the measurements shall be made.  For reference, a correction of +3dB(A) 
shall be made to the free field measurements.  The ET shall agree with the IC(E) on the 
monitoring position and the corrections adopted.  Once the positions for the monitoring 
stations are chosen, the baseline monitoring and the impact monitoring shall be carried out at 
the same positions. 
 
      Baseline Monitoring 
 3.10          The ET shall carry out baseline noise monitoring within the four weeks prior to the 
commencement of the construction works.  The baseline monitoring shall be carried out daily 
for a period of at least two weeks.  A schedule on the baseline monitoring shall be submitted 
to the ER for approval before the monitoring starts. 
 
3.11          There shall not be any construction activities in the vicinity of the stations during 
the baseline monitoring. 
 
3.12          In exceptional cases, when insufficient baseline monitoring data or questionable 
results are obtained, the ET shall liaise with the ER and EPD to agree on an appropriate set of 
data to be used as a baseline reference and submit to the ER for approval. 
 
       Impact Monitoring 
       3.13          Noise monitoring shall be carried out at all the designated monitoring station.  
The monitoring frequency shall depend on the scale of the construction activities.  The 
following is an initial guide on the regular monitoring frequency for each station on a per 
week basis when noise generating activities are underway: 
       a)      One set of measurements between 0700-1900 hours on normal weekdays; 
      b)      One set of measurements between 1900-2300 hours; 
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      c)      One set of measurements between 2300-0700 hours of next day; and 
      d)      One set of measurements between 0700-1900 hours on holidays, (or Sunday). 
  
3.14          For the measurements (b), (c) and (d) above, one set of measurements shall at least 
include 3 consecutive Leq(5 min) results. 
 
 3.15          If a school exists near the construction activity, noise monitoring shall be carried 
out at the monitoring stations for the schools during the school examination periods.  The ET 
Leader shall liaise with the school’s personnel and the Examination Authority to ascertain the 
exact dates and times of all examination 
periods during the course of the contract. 
  
3.16          In case of non-compliance with the construction noise criteria, more frequent 
monitoring as specified in the Action Plan in Section 3.17 shall be carried out. This additional 
monitoring shall be continued until the recorded noise levels are rectified or proved to be 
irrelevant to the construction activities. 
  
      Event and Action Plan for Construction Noise 
  
3.17          The Action and Limit levels for construction noise are defined in Table 3.2.  Should 
non-compliance of the criteria occurs, action in accordance with the Action Plan in Table 3.3, 
shall be carried out. 
 
        
      Table 3.2      Action/Limit Levels for Construction Noise 
Time Period Action Level Limit Level   
0700-1900 hours on 
normal weekdays 

When one documented                
complaint is received 

75* dB(A) 
 

0700-2300 hours on 
holidays; and 
 1900-2300 hours 
on all other days 

When one documented                
complaint is received 

60/65/70** dB(A) 
 

2300-0700 hours of 
next day 

When one documented                
complaint is received 

45/50/55** dB(A) 
 

  
      *              reduce to 70 dB(A) for schools and 65 dB(A) during school examination periods 
      **            to be selected based on Area Sensitivity Rating 
      Note :      If works are to be carried out during restricted hours, the conditions stipulated in 
the construction noise permit issued by the Noise Control Authority have to be followed. 
 
 Table 3.3      Event/Action Plan for Construction Noise 
Actions to be taken by actors in case of event at limit level resp. action level (kommentar av 
Jan Schmidtbauer Crona, för att förtydliga nedanstående web-tabell som skrivits om för att bli 
läslig i Word) 
 
ET 
At Limit level 
1.        Noise IE(E), ER, EPD and Contractor; 
2.        identify source; 
3.        Repeat measurement to confirm findings; 
4.        increase monitoring frequency; 
5.        carry out analysis of Contractor’s working procedures to 
           determine possible mitigation to be implemented; 



Bilaga 2 
Sid 4 (8) 

 VTI meddelande 942 

6.        Inform IC(E)< ER and EPD the causes & actions taken for 
           the exceedances; 
7.        Assess effectiveness of Contractor’s remedial actions and 
           keep IC(E)< EPD and ER informed of the results; and  
8.        If exceedance stops, cease additional monitoring 
 
At  Action level 
1.        Notify IC(E) and Contractor; 
2.        Carry out investigation 
3.        Report the results of investigation to the I(E) and Contractor; 
4.        Discuss with the Contractor and formulate remedial 
           measures; and 
5.        Increase monitoring frequency to check mitigation 
           effectiveness 
 
IC(E) 
At  Action level 
1.    Review the analysed results submitted by the ET 
2.    Review the proposed remedial measures by the Contractor 
       and advise the ER accordingly 
3.    Supervise the implementation of remedial measures 
At Limit level 
1.   Discuss amongst ER, ET and Contractor on the potential 
      remedial actions. 
2.   Review Contractor’s remedial actions whenever necessary to 
      assure their effectiveness and advise the E accordingly; and  
3.   Supervise the implementation of remedial measures. 
 
ER 
At  Action level 
1. Confirm receipt of notification of failure in writing; 
 2. Notify Contractor; 
 3. Require Contractor to propose remedial 
    measures for the analysed noise problems; and 
4. Ensure remedial measures are properly implemented 
 
At Limit level 
1.      Confirm receipt of notification of failure in writing; 
2.      Notify Contractor; 
3.      Require Contractor to propose remedial measures for 
         the analysed noise problem; 
4.      Ensure remedial measures are properly implemented; 
          and  
5.      If exceedance continues, consider what portion of the 
         work is responsible and instruct the Contractor to stop 
         that portion of work until the exceedance is abated. 
 
CONTRACTOR 
At  Action level 
1.     Submit noise mitigation proposals to IC(E). 
2.     Implement noise mitigation proposals. 
 
At Limit level 
1.     Take immediate action to avoid further exceedance 
2.      Submit proposals for remedial actions to 
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        IC(E) within 3 working days of notification; 
3.     Implement the agreed proposals; 
4.     Resubmit proposals if problem still not under control;    and 
5.     Stop the relevant portion of works as determined by 
       the ER until the exceedances is abated. 
 
Construction Noise Mitigation Measures 
 3.18          The EIA report has recommended construction noise control and mitigation 
measures.  The Contractor shall be responsible for the design and implementation of these 
measures. 
   
    Adoption of Quieter Plants 
 3.19          In order to reduce the excessive noise impacts at the affected NSRs, quieter plants 
(e.g. silenced PMEs) are recommended to be adopted in most of construction activities.  The 
type of quiet PMEs adopted in this assessment is not a must that the Contractors have to use 
specific items of plant for the construction operations.  The Contractors are allowed to use 
other type of quiet PMEs which has the same total sound power level, to suit their need. 
 
      Adoption of Movable Noise Barriers 
3.20          The use of movable noise barriers were recommended in the EIA report for the 
following construction activities: 
·        Viaduct from Tai Lam Kok to Siu Lam : Piling, pile cap construction, bridge piers & 
abutment              construction, casting of bridge beams and lifting of bridge beams. 
      ·        Siu Lam Interchange : relocation of CLP power sub-station, bored pile wall 
construction, road embankment, realignment of access road, roundabout 
         modification, road pavement, utilities, footpath and road furniture. 
  
3.21          The following construction activities were recommended to reduce the number of 
plant in operation during the examination period of the schools (Seamen’s Training Centre and 
Customs & Excise Training School): 
      ·        Road reconstruction from Tai Lam Kok to Siu Lam: road construction (excavation of 
existing pavement, road pavement, footpath and road furniture), utilities, fill slopes 
recompaction, cut slopes stabilization (soil nailing to cut slopes). 
      ·        Reclamation at Tai Lam Kok: dredging and sand filling. 
  
3.22          Recheduling of the following concurrent construction activities to avoid 
simultaneous operating during the examination period of the schools: 
  
      Seamen’s Training Centre 
  
      ·        Piling works for viaduct from Tai Lam Kok to Siu Lam and dredging works at Tai 
Lam Kok  
      ·        Piling works for viaduct from Tai Lam Kok to Siu Lam and seawall construction at 
Tai Lam Kok 
      ·        Pile cap, bridge pier & abutment and filling works at Tai Lam Kok 
      ·        Fill slope recompaction and soil nailing to cut slopes (cut slopes stabilization) for 
road reconstruction from Tai Lam Kok to Siu Lam 
  
      Customs & Excise Training School 
 
       ·        Fill slopes recompaction and soil nailing to cut slopes (cut slopes stabilization) along 
the existing Castle Peak Road from Tai Lam Kok to Siu Lam 
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      Good Site Practice 
 3.23          The following good site practice is recommended to implement during the 
construction phase of the   project: 
       ·        Only well-maintained plant should be operated on-site and plant should be serviced 
regularly during the construction program. 
      ·        Silencers or mufflers on construction equipment should be utilised and should be 
properly maintained during the construction program. 
      ·        Mobile plant, if any, should be sited as far away from NSRs as possible. 
      ·        Machines and plant (such as trucks) that may be in intermittent use should be shut 
down between work periods or should be throttled down to a 
         minimum. 
      ·        Plant known to emit noise strongly in one direction should, wherever possible, be 
orientated so that the noise is directed away from the nearby NSRs. 
      ·        Material stockpiles and other structures should be effectively utilised, wherever 
practicable, in screening noise from on-site construction activities. 
  
      Operational Noise 
  
3.24          As the NSRs close to the proposed Castle Peak Road will be exposed to traffic 
noise during the operational phase, a noise monitoring programme shall be developed to 
include noise measurements at NSRs during the peak traffic hour.  The programme shall be 
carried out by the ET to ensure that the traffic noise 
      levels are comparable to those predicted in the EIA under the full provision of the 
mitigation measures recommended. 
  
      Noise Parameters 
  
3.25          The traffic noise level shall be measured twice within the first year of the road 
opening.  Measurements shall be made in terms of the A-weighted L10 over 3 half hour period 
during the peak traffic hour.  A sample data record sheet is shown in Appendix 5 for reference.  
      Monitoring Equipment 
 3.26          As referred to in the Technical Memorandum on Noise From Construction Work 
other than Percussive Piling (GW-TW) issued under the Noise Control Ordinance (NCO), 
sound level meters in compliance with the International Electrotechnical Commission 
Publications 651: 1979 (Type 1) and 804: 1985 
(Type 1) specifications shall be used for carrying out the noise monitoring.  Immediately prior 
to and following each noise measurement the accuracy of the  sound level meter shall be 
checked using an acoustic calibrator generating a known sound pressure level at a known 
frequency.  Measurements may be accepted as valid only if the calibration level from before 
and after the noise measurement agree to within 1.0 dB (A). 
  
3.27          Noise measurements should not be made in the presence of fog, rain, wind with a 
steady speed exceeding 5 m/s or wind with gusts exceeding 10 m/s.  The wind speed shall be 
checked with a portable wind speed meter capable of measuring the wind speed in m/s. 
  
3.28          The ET Leader is responsible for the provision and maintenance of the monitoring 
equipment.  He shall ensure that sufficient noise measuring equipment and associated 
instrument are available for carrying out the baseline monitoring, regular impact monitoring 
and ad hoc monitoring.  All the equipment and 
associated instrumentation shall be clearly labelled.  
  
      Monitoring Locations 
 3.29          The operational noise monitoring locations are shown in Figure 3.2 and 
summarized in Table 3.4.  The status and locations of noise sensitive receivers may change 
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after issuing this manual.  In such cases, the ET Leader shall propose updated monitoring 
locations and seek approval from ER, and agreement from the IC(E) and EPD of the proposal. 
  
3.30          The alternative monitoring locations were selected according to the following 
criteria: 
       ·        They should be at NSRs in the vicinity of recommended direct technical remedies; 
preferably, there should be on representative monitoring locations near each type of noise 
screening element (i.e. vertical barrier, cantilever barrier and enclosure); 
      ·        One high floor and one medium floor monitoring points should be chosen at each 
location as far as possible; and 
      ·        Selected monitoring locations should enable monitoring to be done twice within one 
year after implementation of the mitigation measures during operation.  
       Table 3.4         Proposed Operation Noise Monitoring Stations 
  
   NSR 
                                            Location 
  NMO1 
                  Block H of Correctional Services Department Married Staff Quarters 
  NMO2 
                  Siu Lam Hospital 
  NMO3 
                  Seamen’s Training Centre 
  NMO4 
                  Block J of Correctional Services Department Married Staff Quarters 
  
3.31          When alternative monitoring locations are proposed, the monitoring locations shall 
be chosen based on the following criteria: 
       ·        alternative location shall be similarly exposed to potential noise impacts; 
      ·        it shall be close to the noise sensitive receivers; and  
      ·        shall be located so as to cause minimal disturbance to the occupants. 
      ·        The operational noise monitoring shall be carried out at a distance of 1 m from the 
openable window and 1.2 m above the floor level of the noise 
         sensitive receivers identified in Table 3.2.  The ET Leader shall agree with the IC(E) on 
any necessary corrections adopted.  
       Baseline Monitoring  
 3.32          No baseline operational noise monitoring is required. 
      Noise Monitoring 
 3.33          Noise monitoring shall be carried out at all the designated traffic noise monitoring 
stations.  The following is an initial guide on the traffic noise monitoring requirements during 
the operational phase: 
       ·        one set of measurements at the morning traffic peak hour on normal weekdays 
(exact timing to be confirmed with Transport Department and agreed with EPD); 
      ·        one set of measurements at the evening traffic peak hour on normal weekdays (exact 
timing to be confirmed with Transport Department and agreed with EPD); 
      ·        a concurrent census of traffic flow and percentage heavy vehicle shall be conducted 
for the road and the existing road network in the vicinity of each measuring point; 
  ·        average vehicle speed estimated; and  
      ·        the two sets of monitoring data should be obtained within the first year of operation. 
 3.34          Measured noise levels should be compared with predicted noise levels by applying 
appropriate conversion corrections to allow for the traffic conditions as the time of 
measurement.  Appendix 5 shows a sample data record sheet for operational noise monitoring. 
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      Event and Action Plan for Operation Noise 
 3.35          The Action levels for the operational phase traffic noise monitoring are shown in 
Table 3.5.  Shall non-compliance of the criteria occurs, actions in accordance with the 
Event/Action Plan in Table 3.6, shall be carried out. 
 
      Table 3.5      Action Levels for Operational Noise 
 Sensitive Receiver Action Level 
Village Houses/other residential 
development 

L10 equal to or higher than 70 dB(A) 

Schools/educational establishments L10 equal to or higher than 65 dB(A) 
 
Table 3.6      Event/Action Plan for Operational Noise 
EVENT ACTION ACTION 
 Monitoring Contractor Highways Department 
Action level is 
 exceeded in 
 any of the 
 proposed 
 monitoring 
 stations 

Notify Highways               
Departments.  Provide 
details 
       of traffic flow and other 
       monitoring condition to 
EPD.  
      Notify Highways 
Department.  
      Provide details of traffic 
flow 
      and other monitoring 
condition 
       to EPD 

Liaise with EPD to 
investigate noise mitigation 
proposals. 
Implement noise mitigation 
        posals if required 
implement 
        noise mitigation 
proposals if 
        required. 
 
 

 
               Noise Mitigation Measures 
 3.36          The recommended noise mitigation measures in the EIA report are 
described below:   
       ·        A cantilevered barriers (5.5m high vertical barrier with a 5m cantilever at 45 
degrees to the horizontal) of around 25m located behind the footpath of Castle Peak 
Road;  
      ·        A cantilevered barriers (5.5m high vertical barrier with a 3m cantilever at 45 
degrees to the horizontal) of around 15m located at northbound carriageway of the slip 
road to the Siu Lam Interchange;  
      ·        A full enclosure of around 76 m at the slip road to the Siu Lam Interchange 
(CH102-CH178);  
      ·        A full enclosure of around 175 m at the Castle Peak Road viaduct (CH175-
CH350); 
      ·        A cantilevered barriers (5.5m high vertical barrier with a 3m cantilever at 45 
degrees to the horizontal) of around 604m located at eastbound carriageway of the 
Castle Peak Road viaduct (CH350 – CH954); 
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• EPD and HyD (The Authorities) 
• Engineer’s Representative (ER (Project Proponent’s Representative)) 
• Contractor 
• Environmental Team (ET) 
• Independent Checker (Environment) (IC(E)) 

 
 

TERRESTRIAL AND MARINE ECOLOGY 
      Terrestrial Ecology  
6.1              In the EIA report, although there is no special requirement about EM&A 
program for the ecological impact of this project, predicted the substantial impact on the 
ecosystem in the vicinity, site inspection is required to ensure the mitigation measures 
are fully implemented.    
      Potential Impacts 
6.2              Potential impacts to terrestrial ecological resources are not expected to be 
high since most of the habitats impacted are generally of low ecological importance.  
6.3              For the direct impacts to the bird community within the study area due to 
increased background noise during construction and operation phases, it is anticipated 
there could be no long-term adverse impact. 
 
      Mitigation Measures 
       Habitat / Vegetation loss 
6.4              On-site planting should be provided if there are loss of vegetation due to 
construction activities.                    Species used for planting should take reference from 
the species identified in the tree survey identified in the EIA report and be native to the 
Hong Kong situation. 
       Construction Practice 
6.5              Erect fences where practical along the boundary of construction sites before 
the commencement of works to prevent tipping, vehicle movements, and encroachment 
of personnel into adjacent areas, particularly where the rare/protected species are 
located. 
 6.6              Reinstate temporary work sites / disturbed areas to its original condition 
immediately after completion of the construction. 
 6.7              Check the work site boundaries regularly to ensure that they are not 
exceeded and that no damage has been caused to the surrounding natural habitats. 
 6.8              Prohibit and prevent open fires within the site boundary during construction 
and provide temporary fire fighting equipment in the work areas. 
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 6.9              The implementation schedule of the recommended mitigation measures is 
presented in Appendix 2e. 
       Marine Ecology 
       6.10          The constraints on dredging and filling operations defined within the 
water quality section of the EIA Report will act as appropriate mitigation measures to 
control the environmental impacts to marine ecological resources to within acceptable 
levels. If there are actual impacts due to the construction activities, then it will be 
monitored through impacts to water quality (see Section 4 of this EM&A Manual). 
However, due to the limited impact on the marine water, no specific monitoring 
measures on marine ecology envisaged.   
 Potential Impact 
 6.11          Marine ecological impact associated with proposed road improvement works 
is considered to be low.  
Mitigation Measures 
       6.12          Apart from the purpose use of armour stone random by placed seawall 
construction, no mitigation       measure is required since no unacceptable ecological 
impact is anticipated. 
     
  Fisheries 
     6.13          According to the EIAO TM, the order of priority for mitigating impacts 
should be avoidance, minimization and compensation. Fisheries impacts have been 
avoided by minimising the reclamation area and scale of dredging. Since no 
insurmountable fisheries impacts have been identified, mitigation measures are not 
necessary.  
 6.14          The monitoring and audit activities designed to detect and mitigate any 
unacceptable impacts to water quality and marine ecology will also serve to protect 
      against unacceptable impacts to fisheries resources.  However, due to the limited 
impact on the marine water, no specific monitoring and audit activities are  needed. 
  
 Site Inspection 
       6.15          Site inspection checklist should be developed to check the performance 
of the Contractor. 
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Appendix 4 ur: 
Highways Department,  Major Works Project Management Office. Improvement to Castle Peak 
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Förkortningar:  
• EPD and HyD (The Authorities) 
• Engineer’s Representative (ER (Project Proponent’s Representative)) 
• Contractor 
• Environmental Team (ET) 
• Independent Checker (Environment) (IC(E)) 

 
Construction Noise Monitoring Field Record Sheet 

 
  Monitoring Location: 
  Description of Location: 
  Date of Monitoroing: 
  Measurement Start Time (hh:mm): 
  Measurement Duration  (min.): 
  Weather Conditions:  
  Noise Meter Model/Identification: 
  Calibrator Model/Identification: 
  Measurement Results 
                          L90 (dB(A)): 
                          L10 (dB(A)): 
                          Leq (dB(A)): 
  Major Construction Noise Source(s) During: 
  Monitoring  
  Other Noise Source(s) During Monitoring: 
  Remarks: 
 
                                    Name & Designation                            Signature                      Date 
  
  
Recorded by:           __________________                        ____________               ______ 
 
  
  
Checked by:              ___________________                      ____________              ______ 
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