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Kumulativa effekter och konsekvenser: 
behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för vägar 
av Lennart Folkeson 
VTI  
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Kumulativa effekter och konsekvenser ska ingå i miljöbedömning och miljökon-
sekvensbeskrivning av transportinfrastruktur. I svensk infrastrukturplanering får 
kumulativa effekter och konsekvenser emellertid inte den behandling som krävs enligt 
EG-direktiven om miljöbedömning av planer och program respektive projekt. Miljö-
balkens skrivningar om kumulativa effekter och konsekvenser är vaga. Begreppet 
kumulativa effekter och konsekvenser nämns där inte direkt, men eftersom kraven i 
direktiven ligger till grund för Miljöbalken, kan man hävda att direktivens krav på 
beskrivning och bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser gäller. 

Vägverkets gällande MKB-handbok ger inte mycket ledning i arbetet med att uppfylla 
lagstiftningens krav om behandling av kumulativa effekter och konsekvenser av 
väginvesteringar. Det finns ett stort behov av utveckling av angreppssätt och metoder 
som är anpassade för svensk vägplanering. 

Föreliggande skrift har som huvudsyfte att bidra till utvecklingen av processen för 
behandling av kumulativa effekter och konsekvenser i miljöbedömning och miljökon-
sekvensbeskrivning inom svensk vägplanering.  

Delsyften är  

• att beskriva begreppet kumulativa effekter/konsekvenser  

• att översiktligt beskriva och ge råd om tillvägagångssätt och metoder som kan 
användas för analys och bedömning av kumulativa effekter/konsekvenser. 

Skriften inriktas främst mot vägsektorn. De angreppssätt och de metoder som presen-
teras är emellertid ofta tillämpliga även i järnvägsplanering, och många typer av 
kumulativa aspekter bör beaktas redan i tidig transportslagsövergripande planering.  

Det finns en rad definitioner av begreppet kumulativa effekter. I denna rapport avses 
med ”kumulativa effekter” hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med andra 
pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar miljön i ett område. 

Rapporten bygger till största delen på amerikansk och kanadensisk MKB-litteratur där 
kumulativa effekter behandlas. Denna litteratur är mestadels inte specifikt inriktad mot 
transportinfrastruktur eller vägplanering. I rapporten lyfts emellertid sådana erfarenheter 
fram som är applicerbara på vägsektorn, och exemplen har i görligaste mån anpassats 
till vägsektorn. 

Kumulativa effekter handlar i grunden om hållbarhet. Att behandla kumulativa effekter 
och konsekvenser i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning är ett led i strävan 
mot ett hållbart transportsystem. Att enbart behandla varje effekt, eller konsekvens, för 
sig kan leda till att man får en ofullständig bild av miljökonsekvenserna av planen, 
programmet eller projektet i ett större hållbarhetsperspektiv. Det är i arbetet med de 
kumulativa effekterna och konsekvenserna som man har möjlighet att se helheten och 
göra en bedömning utifrån långsiktigt hållbar utveckling. 
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Bedömning av kumulativa effekter inbegriper fem viktiga koncept som inte nödvän-
digtvis beaktas om MKB-arbetet endast avser direkta och indirekta effekter och 
konsekvenser: 

• ofta större område (dvs. kartor på mindre skala) som inte är bundet av 
administrativa gränser 

• längre tidsperspektiv såväl bakåt som framåt 

• fokus på hur betydande miljövärden sammantaget påverkas av den planerade 
verksamheten tillsammans med andra verksamheter 

• beaktande av förutsedda och rimligen förutsebara aktiviteter och verksamheter 

• bedömning av betydelsen av effekter utöver de lokala direkta effekterna. 

MKB-arbetet med de kumulativa frågorna har mycket att vinna på att samverkan sker 
dels mellan infrastrukturplanering av olika slag, dels med infrastrukturplanering och 
kommunal och regional planering. Samverkan och samråd av olika slag utgör en viktig 
framgångsfaktor i arbetet med kumulativ effektbedömning. 

I rapporten föreslås ett strukturerat tillvägagångssätt för beskrivning och bedömning av 
kumulativa effekter och konsekvenser i vägplanering och vägprojektering. Rapporten 
anger ett generellt angreppssätt som avses kunna vara tillämpbart på olika steg i plane-
ringsprocessen. Däremot anges inte specifika råd för de enskilda skedena i planerings-
processen, eftersom behandlingen av kumulativa effekter måste anpassas efter de 
planeringsförutsättningar som råder i det specifika fallet. Rapporten hänvisar till vissa 
metodbeskrivningar men utgör ingen översikt över specifika metoder. 

Det tillvägagångssätt som rekommenderas utgår från ”betydande miljövärden”. Termen 
miljövärde är ett förslag till översättning av det begrepp ”Valued Ecosystem Component 
(VEC)” som är en central utgångspunkt för arbete med bedömning av kumulativa 
effekter i USA och Kanada. Ett miljövärde kan beskrivas som en del av ett ekosystem 
eller omgivningen som av verksamhetsutövare, myndigheter, forskare, allmänhet eller 
andra aktörer anses viktig i bedömningsprocessen. Vad som betraktas som ett miljö-
värde kan ha sin grund i vetenskap eller kulturella förhållanden och varierar naturligtvis 
från projekt till projekt. 

Tillvägagångssättet omfattar fem steg: 

1. Avgränsning 

2. Analys av påverkan och effekter 

3. Identifiering av behov av hänsynsåtgärder 

4. Bedömning av miljökonsekvenser och deras betydelse 

5. Uppföljning och åtgärdsanpassning. 

I Steg 1 görs en avgränsning till de miljövärden som kan förväntas bli påverkade av 
ifrågavarande plan eller projekt i kombination med andra verksamheter. Avgränsningen 
görs för att inte onödigt arbete ska läggas ner på utredning av förhållanden som inte har 
betydelse för de betydande miljövärdena.  

Utifrån en sedvanlig inventering av miljövärden som kan komma i fråga sorteras de 
viktigaste betydande miljövärdena fram. Här ingår naturligtvis de miljövärden som kan 
förväntas i hög grad bli påverkade av planen eller projektet. Därutöver bör man ta med 
sådana miljövärden som kanske inte nödvändigtvis påverkas särskilt mycket av planen 
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eller projektet ensamt men där påverkan från planen/projektet i kombination med andra 
verksamheter kan bli betydande. Ett projekt som har mycket liten påverkan på ett 
betydande miljövärde kan ändå, i kombination med påverkan från andra projekt eller 
verksamheter, medföra att en kritisk påverkansnivå överskrids. I Steg 1 görs också en 
avgränsning i tid och rum för det vidare utredningsarbetet. Att utgångspunkten tas i 
miljövärden medför att utredningsområdet för ett visst miljövärde mycket väl kan 
komma att bli större när kumulativa effekter ska bedömas än när bedömningen 
inskränks till enbart direkta och indirekta effekter. Vad gäller avgränsningen tidsmässigt 
inkluderas dels kända framtida planer för andra projekt och verksamheter, dels sådana 
som kan bedömas som förutsebara i en någorlunda överblickbar framtid.  

I Steg 2 beskrivs utgångssituationen. Befintliga miljömål av olika slag inventeras; de 
kan vara till hjälp i beskrivningen. För vart och ett av de utvalda betydande miljövär-
dena beskrivs därefter effekter och konsekvenser av den aktuella planen eller projektet 
tillsammans med befintliga och planerade/tänkbara framtida projekt och verksamheter. 

I Steg 3 bedöms behovet av skadeförebyggande åtgärder och andra typer av 
hänsynsåtgärder. Dessa åtgärder beskrivs. 

I Steg 4 görs en bedömning av miljökonsekvenser och deras betydelse för de identifie-
rade betydande miljövärdena. En helhetsbedömning av hur ett miljövärde påverkas av 
flera projekt kan ge vid handen att miljövärdet påverkas i betydande grad, även om 
påverkan av vart och ett av projekten bedömdes vara liten. I bedömningen kan indika-
torer, tröskel- och gränsvärden vara en viktig bedömningsgrund. Osäkerheter i bedöm-
ningarna bör beskrivas. 

Steg 5 gäller miljöuppföljning och åtgärdsanpassning. Behovet av miljöuppföljning 
identifieras. En bedömning av effektiviteten hos hänsynsåtgärder kan peka på behov av 
att modifiera åtgärderna eller förändra uppföljningsprogrammet. Successiv åtgärdsan-
passning är ett sätt att minska osäkerheten beträffande miljökonsekvenserna av en 
verksamhet allteftersom nya erfarenheter kommer fram. Successiv åtgärdsanpassning 
kan ses som det sista steget i kedjan: analys av miljökonsekvenser – analys av behovet 
av hänsynsåtgärder – insats av dessa – uppföljning – modifiering av hänsynsåtgärderna 
eller insats av nya. 
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Cumulative effects: treatment in Strategic Environmental Assessment and 
Environmental Impact Assessment of roads 
by Lennart Folkeson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
Cumulative effects and consequences are to be included in the Strategic Environmental 
Assessment (SEA) and Environmental Impact Assessment (EIA) of transport 
infrastructure. In Swedish transport infrastructure planning, cumulative effects are not 
given the attention demanded by the so-called SEA and EIA directives, however. In the 
Swedish Environmental Code, the formulations concerning cumulative effects are 
vague. The term “cumulative effect” is not mentioned there but as the requirements in 
the EC directives form the basis of the Environmental Code, it can be claimed that the 
requirement for description and assessment of cumulative effects in EC directives 
applies. 

The present EIA handbook of the Swedish Road Administration does not give much 
guidance in the work to meet the legal requirements concerning the treatment of 
cumulative effects of road projects. There is thus a great need for development of 
procedures and methods adapted to the Swedish road planning. 

The overall aim of the present report is to contribute to the development of the treatment 
of cumulative effects and consequences in SEA and EIA of road planning in Sweden. 

Specific aims are to describe the concept of cumulative effects and to give advice on 
approaches and methods that can be used in cumulative effects analysis and assessment. 

The report mainly concerns the road sector. The approaches and methods presented are 
often applicable also to rail planning, however, and many types of cumulative aspects 
should be considered already in early stages of intermodal transport infrastructure 
planning. 

There are a range of definitions of the term cumulative effects. In the present report, 
“cumulative effects” are changes to the environment that are caused by an action or 
measure together with other past, present and future actions and measures. 

The report mainly builds on American and Canadian EIA and SEA literature treating 
cumulative effects. Usually, this literature is not specifically directed towards transport 
infrastructure or road planning. The report focuses experience which is applicable to the 
road sector, and the stated examples have as far as possible been adapted to the road 
sector. 

Cumulative effects are basically a matter of sustainability. Treating cumulative effects 
in SEA and EIA is a step towards a sustainable transport system. Merely treating each 
single effect, or consequence, separately may result in an incomplete picture of the 
environmental effects of the plan, programme or project in a broader sustainability 
perspective. Working with the cumulative effects facilitates making assessments with a 
holistic perspective on sustainable development. 

Cumulative effects assessment includes five important concepts which are not 
necessarily treated if the EIA work merely concerns direct and indirect effects: 
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• often larger geographical areas disregarding administrative boundaries 

• longer temporal perspectives (past and future) 

• focus on how Valued Ecosystem Components (VEC) taken together will be 
influenced by the planned action together with other actions 

• consideration of unforeseen and reasonably foreseeable future actions 

• assessment of the significance of effects other than the local direct effects. 

In the EIA work with cumulative effects, much is to be gained if collaboration is 
established between different kinds of infrastructure planning, and between 
infrastructure planning and spatial planning. Collaboration and public consultation of 
various types are important success factors in the work with assessment of cumulative 
effects.  

The report advices a structured procedure for the description and assessment of 
cumulative effects in road planning and design. The report suggests a general approach 
intended to be applicable to the successive steps in the planning process. However, 
advice is not given as to the specific steps in the process since the treatment of 
cumulative effects has to be adapted to the prerequisites of the specific planning 
situation. The report refers to some specified method descriptions but does not provide 
any literature overview of specific methods. 

The recommended procedure takes ”Valued Ecosystem Components” as its point of 
departure. Referring to US and Canadian practice, VEC can be described as any part of 
the environment that is considered important by the proponent, public, scientists and 
authorities participating in the assessment procedure. What is considered a VEC may be 
determined on the basis of scientific concern or cultural values and will vary from 
planning situation to planning situation (see Cumulative Effects Assessment 
Practitioners Guide 1999). 

The procedure has five steps: 

1. Scoping 

2. Analysis of effects 

3. Identification of the need for mitigation 

4. Evaluation of significance 

5. Follow-up. 

Step 1 comprises the identification of key issues of concern and VEC:s that can be 
assumed to be influenced by the plan, project or action together with other plans, 
projects or actions. Scoping is done so as to avoid unnecessary work concerning 
conditions not influencing the VEC:s. 

Based on a conventional inventory of ecosystem components, the most important ones 
are identified. Included are of course those ecosystem components which are expected 
to be highly influenced by the action. Included are also components which will not 
necessarily be much influenced by the specific action alone but possibly significantly 
influenced by this action in combination with other actions. An action or project which 
will have minor effects on an ecosystem component may still, in combination with other 
actions, make critical thresholds being reached. In Step 1, temporal and spatial 
boundaries of the further investigation work are set. Taking ecosystem components as a 
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basis of the assessment may well lead to a need for enlargement of the assessment area 
compared to when only direct and indirect effects are included. For the assessment of 
future actions, the boundary is usually set so as to include known future plans, actions 
and projects as well as reasonably foreseeable future plans, actions and projects. 

Step 2 describes the baseline situation. Existing environmental objectives are identified; 
they may help the description. For each of the selected VEC:s, the expected effects of 
the action together with existing, planned or reasonably foreseeable future actions are 
then described. 

Step 3 comprises the identification of the need of mitigation measures of various kinds, 
and environmental follow-up. These activities are described. 

Step 4 is devoted to the evaluation of the environmental effects and their significance to 
the identified VEC:s. A holistic evaluation of how a VEC will be affected by multiple 
actions may well show that the VEC will be significantly affected even if each of the 
actions was found to have a limited effect. Indicators, threshold values and limit values 
may be among the important grounds for the evaluation. The uncertainties in the 
assessments are to be described. 

Step 5 concerns follow-up of environmental effects and the effectiveness of mitigation 
measures as well as the establishment of environmental management measures. The 
need of environmental follow-up is identified. Assessing the effectiveness of mitigation 
measures may indicate a need of modifying the measures or the follow-up programme. 
Using information from following-up successively becoming available, adaptive 
environmental mitigation is a means to decrease the uncertainty of the environmental 
effects of an action. Adaptive environmental management may be seen as the last step 
in the chain: analysis of environmental effects – identification of the need of mitigation 
measures – putting mitigation measures into practice – follow-up – modifying the 
mitigation measures or establishing new ones. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Miljökonsekvensbeskrivningar är i Sverige liksom i många andra länder ofta bristfälliga 
när det gäller att beskriva kumulativa effekter och konsekvenser av planerade verksam-
heter och åtgärder tillsammans med andra pågående och planerade verksamheter och 
åtgärder. Även vid miljöbedömning av planer och program ges kumulativa effekter och 
konsekvenser otillräcklig behandling. Kumulativa effekter (cumulative effects) är en 
välkänd företeelse i länder med väl utvecklade miljöbedömningsprocesser. Det finns en 
omfattande internationell litteratur om kumulativa effekter och konsekvenser, och även 
brister och utvecklingsbehov är beskrivna.  

För svensk del visar t.ex. ett par publikationer på bristande kunskap om kumulativa 
effekter och svagt stöd i form av praxis, förebilder, incitament och processutvecklande 
verktyg.1 I den mån kumulativa effekter behandlas i svenska miljökonsekvensbeskriv-
ningar för vägprojekt, inriktas behandlingen oftast på de kumulativa effekterna av det 
specifika projektet; mycket sällan behandlas kumulativa effekter i samverkan med andra 
projekt. I ett av de nämnda svenska arbetena föreslås olika typer av hjälpmedel för 
analys och bedömning av kumulativa effekter.2 Kumulativa effekter med bäring på 
biologisk mångfald behandlas bl.a. i två andra svenska arbeten.3  

I svensk infrastrukturplanering får kumulativa effekter och konsekvenser inte den 
behandling som krävs i EG-direktivet om miljöbedömning av planer och program4 och 
EG-direktivet om miljöbedömning av projekt5. Behandling av kumulativa effekter och 
konsekvenser bör ses som en naturlig del i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling 
av transportsystemet. I miljöbalkens bestämmelser om Natura 2000 står t.ex. att tillstånd 
får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra 
pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller 
de livsmiljöer i området som avses att skyddas.6 Miljöbalkens skrivningar om hur 
kumulativa effekter och konsekvenser ska beskrivas och bedömas är mycket vaga. 
Begreppet kumulativa effekter och konsekvenser nämns där inte direkt, men eftersom 
kraven i direktiven, som är minimidirektiv, ligger till grund för Miljöbalken, kan man 
hävda att MKB-aktörerna har att följa direktivens krav på att kumulativa effekter och 
konsekvenser ska beskrivas.7 

Naturvårdsverket har gett ut en guide för hur EG-direktivet om miljöbedömning av 
planer och program kan tillämpas inom transportsektorn. Guiden8 anger för miljö-
rapporten att ”[B]edömningen av miljöpåverkan bör inbegripa sekundära, kumulativa, 
samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och negativa effekter på kort, 
medellång och lång sikt.” 

                                                 
1 Rodéhn (2004); Oscarsson (2006); Wärnbäck (2007). 
2 Rodéhn (2004). 
3 de Jong, Oscarsson & Lundmark (2004); Gontier, Balfors & Mörtberg (2006). 
4 EG (2001); tidigare ofta benämnt SMB-direktivet. 
5 EG (1985); EG (1997); ofta benämnt MKB-direktivet. 
6 Miljöbalk (1998:808), 7 kap 28b §. 
7 Wärnbäck & Wallentinus (2007). 
8 Miljöbedömningsguiden (2001), sid 14. 
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Vägverkets gällande MKB-handbok9 ger inte mycket ledning i arbetet med att uppfylla 
lagstiftningens krav om behandling av kumulativa effekter och konsekvenser av 
väginvesteringar. Det finns ett stort behov av utveckling av angreppssätt och metoder 
som är anpassade för svensk vägplanering. 

 
1.2 Syfte 
Föreliggande skrift har som huvudsyfte att bidra till utvecklingen av processen för 
behandling av kumulativa effekter och konsekvenser i miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning inom svensk vägplanering.  

Delsyften är  

a) att beskriva begreppet kumulativa effekter/konsekvenser  

b) att översiktligt beskriva och ge inspiration till utveckling av tillvägagångssätt 
och metoder som kan användas för analys och bedömning av kumulativa 
effekter/konsekvenser. 

 
1.3 Metodik 
Skriften bygger till största delen på befintlig kunskap och erfarenhet. Litteratur inriktad 
mot beskrivning, analys och bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser har 
under sommaren 2008 sökts med hjälp av VTI:s Bibliotek och Informationscenter. 
Därvid gjordes sökningar bl.a. i Environmental Sciences and Pollution Management, 
ITRD, TRIS, TRAX och Scopus. Som sökord användes främst ”cumulat*”, ”synerg*”, 
”accumulat*” och liknande. Resulterande litteraturträffar var främst från Kanada och 
USA.  

Mycket information har inhämtats genom författarens medverkan vid en konferens om 
kumulativa effekter som anordnades av International Association for Impact 
Assessment 2008.10 

I ett inledande skede av projektet söktes beskrivningar av behandlingen av kumulativa 
effekter i svenska miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsprojekt, men 
detta gav mycket lite användbar information. 

 
1.4 Denna rapport 
Rapporten ska ses som en inspirationsskrift. Tänkt läsekrets utgörs av forskare, miljö-
specialister, handläggare och konsulter inom miljökonsekvensbeskrivning, främst inom 
transportsektorn, samt personer som arbetar med regelverk för MKB och miljölag-
stiftning.  

Rapporten bygger främst på de tillvägagångssätt och arbetsmetoder som tillämpas för 
beskrivning och bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser i miljöbedöm-
ningsprocesserna i Kanada och USA. Tillvägagångssättet kan inte omedelbart tillämpas 
på den svenska planeringsprocessen, som är reglerad i bl.a. Miljöbalken. Intentionen 

                                                 
9 Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn (2002); Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn 
(2004). 
10 Assessing and Managing Cumulative Environmental Effects, Calgary, Kanada 6–9 november 2008. 
International Association for Impact Assessment. 
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med rapporten är snarare att bidra till en processutveckling där de kumulativa effekterna 
ges en naturlig plats och större tyngd i planeringsprocessen. Vissa centrala termer har 
givits en svensk översättning som inte nödvändigtvis passar in i den svenska MKB-
processen eller miljölagstiftningen. Vilka termer som lämpligen bör användas i Sverige 
får bli föremål för diskussion bland MKB-aktörer och juridisk expertis. 

I rapporten behandlas såväl miljöbedömning av planer och program (tidigare ofta 
benämnd strategisk miljöbedömning; SMB) som miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Ofta nämns båda dessa begrepp, men för att inte tynga framställningen nämns ibland 
bara MKB. Även i dessa fall avses då vanligen även miljöbedömning av planer och 
program. 

Skriften inriktas främst mot vägsektorn. Det som presenteras i skriften kan emellertid 
till största delen appliceras även på järnvägssektorn. Många exempel är hämtade från 
andra sektorer än transportsektorn men äger giltighet också inom transportsektorn. 
Många typer av kumulativa aspekter bör också beaktas redan i tidig transportslags-
övergripande planering.  
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2 Kumulativa effekter och konsekvenser i MKB-processen 
2.1 Terminologi och definitioner 
Termen ”kumulativ”11 är dåligt förankrad i svenskt språkbruk och är problematisk 
eftersom innebörden inte är allmänt känd. Språkligt har termen släktskap med ordet 
”ackumulera” men i MKB-sammanhang önskar man i begreppet kumulativa effekter 
därutöver även inbegripa innebörder som pekar mot synergieffekter och samverkande 
faktorer och företeelser. Men det man ytterst siktar mot är helhetssyn, holistiskt synsätt i 
MKB-arbetet. För att styrka detta synsätt och underlätta kommunikationen, även med 
aktörer som inte är bekanta med MKB-processen, borde begreppen ”kumulativa 
effekter” och ”kumulativa konsekvenser” ges nya, mer lättillgängliga beteckningar 
anpassade till svenska språket och den svenska MKB-processen. I väntan på detta har 
begreppen bibehållits i föreliggande arbete.  

Det finns en rad definitioner av begreppet kumulativa effekter.12 För det praktiska 
arbetet är det viktigt att man är överens om begreppets innebörd. Oenighet om 
definitionen kan skapa problem.13 Vilken definition man använder kan vara avgörande 
för om kumulativa effekter inkluderas eller ej i analysen.14 

När kravet på behandling av kumulativa effekter i miljöbedömningen introducerades i 
USA 1979, fick kumulativa effekter följande innebörd: ”the impact on the environment 
which results from the incremental impact of the action when added to other past, 
present and reasonably foreseeable future actions, regardless of what agency (Federal 
or non-Federal) or person undertakes such other action. Cumulative impacts can result 
from individually minor but collectively significant actions taking place over a period of 
time.”15 

I föreliggande arbete avses med ”kumulativa effekter” hur en verksamhet eller åtgärd 
tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar 
miljön i ett område. 

Några enkla exempel på kumulativa miljöeffekter kan vara: 

• olika typer av effekter (grundvattenförorening; vildmark som naggas i kanten) 
från en och samma befintliga verksamhet eller åtgärd 

• en effekt som förstärks av upprepad påverkan från en verksamhet 
(säsongsturism) 

• en effekt som uppkommer av påverkan från flera projekt 
(vägprojekt+hamnutbyggnad) 

• effekter som uppkommer av en påverkan längre ner i en näringskedja 
(vintersaltning; rovfiskar) 

• olika typer av effekter (buller+luftförorening) som påverkar boendemiljön. 

                                                 
11 Av latinets ”cumulare”, hopa. 
12 Wärnbäck (2007). 
13 Referenser i Bérubé (2007) sid 101. 
14 Cooper & Sheate (2002). 
15 Connelly (2008). 
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Mer detaljerade exempel och diskussion av begreppet kumulativa effekter ges i 
översiktslitteratur.16 

Två begrepp som är centrala i den följande framställningen kräver kommentarer: 
”miljövärde” och ”betydande”. Termen ”miljövärde” är härledd från begreppet ”Valued 
ecosystem component” (ibland benämnt ”Valued ecological component”) som allmänt 
används i miljöbedömningssammanhang i USA och Kanada. Begreppet ”Valued 
ecosystem component” (VEC) har bl.a. getts följande beskrivningar:  

”Any part of the environment that is considered important by the proponent, public, 
scientists and government involved in the assessment process. Importance may be 
determined on the basis of cultural values or scientific concern”.17 

”A social or biophysical component of an environment which is of value (for any reason) 
in a project area. Examples might be a watershed, fertile farmland, a clean water supply, 
or a nutritionally important forest area”.18 VEC förklaras närmare sålunda: ”These VECs, 
… …, can be ecological, social, economic, or cultural. Some examples might be a 
watershed, key species, potable water supply, historical area, population center, or an air 
shed”.19 

”An appraised, evaluated or estimated element or ingredient of a biological community 
and its non-living environmental surroundings”.20 

Trots ordet ”ecological” innefattar VEC alltså även kulturella, sociala och ekonomiska 
förhållanden eller värden. 

Europeiska miljöbyrån anger ”värdefull beståndsdel i ekosystem” som översättning av 
VEC.21 Som alternativ kan man även diskutera ”miljökomponent”, ”miljöaspekt”, 
”miljöresurs” och ”miljövärde”. 

”Värdefull beståndsdel i ekosystem” förefaller inriktat endast på ekologiska och fysiska 
beståndsdelar av ekosystemet. Även ”miljökomponent” tar fasta endast på bestånds-
delarna. 

I Miljöbalken förekommer termen ”miljöaspekt”, inte under avsnittet som berör 
miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och 
åtgärder, men väl under avsnittet som berör miljöbedömningar och miljökonsekvens-
beskrivningar av planer och program. Där heter det ”… biologisk mångfald, befolkning, 
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes 
förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.22 Begreppet ”miljöaspekt” förefaller här 
beteckna de nämnda aspekterna på ett relativt allmänt plan och inte nödvändigtvis 
inkludera enskildheter eller enskilda värden i ett geografiskt bestämt område. 

                                                 
16 Bl a Wärnbäck & Wallentinus (2007) och Wärnbäck (2007). 
17 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), Glossary. 
18 Roads and the Environment (1997), sid 220. 
19 Roads and the Environment (1997), sid 25. 
20 European Environment Information and Observation Network (EIONET), citerad av Europeiska 
miljöbyrån.  
21 Europeiska miljöbyrån. 
22 Miljöbalk (1998:808) 6 kap 12 §.  
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”Miljöresurs” anknyter till begreppet naturresurs, som i svensk miljölagstiftning används 
med innebörden något som kan utnyttjas eller konsumeras. ”Miljövärde” har fördelen att 
det förenar det vida begreppet ”miljö” och begreppet ”värde” som speglar det ameri-
kanska ”valued” som har dubbelbetydelsen något som har värderats (åsatts något värde) 
och något som är värderat/uppskattat. 

”Miljöfaktorer” och ”miljöförutsättningar” är två begrepp som ibland används i olika 
miljöinriktade undersökningar eller studier. Båda begreppen har dock innebörder som 
endast till en del täcks av begreppet VEC och kommer inte att användas i texten. 

Av tre goda alternativ, ”miljövärde”, ”miljöaspekt” och ”miljöresurs”, har ”miljövärde” i 
föreliggande arbete valts som svensk beteckning för VEC. 

Ett ”betydande miljövärde” används här för att beteckna ett viktigt miljövärde, dvs. ett 
miljövärde som i den givna utredningssituationen spelar en viktig roll i bedömningen 
huruvida, var och hur exempelvis en väg ska byggas. För att inte tyngas av oväsentliga 
aspekter fokuseras MKB-arbetet till de ”betydande miljövärdena”. Det är vanligen i 
MKB-processens avgränsningssteg (”scoping”) som avgränsningen till de ”betydande 
miljövärdena” sker. Vad som är att betrakta som ”betydande miljövärden” har också 
samband med den avgränsning av de betydande effekter som görs med ledning av bl.a. 
tidigt samråd och utökat samråd. MKB-handboken23 anger tre huvudkategorier av 
kriterier för att bedöma vad som är betydande miljöeffekter: ”typ av påverkan”, ”vad som 
utsätts för påverkan” och ”vad allmänheten är orolig för och anser angeläget”. Dessa 
typer av kriterier kan anses relevanta även när det gäller att avgränsa MKB-arbetet där de 
kumulativa effekterna vägs in. 

Ytterligare ett par termer kräver en kommentar. I engelskspråkig MKB-litteratur är 
”significant” ett viktigt begrepp. Det används för att ange vilken betydelse man tillmäter 
ett förhållande, en effekt eller en konsekvens. Begreppet ”significant” är emellertid 
tvetydigt; det kan dels avse något som kan påvisas eller mätas, dels säga något om hur 
viktigt något är eller vilken betydelse det har. Termen ”significant” har, bortsett från 
statistikområdet, ingen given direktöversättning till svenskan. Möjligen kan man använda 
begreppet ”betydande miljöeffekt”, men detta säger inget om hur stor betydelse effekten 
har. Termen ”viktig” är vag och mycket situationsberoende. Ofta får man ta till omskriv-
ningar som ”effekter som kan tillmätas stor betydelse” eller ”… stor vikt”. 
”Significance”-problematiken berörs i någon mån i en nyligen utgiven svensk antologi.24 

Ett viktigt begrepp i amerikansk och kanadensisk MKB-litteratur är ”reasonably 
foreseeable future actions” (RFFA). Med detta begrepp avses (ungefär) de verksamheter 
som rimligen kan förutses inom en någorlunda överblickbar framtid. Vad som ska räknas 
in i detta begrepp är ofta svårt att avgöra, men klart är att här ska inräknas även sådana 
aktiviteter som ännu inte ingår i några definierade framtidsplaner. Veterligen saknas ett 
vedertaget svenskt begrepp för RFFA. 

”Hänsynsåtgärder” används i denna skrift som samlande begrepp dels för åtgärder som 
föranleds av Miljöbalkens hänsynsregler, dels för åtgärder som går under benämningar 
som skadebegränsande, skadelindrande, skademildrande och i vissa fall kompenserande 
åtgärder. 

”Adaptive management” har i denna skrift översatts med successiv åtgärdsanpassning. 

                                                 
23 Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn (2002). 
24 Wallentinus (2007a), sid 37 och 43. 
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2.2 Allmänt om kumulativa effekter och kumulativa konsekvenser 
Kumulativa effekter handlar i grunden om hållbarhet.25 Att behandla kumulativa effekter 
och konsekvenser i miljöbedömning och MKB är ett led i strävan mot ett hållbart 
transportsystem. Att enbart behandla varje effekt, eller konsekvens, för sig kan leda till att 
man får en ofullständig bild av miljökonsekvenserna av planen, programmet eller 
projektet i ett större hållbarhetsperspektiv. Det är i arbetet med de kumulativa effekterna 
och konsekvenserna som man har möjlighet att se helheten och göra en bedömning 
utifrån långsiktigt hållbar utveckling. 

En undersökning i England visar att hållbarhetstanken inte alltid tas som utgångspunkt i 
arbetet med kumulativa effekter. Mycket av detta kunde hänföras till bristande vilja hos 
utredarna/beställarna att ta utgångspunkten i hållbarhet när man planerar och genomför 
arbetet med kumulativa effekter.26  

Att göra en bra analys och bedömning av kumulativa konsekvenser är i förlängningen det 
samma som att göra en bra miljöbedömning med utpräglat helhetsperspektiv. Eller 
annorlunda uttryckt: ”bedömning av kumulativa effekter är MKB som den alltid borde ha 
varit”.27 

Ett tankeväckande sätt att karaktärisera skillnaden mellan att inkludera och inte inkludera 
de kumulativa frågorna i MKB-processen har uttryckts så här:28 

• ”Är detta projekt acceptabelt?” (MKB utan kumulativa aspekter) 

• ”Vilket är det bästa sättet att…?” (MKB där kumulativa aspekter integrerats) 

Olikheten mellan dessa två frågor relaterar olika utgångspunkter i MKB-arbetet: att ”få 
igenom projektet” respektive att ”stödja en långsiktigt hållbar utveckling”. 

Kritik har i en kanadensisk studie riktats mot att projekt-MKB alltför ofta gått ut på att 
hålla just projektets miljöpåverkan inom lagliga ramar; man har alltså haft det aktuella 
projektet i centrum, inte de betydande miljövärdenas långsiktiga utveckling. Man har 
inte sett till miljön, bara till projektet. Analysen av de kumulativa effekterna behöver 
tillvägagångssätt som fokuserar de betydande miljövärdena. Om detta kan uppnås, är de 
kumulativa effekterna de enda effekter som behöver analyseras i MKB. Det som är 
viktigt är att analysera den aggregerade stressen på de betydande miljövärdena.29 

Bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser syftar ytterst till att ge miljö-
frågorna en allsidig belysning på ett så tidigt stadium att besluten blir bättre. 

Bedömning av kumulativa effekter inbegriper fem viktiga koncept som inte 
nödvändigtvis beaktas i konventionell MKB30: 

• ofta större område (dvs. kartor på mindre skala) som inte är bundet av 
administrativa gränser 

• längre tidsperspektiv såväl bakåt som framåt 

                                                 
25 Senner (2008a). 
26 Piper (2002). 
27 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 2.1. 
28 Morrison-Saunders (2008). 
29 Duinker & Greig (2006). 
30 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 2.1. 
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• fokus på hur betydande miljövärden sammantaget påverkas av den planerade 
verksamheten tillsammans med andra verksamheter 

• beaktande av förutsedda och rimligen förutsebara aktiviteter och verksamheter 

• bedömning av betydelsen av effekter utöver de lokala direkta effekterna. 

Ett exempel på att undersökningsområdet kan behöva vidgas när man tar sin utgångs-
punkt i miljövärdena i stället för enbart projektets influensområde ges i en svensk 
antologi.31 Om kumulativa effekter inte tas med i MKB-arbetet, riskerar bedömningarna 
att bli ofullständiga. En undersökning i USA visade att fällande domar i miljöbedöm-
ningsärenden ofta berodde på utebliven eller bristfällig behandling av kumulativa 
effekter.32  

Många försök till kategorisering av olika typer av kumulativa effekter och hur de 
uppkommer har gjorts. En översikt ges i ett svenskt examensarbete.33 I litteraturen finns 
dock exempel på ståndpunkten att det är meningslöst att skapa allehanda klassifice-
ringar av kumulativa effekter, exempelvis additiva, kompenserande, synergistiska och 
maskerande. Det som är viktigt är att analysera den aggregerade stressen på VEC.34 

 
2.3 I vilka skeden? 
Bedömning av kumulativa effekter görs både i miljöbedömning av planer och program 
och i miljökonsekvensbeskrivning av projekt (verksamheter och åtgärder). Att 
introducera de kumulativa frågorna redan i de tidiga skedena (miljöbedömning av 
planer och program) bereder plats för detta synsätt, underlättar deras behandling i 
MKB-skedet och kan minska kostnaderna för MKB-arbetet.35 36 Samverkan mellan 
miljöbedömning på strategisk nivå och regional och kommunal planering framhålls ofta 
som ett bra sätt att få in de kumulativa frågorna i planeringsprocessen. De kumulativa 
aspekterna kräver nämligen ofta utredning av större geografiska områden än MKB för 
enskilda projekt. Om de kumulativa frågorna ges en god behandling i tidiga, över-
gripande planeringsskeden, kan efterföljande projektspecifika MKB-arbeten förenklas 
och göras mindre detaljerade.37 

Beträffande MKB bör en god regel vara att i såväl förstudie som i vägutredning, 
arbetsplan och uppföljning beakta behovet att behandla kumulativa effekter och 
konsekvenser.38  

 

                                                 
31 Wärnbäck & Wallentinus (2007), s 283. 
32 Smith (2006) citerad av Connelly (2008). 
33 Rodéhn (2004) efter Considering Cumulative Effects (1997). 
34 Duinker & Greig (2006). 
35 Bingham (2008). 
36 Connelly (2008). 
37 Connelly (2008). 
38 Rodéhn (2004). 
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2.4 Situationsanpassning av processen 
En viktig princip är att de kumulativa frågorna ska inarbetas i det ordinarie MKB-
arbetet och inte utgöra en separat process. Detta har stöd i internationell MKB-
litteratur.39 Detta betyder dock inte att de kumulativa effekterna ska behandlas ”i samma 
svep” som de indirekta effekterna, utan det bör tydligt redovisas vad som är direkta, 
indirekta respektive kumulativa effekter (och konsekvenser). Effekterna bör behandlas i 
just denna ordningsföljd.40 

Som tidigare nämnts, är det viktigt att behandlingen fokuseras på de betydande miljö-
värdena. Varje MKB-fall måste emellertid få tillåtas följa ett upplägg som i det enskilda 
fallet befinns mest ändamålsenligt. I vad mån man förlägger behandlingen av de kumu-
lativa frågorna i MKB-rapporten till ett separat avsnitt eller mer integrerat i framställ-
ningen får ofta avgöras från fall till fall.41 Liksom de direkta och indirekta effekterna 
ska även de kumulativa effekterna belysas gentemot ett nollalternativ.42 Till viss del 
ingår emellertid kumulativa effekter, till den del som avser pågående verksamheter, i 
beskrivningen av 0-alternativet. 

 
2.5 Ansvar, incitament 
En av orsakerna till att kumulativa effekter inte alltid behandlas i MKB-arbetet kan vara 
att det råder oklarhet om vem som har ansvar för de kumulativa aspekterna.43 Utom-
lands har det visats att myndigheter inte alltid känner till sin skyldighet att av verksam-
hetsutövare kräva behandling av kumulativa effekter. Ofta beror detta på bristande 
kunskap hos personalen.44 Det är därför viktigt att det ställs krav på att kumulativ analys 
ska göras.45 Liksom i många andra sammanhang kan enskilda ”eldsjälar” i organisa-
tionen ha stort inflytande på utvecklingen av arbetet med kumulativ effektbedömning. 
Ett frivilligt, överenskommet och förankrat ställningstagande inom organisationen kan 
ofta vara ett framgångsrikt sätt att få till stånd och vidareutveckla den kumulativa 
miljöbedömningen.46  

Kostnadsdelning av arbetet med de kumulativa frågorna kan befrämja utvecklingen av 
dessa frågor, liksom olika typer av partnerskap mellan MKB-aktörer.47 Allmänheten 
och enskilda sakägare kan också vara viktiga aktörer för att driva på utvecklingen av de 
kumulativa frågornas behandling i MKB-arbetet. I många fall kan det vara en lång rad, 
enskilt små, pådrivande faktorer som gör att behandlingen av de kumulativa frågorna 
utvecklas.  

                                                 
39 Bérubé (2007) sid 105. 
40 Senner (2008b). 
41 Baxter et. Al. 2001) citerad av Bérubé (2007) sid 106. 
42 Considering Cumulative Effects (1997). 
43 Canter & Ross (2008). 
44 Piper (2001). 
45 Cooper & Sheate (2002). 
46 Piper (2001). 
47 Piper (2001). 
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MKB-arbetet med de kumulativa frågorna har mycket att vinna på att samverkan sker 
dels mellan infrastrukturplanering av olika slag, dels med infrastrukturplanering och 
kommunal och regional planering. I Sverige är det vanligen den kommunala byggnads-
nämnden (motsv.) resp. länsstyrelsen (motsv.) som berörs. Omvänt är det också viktigt 
att dessa myndigheter aktivt söker information om och samarbete med aktuell vägpla-
nering så att samarbete kan inledas tidigt.  

De kommunala och regionala planeringsorganen borde kanske också ställa krav på 
beaktande av kumulativa effekter i vägprojekten.48 I sina roller som tillhandahållare av 
bakgrundsinformation och granskare av MKB har länsstyrelserna ett särskilt ansvar för 
att de kumulativa aspekterna får en adekvat behandling i MKB-arbetet. Att projekt kan 
ge upphov till kumulativa effekter bör exempelvis tas med i länsstyrelsens beslut av 
huruvida projektet ska bedömas som medförande påtaglig skada eller inte.49 

 
2.6 Upphandling 
Upphandling och kontraktsskrivande utgör nyckelfunktioner för de kumulativa 
frågornas behandling i MKB-arbetet. Det är ofta i upphandlingen som det avgörs vilken 
ställning och roll de kumulativa frågorna ska få i det fortsatta arbetet.50 Upphandling där 
tydliga krav ställs på behandling av kumulativa effekter ger förutsättningar för en god 
behandling av dessa frågor. Upphandling där inga eller otydliga krav anges medför 
naturligtvis att frågorna ges en styvmoderlig behandling, om alls någon. Kort sagt får 
beställaren den kvalitet han beställer.51 52 För att kunna ställa adekvata krav måste 
beställaren ha god kompetens. Dessutom gäller det att den som specificerar kraven har 
stöd i organisationen, dvs. att de kumulativa frågorna har en given plats och anses 
viktiga. Adekvata krav från beställaren leder, åtminstone på sikt, till höjd kompetens 
även hos MKB-utföraren.  

 

                                                 
48 Cooper & Sheate (2002). 
49 Rodéhn (2004). 
50 Canter & Ross (2008). 
51 Birley (2007). 
52 Plano et al. (2001). 
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3 Samverkan 
3.1 Samverkan mellan infrastrukturplanering och fysisk planering 
De frågeställningar som ska behandlas när det gäller kumulativa effekter är ofta mer 
komplicerade än när behandlingen enbart inkluderar de ”sedvanliga” direkta och 
indirekta effekterna. Likaså är den geografiska skalan ofta mindre, dvs. analyser sker 
över större geografiska områden. Det är ofta ändamålsenligt att ha ett landskaps-
perspektiv i utredningsarbetet. Därmed blir det naturligt att vägplaneringen samverkar 
inte bara med annan infrastrukturplanering utan även med kommunal och regional 
planering. Perspektivet vidgas, och regionala utvecklingsplaner, kommunala översikts-
planer och liknande uttryck för övergripande planering kommer därmed naturligt in i 
bilden. Kommunal översiktsplanering har emellertid sitt fokus på områdets markan-
vändning och inte på enskilda projekt eller verksamheter. Även kommunala detaljplaner 
kan behöva beaktas. Vidare måste nationella och regionala infrastrukturplaner beaktas. 

I arbetet med kumulativa effekter och konsekvenser bör miljökonsekvensbeskrivningen 
och kanske särskilt miljöbedömningen på den strategiska nivån också beakta nationella, 
regionala och kommunala och miljömål. Här är tidig kontakt med länsstyrelse (motsv.) 
och kommun av stor betydelse. 

 
3.2 Samverkan inom projektet och mellan olika projekt 
I arbetet med de kumulativa frågeställningarna kommer vitt skilda aspekter in i bilden. 
Många olika kompetenser och discipliner berörs, och experter inom olika fält måste 
samverka effektivt med varandra. Ibland kan det vara en fördel att ha en relativt fast 
arbetsgrupp för de kumulativa frågeställningarnas behandling. För att kunna etablera ett 
förtroendefullt samarbete måste deltagarna känna sig som sanna medlemmar i arbets-
gruppen. Återkommande brainstorming är viktigt. Ömsesidigt förtroende och öppenhet 
inom gruppen skapar förutsättningar för öppenhjärtiga diskussioner. Att arbeta nära 
beställaren är en stor fördel.53 

Samverkan och samråd av olika slag kan i många fall användas för att skapa och använda 
utvecklingsscenarier för ett visst område.54 Ett exempel kan återges från Kanada: En 
utredning om kumulativa effekter gjordes tillsammans av ett flertal verksamhetsutövare 
vid Humberflodens mynning. En enda konsult gjorde en gemensam utredning åt alla 
ingående parter. Många fördelar vanns med denna gemensamma procedur. Det blev 
möjligt att styra bort vissa störande aktiviteter från särskilt känsliga årstider; detta hade 
inte varit möjligt utan informationsutbyte mellan de olika verksamhetsutövarna. Det 
bedömdes som viktigt att alla verksamhetsutövare kom med från början i processen, men 
det skapades också en procedur för att successivt involvera nytillkommande verksamhets-
utövare i den gemensamma utredningsprocessen. De många verksamhetsutövarna 
skapade sig en ägandekänsla för flodmynningen (estuariet) och kom t.ex. att värna om 
flodmynningens fågelliv. Samverkan ökade också förståelsen för naturresurserna i 
området liksom för miljöpåverkan från såväl det egna projektet som andras projekt. 
Samverkan gav också en snabbare och enklare tillståndsgivningsprocess. Den gemen-
samma bedömningsprocessen tog bort de enskilda verksamhetsutövarnas strävan att 
”komma först till kvarn” för att få sitt tillstånd från myndigheterna. Viktigt var att det 

                                                 
53 Plano et al. (2001). 
54 Duinker & Greig (2006). 
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hölls regelbundna styrgruppsmöten och att det var en enda konsult som gjorde 
undersökningarna.55 

 
3.3 Samråd och samverkan i övrigt 
I den svenska MKB-processen har samrådet (tidigt samråd, utökat samråd) en väl 
definierad roll, reglerad i Miljöbalken. Aktuell forskning tyder emellertid på att samråds-
instrumentet har stor potential att utvecklas till en betydligt mer effektiv process för 
kommunikation med olika aktörer och ömsesidigt informationsutbyte än vad fallet är 
idag.56  

I många fall är proceduren för samråden given. Det kan emellertid vara en fördel att på 
tidigt stadium diskutera med olika aktörsgrupper vilken analysprocess som kan vara mest 
effektiv i det enskilda fallet. En sådan processutveckling underlättas av att man är öppen 
för flexibilitet.57 

Samrådens roll varierar naturligtvis mycket mellan olika situationer och projekt. I 
tekniskt mycket komplicerade projekt kan det vara svårt för den breda allmänheten att 
sätta sig in i detaljerna. Då finns det risk att ställningstaganden mer grundas på subjektiva 
känslor än sakkunskap.58 I komplicerade projekt ställs höga krav på pedagogiken vid 
samråd. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att samråd utöver sin funktion som informa-
tionskanal alltid har en demokratisk dimension som har att göra med medborgarnas rätt 
att uttrycka sina åsikter. 

När man från olika aktörer, inklusive allmänheten, ska ta reda på synpunkter på ett 
projekt som kan ha kumulativa effekter kan man ha god hjälp av enkla frågor av typen: 
”Vad känner ni för oro inför detta projekt?”59 

Bred samverkan mellan experter i utredningen kan vara ett effektivt sätt att hantera de 
kumulativa frågorna, inte minst i stora projekt eller där stora geografiska områden berörs. 
Ett omfattande utredningsarbete rörande Ohio-floden kan exemplifiera det som i USA 
kallas Expert Elicitation Process (EEP). Utredningen gällde att föreslå åtgärder dels för 
att effektivisera sjöfarten på floden, dels för att samtidigt stärka den ekologiska hållbar-
heten i anslutning till floden. Den framgångsrikt tillämpade metoden omfattade följande 
huvudsteg:60 

• Identifiera behovet av EEP 

• Utse en projektledare 

• Välj ut vetenskapligt och policy-mässigt viktiga förhållanden och frågeställningar  

• Utse experter inom olika sakområden att ingå i gruppen 

• Tillsätt en granskningsgrupp att granska arbetet (kvalitetskontroll) 

                                                 
55 Piper (2000). 
56 Wänström (2009). 
57 Plano et al. (2001). 
58 Piper (2000). 
59 Senner (2008b). 
60 Swor & Canter (2008). 
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• Sänd ett välgenomarbetat bakgrundsmaterial till EEP-gruppen och 
granskningsgruppen 

• Genomför gruppmötet/mötena 

• Dokumentera mötet/mötena. 

I detta specifika fall resulterade arbetet bl.a. i målformuleringar för utvalda betydande 
miljövärden, åtgärdsförslag för att nå målen och precisering av 26 identifierade huvud-
åtgärder för att höja den miljömässiga hållbarheten knuten till floden. Arbetssättet kan 
vara effektivt men kräver noggrann planering. 
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4 Tillvägagångssätt för analys och bedömning av kumulativa 
effekter 

Kumulativa effekter ska beskrivas och bedömas i den ordinarie MKB-processen, inte 
som en separat process.  

En viktig princip för det praktiska arbetet med kumulativa effekter och konsekvenser är 
att beskrivningen, analysen och bedömningen av de betydande miljövärdena ska utföras 
av personer med specialistkompetens på respektive område.  

Det tillvägagångssätt som i denna skrift anges för analys och bedömning av kumulativa 
effekter och konsekvenser bygger i stora drag på den metodik som används i Kanada 
och USA, där bra handledningar finns.61 Strävan i skriften är att tillvägagångssättet i så 
stor utsträckning som möjligt ska ansluta till de processer för miljöbedömning och 
MKB som etablerats för väg- (och järnvägs-)planering och -projektering i Sverige. 
Detta innebär att mycket som beskrivs inte är specifikt för kumulativ effektbedömning. 
Betoningen ligger emellertid på tillvägagångssätt och förhållanden som har särskild 
bäring på de kumulativa frågeställningarna.  

Tillvägagångssättet följer fem steg: 

1. Avgränsning 

2. Analys av påverkan och effekter 

3. Identifiering av behov av hänsynsåtgärder  

4. Bedömning av miljökonsekvenser och deras betydelse 

5. Uppföljning och åtgärdsanpassning. 

Många varianter på denna stegvisa process existerar och måste få existera. Ett exempel 
på en alternativ variant finns i en publikation från Kanada.62 

1. Scoping (vilka betydande miljövärden som ska behandlas, och deras 
avgränsning i tid och rum)  

2. Identifiering av alla tidigare, nuvarande och framtida verksamheter som kan 
tänkas påverka de valda betydande miljövärdena  

3. Beskrivning av effekter  

4. Beskrivning av historisk utgångssituation för de olika betydande miljövärdena  

5. Beskrivning av historisk utvecklingstrend för dessa  

6. Bedömning av konsekvensernas betydelse  

7. Program för hänsynsåtgärder och uppföljning.  

I arbetet med de kumulativa effekterna måste man vara beredd att vid behov ”gå 
tillbaka” ett eller flera steg. Under utredningsarbetet kan det nämligen framkomma ny 
information som nödvändiggör ett ”omtag” av något tidigare steg. Inte minst bör 
uppföljningsverksamhet ge upphov till förnyade ställningstaganden till behovet av 

                                                 
61 Considering Cumulative Effects (1997); Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999); 
Connelly (2008). 
62 Bérubé (2007) sid 103 och 108. 
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modifierade åtgärder eller andra förändringar. Ett iterativt arbetssätt har därför stort 
värde i arbetet med kumulativa effekter. 

 
4.1 Steg 1: Avgränsning 
I Steg 1 görs en avgränsning63 till de miljövärden som kan förväntas bli påverkade av 
ifrågavarande plan eller projekt i kombination med andra verksamheter. Avgränsningen 
görs för att inte onödigt arbete ska läggas ner på utredning av förhållanden som inte har 
betydelse för de betydande miljövärdena.64  

Utifrån en sedvanlig inventering av miljövärden som kan komma i fråga sorteras de 
betydande miljövärdena fram. Därefter görs en ytterligare sållning så att det fortsatta 
analysarbetet kan koncentreras till de viktigaste betydande miljövärdena.65 66 Här ingår 
naturligtvis de miljövärden som kan förväntas i hög grad bli påverkade av planen eller 
projektet. Därutöver bör man ta med sådana miljövärden som kanske inte nödvändigtvis 
påverkas särskilt mycket av planen eller projektet ensamt men där påverkan från 
planen/projektet i kombination med andra verksamheter kan bli betydande. Observera 
att ett projekt som har mycket liten påverkan på ett betydande miljövärde ändå, i 
kombination med påverkan från andra projekt eller verksamheter, kan medföra att en 
kritisk påverkansnivå överskrids. Därför är det viktigt att inte utesluta sådana miljö-
värden i bedömningen.67 

Att utgångspunkten tas i miljövärden medför att utredningsområdet för ett visst miljö-
värde mycket väl kan komma att bli större än influensområdet för exempelvis det 
aktuella vägprojektet. Utredningsområdet kan alltså komma att bli större när kumulativa 
effekter ska bedömas än när bedömningen inskränks till enbart direkta eller indirekta 
effekter. Avgränsning i rum och tid beskrivs vidare i avsnitt 4.1.3 nedan. 

I princip omfattar arbetet i Steg 1 fem delar som gärna kan göras i följd. I praktiken 
utförs delarna ibland parallellt eller i en ordning som bäst passar det aktuella fallet. 

En allmänt använd struktur för bedömning av hur valda betydande miljövärden 
påverkats av, påverkas av och kommer att påverkas av olika verksamheter är att göra en 
uppdelning i tidigare, nuvarande och framtida verksamheter.68 Ofta är det emellertid 
tidsödande att utreda tidigare verksamheter. Därför kan man förenkla arbetet genom att 
betrakta nuläget som det integrerade resultatet av påverkan från tidigare och nuvarande 
verksamheter. Emellertid kan det ibland finnas anledning att försöka identifiera verk-
samheter som avslutats för länge sedan och där kvarstående effekter kanske inte är 
direkt synliga. Exempel kan utgöras av nedlagd industriverksamhet eller områden där 
miljöfarligt avfall deponerats. Det är inte alltid sådan verksamhet är dokumenterad. 

Vid den första identifieringen av hur de betydande miljövärdena påverkas ska man ange 
påverkan från var och en av verksamheterna separat. Det är dock viktigt att man på detta 

                                                 
63 Eng: scoping. 
64 Considering Cumulative Effects (1997); Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), 
avsnitt 3.2; Cooper & Sheate (2002); Bérubé (2007) sid 102. 
65 Bérubé (2007) sid 102. 
66 Cooper & Sheate (2002). 
67 Bérubé (2007) sid 103. 
68 Bérubé (2007) sid 103. 
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stadium inte försöker bestämma betydelsegraden av den påverkan som de olika 
verksamheterna kan ha på miljövärdet.69 

 
4.1.1 Identifiering av regionala och lokala förhållanden av betydelse för 

analysen 
I utgångsläget behöver ett bredare spektrum av miljöförhållanden analyseras i den 
kumulativa analysen än i konventionell MKB, främst pga. den mindre rumsliga skalan 
(större geografiskt område) för den kumulativa analysen. I denna identifiering av 
miljövärden kan information inhämtas från olika experter, boende, intressenter och 
andra aktörer genom informella samråd som utformas allt efter behovet i det aktuella 
fallet. Arbetet går direkt över i nästa del av Steg 1. 

 
4.1.2 Identifiering av betydande miljövärden och miljöaspekter 
Denna del av Steg 1 syftar till att identifiera de betydande miljövärden och miljö-
aspekter som bedöms ha inverkan på de beslut som kommer att fattas i miljörapporten 
eller miljökonsekvensbeskrivningen. Det är till dessa miljövärden och -aspekter som det 
fortsatta arbetet ska koncentreras.70 71 72  

För att identifiera de betydande miljövärdena kan man ta hjälp av orsak-verkan-kedjor 
(händelsekedjor). Dessa kan till att börja med göras mycket enkla och ta formen av 
påverkansfaktorer, aspekter/företeelser, effekter, konsekvenser, etc. som förbinds med 
enkla pilar.73 74 Beroende på behov kan händelsekedjorna byggas på till mer och mer 
komplicerade mönster eller nätverk.75  

Ett tankeväckande förhållningssätt för dem som arbetar med kumulativa effekter är att 
ge sig själv rollen som det betydande miljövärdet man för tillfället arbetar med, alltså:76  

• ”Jag är det betydande miljövärdet (eller en indikator för det). 

• Hur ser min historia ut? 

• Hur mår jag nu? 

• Hur påverkas jag nu, och kommer att påverkas, av tidigare, nuvarande och 
framtida åtgärder och verksamheter?” 

Man kan i princip säga att analysen av kumulativa effekter och konsekvenser handlar 
om att bedöma hur de betydande miljövärdena i det långa loppet kommer att påverkas 

                                                 
69 Bérubé (2007) sid 105. 
70 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
71 Canter & Ross (2008). 
72 Wärnbäck & Wallentinus (2007). 
73 Se t.ex. Fig. 4-3 i Considering Cumulative Effects (1997). 
74 COST 356 (pågående arbete). 
75 Se t.ex. Fig. 4.2 i Considering Cumulative Effects (1997). 
76 Fritt tolkat från Canter & Atkinson (2008). 
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av förändringar och reagera på dem; den kumulativa effektanalysen blir en bedömning 
av i vad mån de betydande miljövärdena går en hållbar utveckling till mötes.77  

I utredningen av ”betydande miljövärden” (eller betydande miljöaspekter) är det viktigt 
att inkludera sådana miljövärden, miljökomponenter eller miljöförhållanden som 
uppfattas som viktiga eller värdefulla av aktörer och intressenter av olika slag liksom 
boende och berörd allmänhet, alltså inte bara experter, myndighetspersoner eller experter. 
Förutom exempelvis vegetation, luftkvalitet och ljudmiljö ingår i miljövärdena även t.ex. 
upplevelsevärden, kulturhistoriska samband i en jordbruksbygd och lokala historiska 
aktiviteter, traditioner och sägner. Information om sådana miljövärden kan behöva 
inhämtas direkt från t.ex. lokalbefolkningen.78 Den naturliga vägen att fånga in sådan 
information är samrådet. För att effektivare fylla denna funktion krävs en utveckling av 
samrådsinstrumentet.79 Barns och särskilda befolkningsgruppers värderingar kan behöva 
efterfrågas särskilt.  

En mycket enkel men processmässigt intressant tankekedja i utredningsprocessen kan 
ha följande form:80 

1. Hur vill vi att det betydande miljövärdet ska ”må” i framtiden? 

2. Vad måste till för att det ska bli så? 

3. Vilka är de tänkbara indikatorerna för en hållbar utveckling av miljövärdet i 
fråga? 

Analysen av betydande miljövärden kan lämpligen kopplas till projektmål eller 
regionala miljömål som kan finnas. Till sådana mål är vanligen indikatorer knutna. En 
sådan koppling mellan MKB-arbetet och projektmål/regionala miljömål kan utgöra ett 
stöd i bedömningen. 

För att inte begränsa synsättet vid ett sådant tillvägagångssätt bör man göra sig fri från 
frågor av typen:81 

• Var ska ansvaret ligga? 

• Vem ska implementera de förbättringar som behövs? 

• När ska det ske? 

• Vem ska betala? 

Ofta kan det vara praktiskt att indela miljövärdena i kategorier, t.ex. luft, vatten, mark, 
vilt, naturresurser, lokala traditioner etc.82 

I identifieringen av betydande miljövärden kan enkla tabeller vara ett hjälpmedel 
(Tabell 1). 

 

                                                 
77 Senner (2008a). 
78 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
79 Se t ex Wänström (2009) 
80 Swor & Canter (2008). 
81 Swor & Canter (2008). 
82 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2.4. 
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Tabell 1  Exempel på tillvägagångssätt för att identifiera betydande miljövärden. 

Miljövärde Problem eller hot kopplade till 
projektet tillsammans med andra 
verksamheter 

Komponenter, aspekter 
eller förhållanden som är 
värdefulla 

Luftkvalitet Ökande luftföroreningshalter i redan 
belastad miljö; samverkan mellan 
försämrad luftkvalitet och ökad 
bullerstörning 

Ren och luktfri luft 

Insjö Förorening, utfiskning, alger, 
motorbåtstrafik; ökat besökstryck vid P-
platser; tillkommande 
friluftsanläggning/stugby 

Vattentäkt, badsjö, fiske, 
sjöutsikt 

Jakt Ökat jakttryck, områden naggas i 
kanten, störning från annat friluftsliv; 
ökad turism; buller från tillkommande 
järnväg 

Hållbara viltstammar, ostörda 
och ofragmenterade 
jaktmarker 

Lokala/regionala 
seder 

Utdöende av traditioner, förlust eller 
störning av platser eller områden för 
traditionsutövning; sekundär 
exploatering till följd av tillkomst av väg; 
ökad turism  

Bibehållna/utvecklade lokala 
seder och traditioner 

Herrgårdslandskap Bebyggelsetryck, ändrad hävd av 
jordbruksmark; nya vägar, 
bullerstörning; ökad turism; 
tillkommande kommersiella 
turistaktiviteter, visuella störningar 

Herrgårdslandskapets 
helhetskaraktär 

 

Exemplet visar på att identifieringen av miljövärden måste göras utifrån det enskilda 
fallets förutsättningar och inte utifrån en schablonmässig mall. 

Ett exempel från USA visar på att betydande miljövärden av sinsemellan mycket olika 
slag kan ingå i analysen. I den omfattande miljöbedömningsprocessen för ett antal stora 
utvecklingsprojekt i Ohio-floden visade sig följande uppsättning betydande miljövärden 
fungera väl i det kontinuerliga utredningsarbetet:83  

• Vattenkvalitet 

• Musslor 

• Fiskar 

• Flodresurser 

• Hälsa och säkerhet 

• Vattenanknuten rekreation. 

 

                                                 
83 Swor (2008); Swor & Canter (2008). 
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4.1.3 Skalor i tid och rum 
Analysen av kumulativa effekter och konsekvenser utgår från de betydande miljövärden 
som identifierats. Analysen utförs på den skala i tid och rum som är avpassad efter vart 
och ett av de betydande miljövärdena. Analyserna kräver därför ofta behandling på 
rums- och tidsskalor som är annorlunda än när bara direkta och indirekta miljöeffekter 
ingår.84 85 Ofta finner man då att de kumulativa effekterna och konsekvenserna berör 
skeenden och förhållanden över ett stort geografiskt område och över vida tidshori-
sonter.  

 

Rumslig skala 
Administrativa gränser är sällan en bra utgångspunkt för analys av kumulativa 
effekter.86 I stället måste gränsen sättas utifrån hur ifrågavarande miljövärde kan 
påverkas av projektet/verksamheten tillsammans med andra pågående och planerade 
verksamheter.87 Utredningsområdena kan därför variera mycket i storlek beroende på 
miljövärde. Gränserna kan initialt vara svåra att sätta.88 Ibland kan det vara lämpligt att 
börja i en lokal skala där de kumulativa effekterna är relativt enkla att förstå och 
analysera. Man måste emellertid under analysarbetets gång vara beredd att utvidga det 
område som ska ingå i effektanalysen. Beträffande val av skala för analysen kan det 
vara lämpligt att pröva olika skalor. Specifika lokala företeelser tenderar naturligtvis att 
bli mindre framträdande ju större område kartan omfattar. Valet av skala har stor 
betydelse inte bara för själva analysen utan även när den ska kommuniceras.89 När man 
presenterar analyser av kumulativa effekter, bör man redovisa vilken betydelse den 
valda skalan har för tolkningen.90 I MKB används ofta skalor som illustrerar lokala 
företeelser medan man på den strategiska nivån (planer och program) vanligen använder 
mindre skalor (dvs. större områden).91 För vissa miljövärden kan gällande gränsvärden 
(luftföroreningar, buller, vattenkvalitet) vara en utgångspunkt för den geografiska 
avgränsningen. För de flesta miljövärden får avgränsningen emellertid göras utifrån 
kvalificerade expertbedömningar.92 När gränser för utredningsområdet sätts, är det 
viktigt att beakta olika intressen. Ofta kan expertis inom vitt skilda ämnesområden, men 
även lokala uppgiftslämnare, behöva anlitas. Tidig samverkan med kommunal planering 
(och regional, där sådan förekommer) är ofta viktig.93  

Att ett stort utredningsområde ibland kan behövas kan illustreras av följande exempel: 
förorening av vattendrag, migrerande viltarter, ökat turisttryck i tidigare väglöst land. 
Att avrinningsområdena och inte administrativa gränser utgör den operativa basen för 

                                                 
84 Cooper & Sheate (2002). 
85 Bérubé (2007) sid 102. 
86 Considering Cumulative Effects (1997); Connelly (2008). 
87 Wärnbäck & Wallentinus (2007). 
88 Piper (2001). 
89 Ross (1998) och McGarigal et al. (2001) citerade av Gontier (2007); Gontier et al. (2006). 
90 Gontier (2007). 
91 Gontier (2007). 
92 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
93 Duinker & Greig (2006). 
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de nyinrättade vattenmyndigheterna i Sverige är ett gott exempel på anpassning till de 
naturliga förutsättningarna för det miljövärde man har att förvalta.  

Principiellt kan man hävda att gränsen för utredningsområdet ska sättas där de 
kumulativa effekterna för det studerade miljövärdet börjar bli obetydliga. Samtidigt 
måste avgränsningen naturligtvis ske inom rimliga gränser för görlighet och ekonomi. I 
många fall sätter brist på tillförlitliga data en praktisk gräns för utredningsområdenas 
utsträckning. I valet av storleken på utredningsområdet ligger naturligtvis även en 
avvägning av det aktuella miljövärdets betydelse gentemot vikten av att få med ”hela” 
det område där miljövärdet påverkas.  

Vidare finns det en avvägning mellan å ena sidan att inte få med alla kumulativa 
effekter om området görs för litet och å andra sidan att informationen blir för generell 
om området görs för stort.94 

Ur en amerikansk handbok95 har exempel på förslag till geografisk avgränsning för 
olika miljövärden hämtats (Tabell 2). Det bör dock här påpekas att detta bara utgör 
exempel. Avgränsningen måste naturligtvis göras utefter de givna förutsättningarna i 
varje enskilt ärende; bland annat måste man väga in vilka andra befintliga och planerade 
verksamheter som kan identifieras. Avgränsningarnas vaga beskrivningar i tabellen 
styrker vikten av att anpassa tillvägagångssättet till de specifika 
planeringsförutsättningarna. 

 
Tabell 2  Exempel på geografiska avgränsningar för analys av kumulativa effekter. 

Resurs, miljövärde Möjlig geografisk avgränsning 

Luftkvalitet Storstadsområdet; atmosfären globalt 

Vattenkvalitet Vattendraget, avrinningsområdet eller delar därav 

Stationära viltarter Biotopen 

Migrerande viltarter Häckningsområdet, yngelplatserna, migrationsvägarna, 
övervintringsområdet, utbredningsområdet för alla subpopulationer 

Fiskeresurser Vattendraget, avrinningsområdet, yngelplatserna, migrationsvägarna 

Historiska 
värden/resurser 

Grannskapet, den historiskt sammanhållna enheten, trakten, staden, 
kommunen, regionen 

Sociokulturella 
värden/resurser 

Grannskapet, lokalsamhället, det som värdefullt ansedda landskapet, 
det område lokalbefolkningen använder 

Markanvändning Kommunen, länet, regionen 

Kustområde Kustzonen, avrinningsområdet 

Friluftsliv Ån, sjön, grannskapet, det utnyttjade landskapsavsnittet 

Socioekonomiska 
förhållanden 

Kommunen, länet 

 

                                                 
94 Cockell et al. (2008).  
95 Considering Cumulative Effects (1997); anpassat och fritt tolkat. 
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Tidsskala 
I analysen ligger fokus på framtiden, inte nutid eller historisk tid. Det som ska säkras är 
framtiden för de betydande miljövärdena. Ofta har analysen en alldeles för kort fram-
tidshorisont.96 

Liksom för den rumsliga avgränsningen bör den tidsmässiga avgränsningen i princip 
göras utifrån det miljövärde analysen avser. 

För att bedöma den framtida utvecklingen, är det ofta nödvändigt att se bakåt så att man 
får en förståelse för vilka processer som lett fram till hur dagens situation ser ut. 
Exempelvis måste MKB-utredaren sätta sig in i de viktigaste historiska skeenden som 
lett fram till dagens herrgårdslandskap där en väg planeras. Områden som idag utgör 
skogsmark döljer ofta spår från tidigare odling eller bebyggelse. Ett annat exempel är att 
lyfta fram kunskapen om hur vägsystemet i ett transportstråk har utvecklats över tid. 

Vissa experter hävdar att det är viktigt att skilja mellan dagens situation och en historisk 
utgångssituation som måste vara välundersökt.97 Även om det i vissa fall kunde vara 
befogat att gå längre tillbaka i tiden, sätter man ofta gränsen där man har någorlunda 
lättillgänglig information att tillgå, vilket ofta är 10–20 år98. I Kanada avser numera ofta 
bakgrundsbeskrivningen enbart dagens situation.99 I Vägverkets hittillsvarande handbok 
anges inget om hur långt bakåt i tiden analysen bör avse. 

Vad gäller framtiden skulle man på principiella grunder kunna hävda att en lämplig 
tidshorisont kunde vara den tidshorisont som för det aktuella betydande miljövärdet är 
relevant, oavsett nu kända projekt eller aktiviteter.100 I många fall får man räkna med att 
effekter eller konsekvenser för ett visst betydande miljövärde mycket väl kan kvarstå 
långt efter det aktuella projektets eller verksamhetens livstid.101 I praktiken sätts gränsen 
ofta vid den framtid för vilken projekt och aktiviteter är kända.102 I USA har man tagit 
domstolsutslag till hjälp för att avgöra vilka framtida verksamheter som ska inkluderas i 
det som betecknas ”reasonably foreseeable future actions”, alltså aktiviteter som 
rimligen kan förväntas i en någorlunda överblickbar framtid.103 Framtidsbedömningen 
kan sällan avse längre än 10 år.104 Denna tidshorisont används ofta i USA och 
Kanada.105 Vägverkets hittillsvarande handbok anger för MKB-arbetet att framtidsbe-
dömningen bör avse ”prognosåret, dvs. ett antal år efter det att anläggningen står färdig” 
men att man ibland måste ha längre tidsperspektiv.106  

                                                 
96 Duinker & Greig (2006). 
97 Berubé (2007) sid 108. 
98 Bérubé (2007) sid 104ff. 
99 Bérubé (2007) sid 105. 
100 Bérubé (2007) sid 105. 
101 Considering Cumulative Effects (1997). 
102 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
103 Bérubé (2007) sid 105. 
104 Bérubé (2007) sid 104. 
105 Flera föredrag vid Assessing and Managing Cumulative Environmental Effects (2008). 
106 Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn, del 2 (2002), sid 43. 
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Det är naturligtvis svårt att bedöma den framtida utvecklingen av påverkan på bety-
dande miljövärden, men bedömningen bör göras, och viss ödmjukhet kan rekommen-
deras.107 Man bör också hålla i minnet att osäkerheten ofta är stor i fråga om planerade 
eller eventuellt tillkommande framtida projekt och verksamheter. Osäkerheten ökar 
naturligtvis också vartefter tidshorisonten ökar. Tidshorisonten kan behöva ändras under 
arbetets gång, om t.ex. ny kunskap kommer fram.108  

Scenarioteknik kan i många fall vara ett lämpligt angreppssätt för att pröva hur bety-
dande miljövärden påverkas av fingerade aktiviteter och hur man på grundval av detta 
bör göra tidsavgränsningen.109 

 
4.1.4 Andra projekt och aktiviteter 
En ständig fråga är verksamhetsutövarens ansvar för att bedöma kumulativa effekter av 
andra – aktuella och framtida – projekt som han inte har kunskap om eller inflytande 
över.110 Länsstyrelsen (motsv.) och respektive kommun har här nyckelroller genom att 
ha samlad kunskap om aktuella och planerade framtida aktiviteter i länet/regionen 
respektive kommunen. Eftersom ansvaret för olika frågor vid länsstyrelsen ofta är 
fördelat på olika administrativa delar, kan det ibland vara svårt för verksamhetsutövaren 
att få överblick över läget. Den regionala myndigheten (i Sverige länsstyrelsen, motsv.) 
bör också vara väl skickad att bedöma behovet av hänsynsåtgärder och miljöupp-
följning.111 

En grundregel bör vara att analysen av kumulativa effekter bör inbegripa alla verksam-
heter som har gett, ger eller kan ge effekter som kan interagera med det aktuella 
projektet. Även här bör utgångspunkten tas i de betydande miljövärden som identi-
fierats; om dessa andra verksamheter och det aktuella projektet påverkar det miljövärde 
som utreds, ska dessa andra verksamheter ingå i bedömningen av kumulativa effekter på 
miljövärdet. I den rumsliga avgränsning som då görs betraktas ofta såväl naturliga 
extremhändelser som kvarstående effekter av ”gamla synder” som ingående i nutids-
förhållandena (”baseline conditions”).112  

Hur säkra ska framtida projekt och aktiviteter (”reasonably foreseeable future actions”) 
vara för att tas med i den kumulativa analysen? För att bedöma detta kan man ha hjälp 
av en enkel uppställning av projekt och aktiviteter med ökande osäkerhetsgrad:113 

 Säkra 

  Beslutade 

 ↓ Under tillståndsprövning 

  På väg att inges till tillståndsprövning 

 

                                                 
107 Bérubé (2007) sid 106, 108. 
108 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
109 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
110 Bérubé (2007) sid 107. 
111 Cooper & Sheate 2004) citerad av Bérubé (2007) sid 107. 
112 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
113 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2. 
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 Någorlunda förutsebara 

  Följdverksamhet som är avhängig av det aktuella projektet114 

 ↓ Upptagen i gällande översiktsplan eller regional infrastrukturplan 

  Upptagen i översiktsplan eller regional infrastrukturplan ingiven för beslut 

  Ej direkt samband med aktuella projektet men som skulle kunna följa därav 

 Hypotetiska 

 ↓ Diskuterad idé 

  Gissning baserad på tillgänglig information. 

Ofta kan bedömningen behöva innefatta kategorierna ner t.o.m. de ”Någorlunda förut-
sebara projekten/aktiviteterna”. Följdverksamheter är naturligtvis svåra att bedöma 
eftersom de sällan är planerade. Finns information om dem, talar detta för att de bör 
inkluderas i bedömningen. Informationsmängden ökar ofta med sannolikheten för 
verksamheten. Sekundära verksamheter som följer av infrastrukturinvesteringar kan i 
många fall vara svåra att förutse. Externetableringar, ofta vid motorvägskorsningar i 
närheten av tätorter, är ett typexempel på en potentiell följdaktivitet som bör ha en given 
plats i varje bedömning av rimligen förutsebara framtida aktiviteter. Naturligtvis har 
MKB-utredaren att beakta att osäkerheten vanligen ökar ju längre i framtiden man 
blickar. 

Den information som behöver inhämtas för dessa andra verksamheter är av olika slag 
och kan t.ex. avse: 115 

• typ av anläggning 

• plats och utsträckning 

• komponenter (t.ex. anläggning, tillfartsväg) 

• logistik för insatsvaror och produkter 

• tidskaraktäristika (tillkomstfaser, anläggningens livstid, aktiviteters 
årstidsvariation) 

• produktion, personalstyrka o dyl 

• tillståndsgivning. 

Ofta är det svårt att få tillgång till information om andra planerade verksamheter, t.ex. 
om det rör sig om företagshemligheter eller verksamheter som endast nått idéstadiet. I 
sådana fall är det viktigt att i MKB:n eller rapporten ange att information sökts och 
beskriva svårigheterna att inhämta information. 

Allmänheten kan vara till stor hjälp för att identifiera framtidsplaner på projekt eller 
aktiviteter. När man samlar information om framtida projekt är det lämpligt att använda 
de officiella benämningarna på projekten, såvida sådana finns. I en översiktlig tabell 
anges för varje projekt eller aktivitet även bl.a. syfte, tidshorisont, en enkel beskrivning 
över möjliga påverkansmekanismer samt på vilket sätt projektet/aktiviteten interagerar 

                                                 
114 t ex sekundärverksamhet där viss information finns. 
115 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2.4. 
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med det aktuella projektet. GIS (geografiska informationssystem) är ett bra hjälpmedel 
för att hålla reda på projekten.116 

Enkla tablåer kan vara till stor hjälp i identifieringen av vilka ”andra” befintliga, 
planerade eller möjliga framtida verksamheter eller projekt som kan ge effekter på de 
betydande miljövärden som analyseras. Särskilt när informationsutbyte ska ske med 
personer som inte är vana vid denna typ av planering kan sådana hjälpmedel vara ett sätt 
att få igång diskussionen. I Tabell 3 ges ett fingerat exempel inspirerat från Kanada.117 

 
Tabell 3  Exempel på hjälpmedel för identifiering av projekt, verksamheter och 
aktiviteter som har inverkan på betydande miljövärden. 

Betydande miljövärde→ Mark Luft-
kvalitet 

Ren-
näring 

Fiske Visuell 
kvalitet 

Kultur-
miljö 

Miljö-
värde 

xx 

…… 

↓ Projekt/aktivitet          

Befintlig riksväg S L M – S ? … … 

Befintlig högspänningsledning S – L – S S … … 

Planerad skidsportanläggning  S – S L M S … … 

Ev framtida järnväg S ? S ? S S … … 

Möjligt framtida vindkraftverk (idéstadiet) S – ? – S M … … 

(–: obetydlig; L: liten; M: måttlig; S: stor effekt) 

 

Påpekas bör att en sådan tablå inte bör stå ensam; den bör kompletteras med en redo-
görelse för de överväganden som lett fram till bedömningen. Likaså bör stegen i 
graderingen förklaras. 

Ett exempel från Ohio-floden kan illustrera hur en enkel tabell kan underlätta analys och 
kommunikationen av information rörande troliga/tänkbara framtida aktiviteter och hur 
de påverkar de betydande miljövärdena som projektet valt ut för behandling (Tabell 
4).118 

 

                                                 
116 Senner (2008b). 
117 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2.5. 
118 Canter & Rieger (2005), citerad av Canter (2008a) (här kraftigt modifierat och förenklat). 
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Tabell 4  Exempel på hjälpmedel för att identifiera och analysera information om 
betydande miljövärden, kanske främst i tidiga planeringsskeden. En sådan tabell kan 
även vara värdefull i kommunikationen av information, exempelvis vid samråd.   

Betydande 
miljövärde→ 

Fiskar Muss-
lor 

Flod-
resur-
ser 

Hälsa 
och 
säkerhet 

Rekre-
ation 

Luft Trans-
port och 
trafik 

Kulturella 
värden 

Samhälls-
ekonomi 

Trolig/tänkbar 
aktivitet 

         

Utbyggnader av 
befintliga slussar 

– – – + + – + – + 

Drift och underhåll 
av dammar/slussar 

– – – + +  + –  

Effektivisering av 
flodsjöfarten 

+   + + + +   

Nya dammar – – – + +  + –  

Muddring och 
dumpning av 
muddermassor 

– –   –   –  

Planerad 
förstärkning av 
flodbankar 

-/+ -/+ -/+ + +  + – + 

Akut förstärkning av 
flodbankar 

– –  +      

Restaurering av 
flodekosystem 

+ + +  +     

Byggande, drift och 
underhåll av 
rekreations-
anläggningar 

   + +  –  + 

(+: huvudsakligen positiv effekt. –: huvudsakligen negativ effekt.) 

 

Likaså kan en enkel tablå vara ett hjälpmedel att identifiera vilka olika (existerande och 
planerade/tänkbara) aktiviteter som påverkar enskilda komponenter hos ett betydande 
miljövärde). I Tabell 5 ges ett fingerat exempel: effekter på älg, likaså inspirerat från 
Kanada.119 

 

                                                 
119 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.2.5. 
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Tabell 5  Exempel på hjälpmedel för att identifiera aktiviteter som påverkar 
komponenter hos ett identifierat betydande miljövärde. En sådan tabell kan också 
underlätta diskussionen med allmänhet och andra berörda aktörer. 

Effekt→ Biotop-
förlust 

Landskaps-
fragmen-
tering 

Störning 
från ljus, 
buller 

Störning 
från 
friluftsliv 

Repro-
duktion 

Samman-
taget 

Befintlig verksamhet:       

Motorväg S S S – – S 

Campingplats L – M S – M 

Kraftverksdamm S M – – – L 

Vindkraftverk – – M – – – 

Motorbana M M S ? ? M? 
Planerad eller tänkbar verksamhet:       

Järnvägsutbyggnad till dubbelspår S M S – – M? 

Köpcentrum M L M – – M 

Villasamhälle S S S ? ? S 

Bro ersättande färjeförbindelse – – L? – – – 

(Grad av sannolikhet eller negativ effekt:  –: obetydlig; L: liten; M: måttlig; S: stor.  

+: möjlig positiv effekt.) 

 

Vid bedömningen av kumulativa effekter av andras projekt bör man beakta att dessa 
projekt, liksom det egna, ofta blir föremål för hänsynsåtgärder.120 Därför bör den 
kumulativa analysen grundas på de effekter som kvarstår sedan dessa hänsynsåtgärder 
vidtagits.121 

Analysen av de kumulativa effekterna av aktuellt projekt och andras projekt ger viss 
ledning i fördelningen av ansvaret för de kumulativa effekter som kan hänföras till de 
olika verksamhetsutövarna.122 

 
4.2 Steg 2: Analys av påverkan och effekter 
4.2.1 Miljömål och projektmål 
I analysen av de kumulativa frågorna har verksamhetsutövaren också, inte minst vad 
gäller miljöbedömning på strategisk nivå, att ta hänsyn till nationella, regionala och 
kommunala och miljömål av olika slag. Länsstyrelsernas och även kommunernas 
miljömålsarbete kan ofta inbegripa kumulativ miljöpåverkan i geografiska områden. 
Även miljömål för det enskilda vägprojektet förekommer, och kan då ha stort värde för 
urval av miljövärden och miljöaspekter och därmed behandlingen av kumulativa 
effekter och konsekvenser. Utredaren får därför inledningsvis lägga ner energi på att 

                                                 
120 Bérubé (2007) sid 106. 
121 Barnes et al. 2002) citerad av Bérubé (2007) sid 106. 
122 Bérubé (2007) sid 107. 



 

VTI rapport 674 39 

skaffa information såväl om övergripande utvecklingsplaner som miljömål som ett 
första steg mot samverkan med relevanta organ.123 

 
4.2.2 Dataunderlag; utgångssituationen 
Informationssökandet kan sägas vara en typ av ”riktad värdeanalys”124 – informationen 
ska avse de identifierade betydande miljövärdena och hur de förväntas påverkas av 
kumulativa effekter och konsekvenser av det planerade projektet tillsammans med 
annan befintlig och framtida verksamhet.  

Beroende på utredningsskede ser informationsbehovet mycket olika ut, inte minst 
beträffande skala och detaljeringsgrad. Senare planeringsskeden kräver ofta mer 
detaljerad information än tidiga, där informationen är mer översiktlig.  

Innan man sätter igång insamling av data för utgångssituationen, måste man bestämma 
vilka data man verkligen behöver i den givna planeringssituationen. Att leta efter svår-
funna data eller att göra omfattande fältinventeringar utan en genomtänkt plan kostar tid 
och resurser, ofta i onödan. Lika lite är det ändamålsenligt att okritiskt förlita sig på den 
information som råkar finnas lätt till hands. Man måste tidigt bestämma vad den 
information man avser samla in ska användas till.125 Ofta får man räkna med att det kan 
vara svårare och även mer resurs- och tidskrävande att få tag i data för den kumulativa 
analysen än för analys endast av direkta och indirekta effekter.126 En faktor här är att de 
kumulativa effekterna för de olika miljövärdena ofta måste beskrivas för ett stort 
geografiskt område. Samtidigt bör man inte dröja med att sätta igång analysarbetet bara 
för att underlagsmaterialet inte är fullständigt; bättre att börja med det man har för att 
komplettera materialet vartefter.127 

Sökandet efter information bör fokuseras på de viktigaste betydande miljövärdena man 
identifierat tidigare i processen, detta för att inte spilla kraft på mindre viktiga aspekter. 
Detaljeringsgraden i den sökta informationen är ofta mindre än då endast direkta eller 
indirekta miljöeffekter behandlas, eftersom den kumulativa effektbedömningen vanligen 
berör ett större geografiskt område.  

Om projektet avser ett relativt oexploaterat område, är den nödvändiga informations-
mängden ofta mindre jämfört med fallet där man har att inkludera flera redan befintliga 
eller planerade aktiviteter. Samtidigt kan kunskapen om det relativt oexploaterade 
området vara begränsad och därför kräva att mer basinformation inhämtas. Där flera 
aktiviteter redan är etablerade, kan den kumulativa analysen å andra sidan ofta dra nytta 
av information som tidigare projekt frambringat – en sorts stegvis analys, alltså.128   

I första hand inventeras vilken information som redan finns tillgänglig.129 Behovet av 
data och annan information är, liksom detaljeringsgraden, mycket varierande beroende 

                                                 
123 Rodéhn (2004); Duinker & Greig (2006). 
124 Handbok Förstudie (2002). 
125 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.1. 
126 Considering Cumulative Effects (1997). 
127 Considering Cumulative Effects (1997). 
128 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.1. 
129 Plano et al. (2001). 
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på vilken skede utredningen avser. Även om data finns, kan de vara svårtillgängliga.130 I 
ljuset av informationsbehov och syfte får man ställa sig en rad frågor av typen:  

• I vad mån räcker kvalitativa data? 

• I vad mån behövs kvantitativa data? 

• Var finns data att hämta? 

• Är kvaliteten (ålder, noggrannhet mm) på befintliga data tillräcklig? 

• Vilken osäkerhet i befintliga data är acceptabel? 

• Vad kostar det att inhämta nya data? 

Det kan ofta vara på sin plats att väga vinsten med kvantitativa data (dyra att samla in) 
gentemot vad erfarenhetsbaserat ”sunt förnuft” kan ge.131 

Då flera utredningar är för handen, vinner alla på att dela med sig av viktiga data.132 

 
4.2.3 Bedömning av effekter på identifierade betydande miljövärden 
Vilka metoder som ska användas i bedömningen av kumulativa effekter beror helt på 
vilka betydande miljövärden som ska analyseras. Inte heller inom varje miljövärde finns 
det några standardmetoder som direkt kan användas generellt i alla utredningar. För 
varje betydande miljövärde måste metodvalet avgöras utifrån förutsättningarna i det 
aktuella fallet. 

Bedömningen ska bara avse de (betydande) miljövärden som påverkas av det aktuella 
projektet eller den aktuella planen tillsammans med andra befintliga eller tillkommande 
aktiviteter.133 Som nämnts bör man ha i minnet att även ett projekt som enskilt ger en 
ringa påverkan kan ha en betydande effekt tillsammans med påverkan från andra projekt 
eller verksamheter.  

Inför valet av metoder kan man ha hjälp av frågor av typen: 134 

• Vilka betydande miljövärden kan påverkas? 

• Vilka metoder är lämpliga för bedömning av de kumulativa effekterna för 
respektive miljövärde? 

• Vilka variabler beskriver bäst effekterna på miljövärdet? 

• Vilka faktorer påverkar miljövärdets nuvarande tillstånd? 

• Hur påverkas miljövärdet av aktuellt projekt i kombination med andra 
nuvarande eller planerade projekt/aktiviteter? 

• Hur sannolika, stora och långvariga kan effekterna bedömas vara? 

                                                 
130 Piper (2001). 
131 Plano et al. (2001). 
132 Plano et al. (2001). 
133 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2. 
134 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2. 
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• Hur mycket kan det betydande miljövärdet påverkas innan irreversibla 
förändringar uppkommer? 

• Vilka basfakta finns tillgängliga? 

• Vilket stadium i bedömningsprocessen avses? 

• Vilka basdata finns (omfattning, aktualitet, kvalitet…)? 

• Vilken expertis finns tillgänglig? 

• Vilka resurser (tid och pengar) finns disponibla? 

Man bör eftersträva att särredovisa det aktuella projektets direkta effekter, indirekta 
effekter och kumulativa effekter, annars blir beslutsunderlaget otydligt. I praktiken är 
det däremot ofta ogörligt att särbehandla de olika aktiviteternas/projektens påverkan på 
det betydande miljövärdet. Vidare är det ofta svårt att förstå hur olika aktiviteter/projekt 
interagerar med varandra. I stället gör man därför vanligen en helhetsanalys av hur alla 
relevanta aktiviteter/projekt/planer sammantaget påverkar miljövärdet i fråga.135 Man 
bör vara observant på risken att en betydande miljövärde bedöms (”räknas”) två 
gånger.136 

 
4.3 Steg 3: Identifiering av behov av hänsynsåtgärder 
Den bedömning av miljökonsekvenser som görs i steg 4 (se nedan) avser i princip 
situationen som den ter sig efter det att eventuella lämpliga skadeförebyggande åtgärder 
och andra hänsynsåtgärder vidtagits. Detta är en viktig förutsättning för bedömningen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är bara ett beslutsunderlag, och även om MKB:n anger 
vilka åtgärder som behövs, är det långt ifrån säkert att de genomförs. 

Bedömningen av behovet av skadeförebyggande åtgärder behandlas i VV:s handbok del 
2.137 När behovet av skadebyggande åtgärder ska bedömas i det kumulativa samman-
hanget, måste perspektivet vidgas vad gäller såväl tid som rum. Görs bedömningen med 
för snäva perspektiv, riskerar man att åtgärderna ”missar målet”, dvs. att säkra miljö-
funktioner på längre sikt och inom ett relativt stort område, nämligen det område där de 
utpekade betydande miljövärdena påverkas av projektet tillsammans med andra 
befintliga och planerade verksamheter. Med dessa vidgade perspektiv kommer man ofta 
fram till att effektiva åtgärder kan behöva engagera andra och fler aktörer än som är 
fallet om bara det egna projektet eller planen skulle ha bedömts. Om man exempelvis 
finner att påverkan är större från en annan verksamhet än den som utredningen primärt 
avser, kan det befinnas mest ändamålsenligt att sätta in en hänsynsåtgärd som främst 
avser den redan befintliga verksamheten. Detta kräver naturligtvis ett fungerande 
samarbete mellan berörda aktörer, som kan ha sin verksamhet utanför det område som 
omedelbart berörs av det nytillkommande projektet eller aktiviteten. Hur ansvar och 
kostnader i sådana fall ska fördelas kan bli en intrikat och principiellt intressant fråga.138 
Särskilt intressant kan det bli i fall där projektet, trots vidtagna hänsynsåtgärder, medför 
en bestående skada eller andra typer av försämring av miljötillståndet. 

                                                 
135 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2. 
136 Bérubé (2007) sid 104. 
137 Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn (2002). Del 2. 
138 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.4. 
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Ett kanadensiskt vägprojekt kan ges som exempel på hur man inkluderat identifiering av 
hänsynsåtgärder i MKB-arbetet: miljökonsekvensbeskrivningen angav att man skulle 
följa upp användningen av de vilttunnlar som anlagts och även studera på vilka platser 
det skulle vara lämpligt att senare bygga viltbroar. Med ledning av uppföljningen 
identifierade man behovet av två viltbroar.139 

I ett annat kanadensiskt exempel ledde MKB-arbetet för en anläggning för friluftsliv i 
ett viktigt vandringsstråk för grizzlybjörn fram till att anläggningen inte kunde byggas 
med mindre än ett annat område sattes av som viltreservat. Behovet framkom först när 
den geografiska skalan för MKB-arbetet hade vidgats väsentligt.140 

 
4.4 Steg 4: Bedömning av miljökonsekvenser och deras 

betydelse 
4.4.1 Angreppssätt 
Faktorer som bör ingå vid bedömningen av miljökonsekvenser är bl.a:141 

• påverkans riktning (positiv eller negativ) 

• graden av möjlig skada 

• sannolikhet för skada 

• geografisk skala 

• tidsmässiga förhållanden hos påverkan (enstaka händelse, kontinuerlig påverkan 
eller upprepade tillfällen; kort/lång varaktighet) 

• tidsmässiga förhållanden hos effekten/konsekvensen (övergående; permanent) 

• möjlighet till ”återhämtning”; grad och tidsaspekt 

• relation till effekt av andra aktiviteter 

• rimlighet; tilltro till bedömningarna. 

När man ska bedöma vilken betydelse man ska tillmäta effekterna och deras konsekven-
ser avseende ett visst miljövärde, är det viktigt att ha i åtanke att konsekvensen kan få 
större betydelse när bedömningen vidgas från det enskilda projektet till att omfatta även 
andra (befintliga och tillkommande) projekt och aktiviteter. En helhetsbedömning av 
hur ett miljövärde påverkas av flera projekt kan alltså ge vid handen att miljövärdet 
påverkas i betydande grad, även om påverkan av vart och ett av projekten bedömdes 
vara liten.142 

Bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser måste bygga på ett helhets-
perspektiv. Dels är det den sammantagna effekten av det egna projektet tillsammans 
med andra verksamheter som ska ges en sammantagen bedömning. Dels är det de 
kumulativa konsekvenserna av projektets olika effekter som ska bedömas. Nedan ges 

                                                 
139 Exemplet Trans Canada Highway Twinning, refererat i Cumulative Effects Assessment Practitioners 
Guide (1999), avsnitt 3.4. 
140 Exemplet West Castle Valley Resort, refererat i Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide 
(1999), avsnitt 3.4. 
141 Bl.a. baserat på Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.5. 
142 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.5. 
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exempel på förhållanden som gör att konsekvensbedömningen kan ge annorlunda 
resultat när ett projekt bedöms ur ett helhetsperspektiv (kumulativa effekter) jämfört 
med om det aktuella projektet bedöms utan hänsyn till den kumulativa effekten av 
projektet tillsammans med andra projekt och verksamheter, eller om perspektivet är för 
snävt:143  

• Tröskelvärden: ett långvarigt överskridande bör tillmätas större betydelse än ett 
kortvarigt 

• Skadebegränsande åtgärder (och andra hänsynsåtgärder): om deras effektivitet 
avtar med tiden, bör den tilltagande skadegraden ges ökad betydelse 

• Bedömningsområdets storlek: utökas storleken, kan betydelsen av en viss 
påverkan mycket väl minska, men den kan också öka 

• Relation till andra projekt/verksamheter: andra projekt eller verksamheter kan ge 
mycket större effekter, men det aktuella projektet kan, så att säga, vara droppen 
som får bägaren att rinna över 

• Sällsynta arter/biotoper: förekomst i undersökningsområdet måste ställas i 
relation till förekomst inom ett större område 

• Följdeffekter: följdeffekter (indirekta effekter) måste inkluderas i bedömningen 
av kumulativa effekter 

• Naturlig variabilitet: en effekt som ligger inom en variabels naturliga variation, t 
ex över året, bedöms ofta ha en icke betydande påverkan. Ofta saknas emellertid 
tillräcklig kunskap om storleken på naturliga fluktuationer 

• Sekundära effekter: förväntas projektet ge många eller omfattande sekundära 
effekter, t.ex. externetableringar, bör dessa inkluderas i bedömningen av 
kumulativa effekter 

• Mycket störda områden: i vissa fall kan man argumentera för att en tillkom-
mande verksamhet i ett redan mycket exploaterat eller stört område ska tillmätas 
mindre betydelse än om det hade gällt ett obetydligt påverkat område 

 
4.4.2 Osäkerhetsbedömning 
Alla bedömningar är behäftade med viss osäkerhet. Det är ofta svårt att hitta metodik 
för att bedöma vilken betydelse (signifikans) man ska tillmäta kumulativa effekter.144 
Det finns otaliga sätt att handskas med osäkerhet i bedömningar. Här ska endast nämnas 
några aspekter som kan vara viktiga i bedömningen av kumulativa effekter:145 

• Försiktighetsprincipen gäller 

• Dokumentera hur osäkerheten i bedömningarna (och bedömningsunderlagen) 
hanterats 

• Gör en ambitiös bedömning av behovet av hänsynsåtgärder om underlaget för 
konsekvensbedömningen är osäkert 

                                                 
143 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.5. 
144 Bérubé (2007) sid 102. 
145 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.5. 
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• Bana väg för åtgärder föranledda av uppföljningsresultat (successiv åtgärdsan-
passning). 

Om man inte entydigt kan bedöma vilken betydelse en miljöpåverkan ska tillmätas men 
ändå bedömer att det finns kumulativa effekter, bör detta ha inverkan på dels ambitions-
nivån för hänsynsåtgärder, dels på miljöuppföljning.146 

 
4.5 Steg 5: Uppföljning och åtgärdsanpassning 
Behovet av uppföljning av miljöeffekter och miljökonsekvenser diskuteras i många 
sammanhang. Ytterligheter i diskussionen är att uppföljning endast behövs i särskilt 
komplicerade fall respektive att uppföljning borde vara regel för alla projekt. På goda 
grunder kan man hävda att miljöuppföljning är mer befogad när man handskas med 
kumulativ miljöbedömning än när hänsyn inte tas till kumulativa effekter.147 Likaså kan 
uppföljning vara mer befogad när148  

• stor osäkerhet vidlåder bedömningen av miljöeffekterna och -konsekvenserna 

• bedömningen av kumulativa effekter baseras på obeprövade metoder 

• effektiviteten av hänsynsåtgärder är svårbedömd. 

Ofta är det mest ändamålsenligt att behovet av uppföljning bedöms i samverkan mellan 
de olika verksamhetsutövare som är involverade i bedömningen av kumulativa effekter. 
Som tidigare nämnts, kan det vara svårt att avgöra var ansvaret för miljöuppföljningen 
ska ligga – hos det nytillkommande projektet eller hos redan etablerade projekt och 
verksamheter. Det finns exempel på god samverkan för gemensamma uppföljnings-
program i projekt med många inblandade verksamhetsutövare.149 

Hur man hanterar kumulativa effekter, sedan projektet väl är genomfört, är ett viktigt men 
svårgripbart område där metodik behöver utvecklas.150 I USA har man länge diskuterat 
olika angreppssätt för att hantera sådana kvarstående kumulativa effekter. Att där så är 
möjligt utnyttja eller ansluta verksamheten till befintliga miljöprogram eller management-
system kan vara en god princip.151 Som exempel kan nämnas översiktsplaner, regionala 
transportplaner samt program för biologisk mångfald och andra resurser. Ytterligare 
principer kan vara att, även här, hantera de betydande miljövärdena var för sig och att 
koncentrera ambitionerna till de förhållanden där åtgärder, åtgärdsmodifieringar eller 
andra insatser förväntas göra mest nytta. Detta kräver kunskap om orsak-verkan-samban-
den. Att framgångsrikt hantera kvarstående kumulativa effekter kräver naturligtvis 
samarbete med olika verksamhetsutövare, myndigheter, intressenter och andra 
aktörsgrupper.152 

                                                 
146 Bérubé (2007) sid 104 och 107. 
147 Duinker & Greig (2006). 
148 Davies (1996) citerad i Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.6. 
149 Piper (2000). 
150 Se Spaling (2000) et al. citerad i Piper (2001). 
151 Canter (2008b). 
152 Canter (2008b). 
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Ofta kan uppföljning föranleda förnyad bedömning av befintliga hänsynsåtgärder.153 
Bristande eller avtagande effektivitet kan peka på att åtgärderna behöver modifieras eller 
förstärkas. Ökad kunskap, vare sig den kommer från själva uppföljningen eller genom 
forskning och metodutveckling, kan också visa att det finns behov av kompletterande 
eller helt andra åtgärder för att begränsa skadeverkningarna eller att säkerställa en önskad 
miljöutveckling. I organisationer med miljöledningssystem ses ofta miljöuppföljning som 
en viktig komponent i miljöledningen.154 I strävan efter ”ständig förbättring”, en viktig 
princip i många miljöledningssystem, är miljöuppföljning en förutsättning för den 
förbättring av miljösituationen som systemet eftersträvar.  

Genom successiv åtgärdsanpassning (”adaptive management”) kan åtgärder vidtas som 
successivt förbättrar organisationens miljöprestanda. Successiv åtgärdsanpassning är 
också ett sätt att minska osäkerheten beträffande miljökonsekvenserna av en verksamhet 
allteftersom nya erfarenheter framkommer. Även försiktighetsprincipen talar för 
användning av successiv åtgärdsanpassning, vilket troligen kommer att bli allt viktigare i 
framtiden.155 Man skulle kunna se det som att successiv åtgärdsanpassning ”är det sista 
steget i kedjan: analys av miljökonsekvenser – analys av behovet av hänsynsåtgärder – 
insats av dessa – uppföljning – modifiering av hänsynsåtgärderna eller insats av nya.156 

 

                                                 
153 Considering Cumulative Effects (1997). 
154 Lundberg et al. (2009). 
155 Morrison-Saunders & Arts (2004), sid 169–175 
156 Considering Cumulative Effects (1997), sid 46. 
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5 Verktyg och metoder 
Många av de metoder som vanligen används i MKB-arbetet kan appliceras även när de 
kumulativa effekterna ska belysas. De kumulativa frågornas behandling kan emellertid i 
många fall behöva kompletteras med egen metodik.157 Vilka hjälpmedel som ska 
användas i olika steg i bedömningsprocessen får avgöras med hänsyn till den aktuella 
utredningssituationen. Variationen mellan olika projekt gör det svårt att ta fram allmän-
giltiga handböcker för bedömning av kumulativa effekter.158 Det finns alltså sällan 
allmängiltiga standardrecept att följa; däremot finns det många olika typer av verktyg, 
metoder och modeller som kan vara användbara eller modifieras för det aktuella fallet. 
Det är viktigt att användaren intar ett kritiskt förhållningssätt såväl till valet av metod 
som till deras användning. Till syvende och sist måste man betrakta metoder och 
modeller som hjälpmedel till det sunda förnuftet. Å andra sidan är det värdefullt att man 
genom att använda mer eller mindre standardiserade metoder kan jämföra resultat 
mellan olika projekt och utredningssituationer. 

Exempel på verktyg och metoder som kan användas vid kumulativ effektanalys ges i 
tabellen nedan (Tabell 6). Angivna tillämpningar utgör endast förslag. 

 

                                                 
157 Bérubé (2007) 
158 Piper (2001) 
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Tabell 6  Exempel på verktyg och metoder som kan användas i de olika bedömnings-
stegen som presenterats ovan. Material hämtat och modifierat från Canter & Ross 
(2008), där referenser till metoder anges.  

Typ av hjälpmedel Tillämplig på steg (se avsnitten ovan) 

Identifiering av planerade och tänkbara 
framtida projekt och verksamheter 

1 

Betydande miljövärden: funktioner och 
indikatorer 

1, 2, 4 

Konceptuella modeller 1, 2, 4 

Matriser 1–5 

Geografiska informationssystem 1–5 

Biotopmodeller 1–4 

Kvantitativa modeller 2, 4 

Scenarier 1, 2, 4 

Fotomontage 2–4 

Skadebegränsande åtgärder 3 

Miljöledningssystem 5 

Miljöledningssystem för lokala och  
regionala kumulativa effekter 

5 

Dokumentation av analys av kumulativa 
effekter 

1–5 

Checklistor 1–5 

 

Beskrivningar av metoder för analys av kumulativa effekter återfinns i ett amerikanskt 
standardverk från 1997159 (som inom kort kommer att få en uppföljare från IAIA, 
International Association for Impact Assessment160). 

 
5.1 Intervjuer, enkäter, paneler, expertuttalanden och dylikt 
Att inte bara förlita sig till skriftliga informationskällor utan även söka kunskap genom 
intervjuer och enkäter eller genom att på andra sätt vända sig direkt till utvalda personer 
är en ofta förbisedd metod för att inhämta information. Detta kan vara ett effektivt sätt 
att få aktuell information; publicerat skriftligt material är inte alltid av sent datum. Vilka 
metoder man använder sig av beror på utredningssituationen och vilken information 
man vill komma åt. Ofta kan en och samma metod användas i olika utredningssteg och 
anpassas i detaljeringsgrad och omfattning beroende på sammanhang. I Tabell 7 anges 
exempel på metoder. 

 

                                                 
159 Considering Cumulative Effects (1997). 
160 Canter (2008a).  
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Tabell 7  Exempel på metoder för att inhämta information från olika aktörsgrupper.161 

Metod Objekt Exempel på syften Kommentarer 

Enskilt samtal Enstaka person Förförståelse, överblick, 
specialfrågor 

Användbart i många 
sammanhang 

Fokusgrupp 5–10 personer Förförståelse, få upp 
viktiga frågor på bordet, 
allsidig belysning 

Noggrant utvalda 
deltagare. Kräver att de 
är närvarande samtidigt 

Frågeformulär Varierande Strukturera enkäter, 
gruppsamtal m.m. 

Användbart i många 
sammanhang 

Telefonenkät Utvalda personer Förförståelse, överblick, 
detaljinformation mm 

Alternativ till postenkät 

Postenkät Utvalda personer Förförståelse, överblick, 
detaljinformation mm 

Alternativ till 
telefonenkät 

Panel Liten grupp, noggrant 
utvald 

Belysning av en viss 
fråga från olika 
intressentgrupper 

Kräver samtidig 
närvaro. Stående panel 
kan tjäna som 
referensgrupp över 
längre tid 

Expertuttalande Enstaka expert Detaljkunskap om 
komplicerat förhållande 

Kan ge tyngd åt frågan 
som utreds 

Samråd Sakägare, 
kringboende, berörd 
allmänhet m.fl. 

Bredda 
kunskapsunderlaget 

Reglerat i Miljöbalken 
men kan därutöver 
användas i många olika 
sammanhang 

Brainstorming Varierande Få upp saker på bordet, 
locka fram uppslag 
okonventionella 
lösningar  

Användbart i många 
sammanhang 

Intressentanalys Sakägare och andra 
intressentgrupper, 
verksamhetsutövare 

Identifiera 
intressentgrupper och 
målgrupper 

Olika 
befolkningsgrupper bör 
identifieras, t.ex. barn 

 
5.2 Konceptuella modeller 
Föreslagna åtgärder/verksamheter, effekter och konsekvenser kan ofta presenteras i 
form av visuella effektmodeller. En enkel och pedagogiskt åskådliggjord modell kan 
ofta underlätta kommunikationen mellan olika aktörer. Hur modellerna utformas måste 
alltid avgöras från fall till fall. Samband mellan olika komponenter i modellen kan 
förklaras med tilläggsinformation, t.ex. i fråga om sambandens styrka, sannolikheten för 
en effekt m.m.162 

Habitatmodeller (GIS-baserade) är ett användbart hjälpmedel i analysen av kumulativa 
effekter. Valet av modell kan ha stor betydelse för bedömningen av hur t.ex. biodiver-
siteten eller en fågelart påverkas av framtida aktiviteter.163 

                                                 
161 Bearbetning från flera källor, bl.a. Considering Cumulative Effects (1997) och Wallentinus (2007b). 
162 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2. 
163 Gontier et al. (2009). 
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5.3 Matriser 
Matriser, dvs. tabeller i ”rutform”, (i regel tämligen enkla) kan användas i många 
sammanhang i den kumulativa analysen. I sin enklaste form består matrisen exempelvis 
av olika alternativa verksamheter i rader, kopplade till det som påverkas, angivet i 
kolumner. Ett annat enkelt exempel är att förteckna alternativa verksamheter i rader och 
direkta effekter, indirekta effekter och kumulativa effekter i successiva kolumner.  

Matrisens data kan uttryckas på olika form: kvalitativt, semikvantitativt, kvantitativt. 
Viktigt är att i anslutning till matrisen förklara den skala som används och vilka 
antaganden och kriterier som använts för de olika skalstegen.  

Där matriser omfattar information om effekter och konsekvenser, kan information ges 
med olika detaljeringsgrad. Ett första steg kan vara att ange om effekten är:164 

• negativ eller positiv 

• stor eller liten 

• tillfällig, intermittent eller permanent 

• sannolik eller mindre sannolik. 

Även om en matris kan vara till hjälp för att avgöra betydelsen av miljöaspekter, är det 
inte säkert att den kan vara till hjälp för att bedöma kumulativa effekter.165 Man bör inte 
använda schablonmatriser för att bedöma signifikansen av miljöaspekter.166 

I Tabell 8 ges ett exempel på en enkel matris för information om direkta, indirekta och 
kumulativa effekter av olika utbyggnadsalternativ. 

 

                                                 
164 Spencer Environmental Management Services Ltd (2003), citerad av Rodéhn (2004). 
165 Bérubé (2007) sid 107. 
166 Bérubé (2007) sid 107. 
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Tabell 8  Fingerat exempel på enkel matris över utbyggnadsalternativ och effekter på en 
djurpopulation. 

 Direkt effekt på 
nuvarande 
population 

Indirekt effekt på 
populationen i 
framtiden 

Kumulativa effekter 

Alternativ     

Korridor A Förlust av 
subpopulationer i 
utbredningsområdets 
periferi 

Försämrade 
möjligheter till 
genetiskt utbyte 
mellan 
subpopulationer 

Risk för artens utdöende i 
randområde av 
utbredningsområdet 

Korridor B Ingen påverkan Ingen påverkan Störningar från andra, 
tillkommande verksamheter 

Korridor A med 
hänsyns-
åtgärder 

Endast en av tre 
subpopulationer 
försvinner 

Något bättre 
förutsättningar 
jämfört med 
korridor A utan 
åtgärder 

Störningar från andra, 
tillkommande verksamheter, 
men utvecklingen mycket 
osäker 

Nollalternativ Viss risk för 
försvagning av två av 
subpopulationerna 

Risk för försämrad 
vitalitet hos 
populationen i 
regionen 

Troligen försämrade 
möjligheter till genetiskt 
utbyte pga. ett planerat 
järnvägsprojekt och trolig 
utbyggnad av befintligt 
villaområde 

 
5.4 Flygbilder; fjärranalys 
Flyg- och satellitbilder finns numera tillgängliga i många olika utföranden, upplösnings-
grader och format. Specialfotografering kan ge ytterligare dimension åt analysarbetet. 
Flygfotografi och olika typer av fjärranalys har fått en mycket vid användning i MKB-
arbetet. Flyg- och satellitbilder med olika typer av vidarebearbetning och förädling 
bildar bas för användning i geografiska informationssystem.  

 
5.5 Geografiska informationssystem 
Geografiska informationssystem är ett utmärkt planeringsverktyg som kan utnyttjas på 
många olika sätt för att sammanställa, lagra, kombinera och illustrera geografiskt 
distribuerad information. En av fördelarna ligger i att mycket olika typer av information 
kan illustreras i ett och samma system. GIS lämpar sig väl för arbete med olika 
scenarier. GIS är mycket användbart just i arbetet med kumulativa effekter eftersom det 
ofta är så många aspekter som analyseras där. 

För vattenkvalitet, luftkvalitet och buller finns modeller för kvantitativ bedömning av 
kumulativa effekter.167 För icke-fysiska miljöaspekter, alltså biologiska och sociala 
effekter, saknas ofta bra metoder för analys av kumulativa effekter. Om MKB:n inte 

                                                 
167 Bérubé (2007) sid 104. 
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identifierat någon större påverkan på dessa variabler, är det risk att de också glöms bort 
i analysen av kumulativa effekter.168 

Konceptuella modeller är, enkelt uttryckt, abstraktioner av en verklighet, konstruerade 
för att skapa en allmän förståelse av ett mer komplext skeende eller system.169 För 
kumulativ effektanalys kan konceptuella modeller användas bl.a. för:170 

• att sammanfatta vetenskaplig information om betydande miljövärden 

• att identifiera samband mellan processer och effekter beskrivna inom olika 
vetenskaper 

• att underlätta kommunikation mellan aktörer i utredningsarbetet och med andra 
intresserade 

• att ge en kunskapsbas för identifieringen av betydande miljövärden, andra 
projekt/aktiviteter, lämpliga tids- och rumsskalor samt möjliga hänsynsåtgärder 

• att öka förståelsen av hur betydande miljövärden påverkas 

• att utforma projektet så att det stöder en hållbar utveckling 

• att utforma uppföljningsaktiviteter  

• att bilda en bas för mer avancerade kvantitativa modeller. 

Ett tillvägagångssätt för att bedöma kumulativa effekter rörande socioekonomiska 
miljöförhållanden i samband med en serie vattenkraftsutbyggnader har nyligen 
presenterats.171 

Betydelsen av olika skalor i GIS-baserat arbete med kumulativa effekter avseende 
biologisk mångfald behandlas i en svensk avhandling.172 Inte minst i arbetet med 
miljöbedömning på strategisk nivå är det ofta lämpligt att arbeta med olika skalor 
beroende på vilka företeelser man avser analysera och kommunicera.173 

 
5.6 Frågeformulär och checklistor 
Frågeformulär och checklistor används ofta i MKB-arbetet. Frågeformulär används 
exempelvis för att kunna hålla sig till en och samma frågeuppsättning i en enkät eller 
intervjuomgång, vilket kan vara viktigt för att kunna göra en statistisk utvärdering av 
resultatet. Checklistor kan vara ett hjälpmedel för att se till att vissa uppgifter inhämtas 
eller vissa åtgärder vidtas, men de kan även tjäna många andra syften. Frågeformulär 
och checklistor kan enkelt modifieras för olika typer av planerings- och utrednings-
situationer och för olika kategorier av användare. 

Nedan ges exempel på frågor i en checklista som kan vara till hjälp i samband med 
identifiering, analys och bedömning av kumulativa effekter och konsekvenser av 

                                                 
168 Bérubé (2007) sid 104. 
169 Fischenich (2008), citerad av Canter (2008a). 
170 Modifierat efter Canter (2008a). 
171 Pires et al. (2008). 
172 Gontier (2008). 
173 Gontier et al. (2006). 
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vägprojekt. Listorna gör inga anspråk på att ange de viktigaste frågorna, än mindre vara 
heltäckande, utan ska ses just som exempel. Indelningen av frågorna följer de fyra 
stegen som avhandlats i kapitel 4 ovan. Frågorna bygger i stor utsträckning på material 
ur litteraturen174 men även på inspiration från andra håll.175 

 

Avgränsning 

• Finns eller förväntas det i området andra projekt/verksamheter vilkas 
miljöeffekter tillsammans med det aktuella projektet kan påverka betydande 
miljövärden? 

• Kan projektet, ensamt eller i samverkan med andra projekt/verksamheter, 
förväntas ge kumulativa effekter av olika slag som kan påverka betydande 
miljövärden? 

• Påverkar projektet nyckelkomponenter i miljön? Är dessa i så fall redan 
påverkade av liknande eller andra projekt/verksamheter? 

• Är aktuellt projekt ett av flera (små-)projekt som var för sig har ringa 
miljöpåverkan men som tillsammans med aktuellt projekt kan ha en signifikant 
påverkan på något betydande miljövärde i området? 

• (Om Ja på någon av frågorna ovan:) Vilka typer av påverkan från projektet kan 
väntas medföra kumulativa effekter? 

• Vilken rumslig skala är här mest lämpad för analysen av kumulativa effekter? 

 

Analys av påverkan och effekter 

• Vilka är de betydande miljövärdena i utredningsområdet? 

• Vilka är de viktigaste av dessa? 

• Vilken bakgrundinformation och information från tidigare utredningar om 
projekt/verksamheter finns att tillgå? 

• På vilka sätt kan projektet påverka de (viktigaste) betydande miljövärdena? 

• På vad sätt kan projektets effekter på betydande miljövärden relateras till 
projektmålen och till exempelvis regionala miljömål? 

• Vilka gräns-, tröskel- eller riktvärden är relevanta för effektanalysen? 

• Vilka indikatorer bör användas för de olika betydande miljövärdena? 

• Vilken rums- och tidsskala ska användas i analysen? 

• Är analysen koncentrerad till de viktigaste frågorna (värdena, aspekterna, 
effekterna…)? 

• Vilka indirekta effekter bör inkluderas i bedömningen av kumulativa effekter? 

                                                 
174 Främst Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999). 
175 Bl.a. konferensen Assessing and Managing Cumulative Environmental Effects, Calgary 6–9 november 
2008. International Association for Impact Assessment. 
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Identifiering av behov av hänsynsåtgärder 

• Föreligger behov av skadeförebyggande åtgärder, miljöförbättrande åtgärder 
eller andra hänsynsåtgärder? 

• Finns det utarbetad metodik för sådana åtgärder, eller behöver nya åtgärder 
utarbetas? 

• Kan kompensationsåtgärder vara ett alternativ till hänsynsåtgärder? Finns i så 
fall mark tillgänglig? 

 

Bedömning av miljökonsekvenser och deras betydelse 

• Vilka konsekvenser har projektet, tillsammans med andra projekt och 
verksamheter, för de betydande miljövärden som tidigare identifierats? 

• Hur ser konsekvenserna ut på lång sikt? 

• Hur stärks förutsättningarna bäst för den långsiktiga utvecklingen av de 
betydande miljövärdena i området? 

 

Uppföljning och åtgärdsanpassning 

• Behöver hänsynsåtgärdernas effektivitet följas upp? 

• Ger genomförd uppföljning vid handen att det finns behov av att sätta in 
hänsynsåtgärder? 

• Behöver vidtagna hänsynsåtgärder modifieras eller stärkas? 

• Finns det behov av förlängd uppföljning? Eller kan den upphöra? 

• Föranleder uppföljningsresultat ytterligare undersökningar av kumulativa 
effekter? 

 
5.7 Användning av indikatorer, tröskel- och gränsvärden 
5.7.1 Indikatorer 
Indikatorer är variabler som kan användas för att på ett ändamålsenligt sätt mäta, 
beskriva eller ge information om en viss företeelse. Indikatorer används för att visa 
utvecklingen över tid, inom ett visst geografiskt område etc. I många fall finns data för 
olika indikatorer. Innan man väljer vilka indikatorer man ska använda sig av, måste man 
bestämma sig för i vilket syfte indikatorerna ska användas. Man måste också ställa upp 
kriterier för valet av indikatorer. Man måste också göra ett aktivt val vad gäller vilket 
eller vilka steg i orsakskedjan indikatorn ska visa.176 

Om data saknas eller det inte finns tidigare använda indikatorer, kan man i vissa fall 
behöva konstruera en ny indikator. Av många skäl är det emellertid lämpligt att hålla sig 
till tidigare använda indikatorer.177 

                                                 
176 COST 356. 
177 Bérubé (2007) sid 106. 
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En indikator som är bra för att visa en effekt av t.ex. ett enskilt projekt behöver inte 
nödvändigtvis lämpa sig för att visa på effekten i ett kumulativt sammanhang. Eftersom 
skalan i den kumulativa analysen ofta avser större områden, måste man välja indikatorer 
som ”ger utslag” i denna skala.178 För denna (mindre) skala kan det exempelvis vara så 
att djur med större hemområde kanske lämpar sig bättre än djur med små hemområden. 
För tidiga planeringsskeden kan det därför ofta vara mer ändamålsenligt att använda 
indikatorer som är inriktade på att visa utvecklingen i ett större geografiskt område än 
när det är fråga om t.ex. MKB för arbetsplan, där utredningen fokuserar ett mindre 
geografiskt område. 

I många fall kan en enkel indikator vara väl så användbar och informativ som en 
sofistikerad och komplicerad; indikatorer ska bl.a. användas i kommunikationen med 
olika användargrupper, och oftast är enkelhet en fördel.179 Ofta kan det vara svårt att 
hitta ett lämpligt numeriskt värde på en indikator. Att ange om utvecklingen går åt ”rätt” 
eller ”fel” håll (ur ett hållbarhetsperspektiv) kan i många fall ge tillräcklig information, 
eller åtminstone bättre information än ingen alls.180 181  

Beträffande biotopmodellering, fragmentering av landskap samt påverkan på artgrupper 
och arter finns många indikatorer, index och modeller som, ibland efter modifiering, 
kan användas vid arbete med kumulativa effekter. En nyligen publicerad presentation 
ger en översikt över kunskapsläget.182 

Som exempel på indikatorer för fragmentering av landskap kan följande anges: 
vägnätets täthet; genomsnittlig storlek på (homogena) ytor183, täthet av homogena ytor 
inom ett visst område, kärnområdesyta i procent av den homogena ytans storlek; kvot 
mellan ytans omkrets och yta; avstånd till närmaste yta av samma slag; konnektivitets-
index.184 

 
5.7.2 Tröskelvärden 
En reaktion på en påverkan eller tillståndsförändring har i många fall ett någorlunda 
linjärt samband med förändringen i påverkan. I andra fall följer reaktionen ett mönster 
som kan beskrivas som en exponentiell funktion. Vissa reaktioner sker emellertid mer 
eller mindre språngvis när påverkan överskrider en viss nivå som kan kallas tröskel-
värde. Ett tröskelvärde kan också vara en konstruerad högsta eller lägsta gräns där 
påverkan har en nätt och jämnt acceptabel effekt, vare sig effekten följer ett linjärt 
samband med påverkansförändringen eller ej. Tröskelvärdet kan även avse själva 
effekten. Tröskelvärden har i miljösammanhang fått en spridd användning, exempelvis 
när det gäller buller, luft- och vattenförorening. Den roll tröskelvärden fått har 
emellertid ifrågasatts, bl.a. eftersom tröskelvärden kan ”legitimera” utsläpp eller 
miljöpåverkan upp till det satta tröskelvärdet. Forskning visar ofta att tröskelvärden är 
för generöst satta, eller satta med alltför stor hänsyn till vad som är politiskt eller 

                                                 
178 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2. 
179 Canter (2008a). 
180 Sadler (2008). 
181 Swor (2008). 
182 Canter & Atkinson (2008). 
183 Eng: patches. 
184 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.3.2; Seiler (2003); COST 356. 
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ekonomiskt betingat. Ett antal miljövariabler omfattas av lagreglering som uttrycks i 
tröskelvärden (ofta benämnda gränsvärden). 

För de miljövariabler där tröskelvärden finns eller kan bedömas ändamålsenliga, har de 
en given roll vid bedömningen av kumulativa effekter och konsekvenser. Tröskelvärden 
måste dock användas med urskillning. För att vara framgångsrika i MKB-arbetet måste 
befintliga tröskelvärden i många fall ges en bättre ekologisk tolkning och förståelse, 185 
t.ex. när det gäller vilka ekologiska effekter som kan bli följden om tröskelvärdet 
överskrids.186 Tröskelvärden finns emellertid etablerade bara för ett begränsat antal 
variabler.187 Man skulle också kunna tänka sig tröskelvärden för ”acceptabel” 
förändring.188 Detta angreppssätt kan ofta användas för att bedöma sociokulturella 
värden.189 I alla de fall där tröskelvärden saknas får man bedöma om ett tröskelvärde 
skulle ha relevans och i så fall söka information som kan ligga till underlag för ett 
sådant. I många fall får man konstatera att ett tröskelvärde skulle underlättat bedöm-
ningen men att ett sådant inte gått att etablera.190 

Tröskelvärden kan i princip alltid vara en hjälp i bedömningen av acceptabel påverkan, 
t.ex. i sociokulturella sammanhang.191 När det gäller fragmentering av landskap och 
biotoper sker mycket forskning vad gäller bl.a. storlek på homogena ytor och konnek-
tivitet mellan dem. Det finns stort behov av välgrundade tröskelvärden för fragmen-
tering; i brist på detaljerad kunskap får försiktighetsprincipen råda.192  

 
5.8 Allmänt om verktyg och metoder 
I Tabell 9 ges en karaktäristik av olika verktyg och metoder, hämtad ur en tidig 
amerikansk handbok. 

 

                                                 
185 Duinker & Greig (2006). 
186 Sadler (2008). 
187 Connelly (2008). 
188 Sadler (2008). 
189 Considering Cumulative Effects (1997). 
190 Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide (1999), avsnitt 3.5. 
191 Considering Cumulative Effects (1997). 
192 Jaeger (2008). 
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Tabell 9  Översikt över några kategorier av verktyg och metoder för arbete med 
kumulativa effekter och konsekvenser.193 

Metod Beskrivning Styrkor Svagheter 

Enkäter, 
intervjuer 
och paneler 

Bred eller begränsad 
insamling av info, ofta i initiala 
skeden. Allmänheten, 
experter, myndigheter etc. 
Metoder lätt anpassbar till 
olika syften och förhållanden 

Flexibla. Kan hantera 
subjektiv information 

Svårt kvantifiera. Ofta 
subjektiva 
bedömningar 

Checklistor Identifiering av potentiellt 
kumulativa effekter av t ex 
olika verksamhetsalternativ 

Systematiska. Precisa Kan var rigida. Svårt 
fånga interaktioner 
och orsakssamband. 
Kan missbrukas om 
de används strikt och 
fantasilöst 

Matriser Belyser interaktioner mellan 
verksamheter och 
miljövärden. Kan byggas ut 
med hjälp av kvantitativa data 

Överskådlig 
presentation. 
Presenterar alternativ. 
Inbegriper flera 
projekt/verksamheter. 
Många 
användningsområden 

Behandlar inte alltid 
tids- och 
rumsaspekter eller 
orsakssamband. Kan 
göras invecklade och 
svårförståeliga 

Nätverk och 
system-
diagram 

Illustrerar orsakssamband 
som ger kumulativa effekter. 
Ger spårbarhet till multipla 
påverkningar och effekter 

Underlättar byggandet 
av konceptuella 
modeller. Hanterar 
orsakssamband. 
Kvantifiering. 
Identifierar indirekta 
effekter. 
Systemdiagram 
medger analys i flera 
riktningar; möjliggör 
återkoppling till andra 
systemdelar 

Inte alltid jämförbara 
storheter. Behandlar 
inte alltid tids- och 
rumsaspekter. I 
nätverk sker analysen 
enbart ”framåt”. Kan 
göras invecklade och 
svårförståeliga 

Modellering Kvantifierar orsakssamband 
med hjälp av matematiska 
ekvationer. Olika steg kan 
manipuleras. Scenarier 

Kan ge otvetydiga 
resultat. Hanterar 
orsakssamband. 
Kvantifiering. Kan 
integrera tid och rum. 

Kräver omfattande 
indata. 
Resurskrävande. 
Rigid; många 
interaktioner. Kan 
göras invecklade och 
svårförståeliga 

Trend-
analys 

Visar miljövärdens utveckling 
över tid, historiskt och i en 
framtid. Kan illustrera både 
påverkan och effekt. Kan visa 
mål-, rikt- och tröskelvärden 

Enkla tidsillustrationer. 
Kan identifiera 
projektets 
utgångssituation och 
möjliga problem 

Kräver ev. mycket 
data. Extrapolering 
ofta osäker 

Geografiska 
informa-
tionssystem 

Handhavande av geografiskt 
distribuerad information av 
mycket varierande karaktär 

Inriktade på rumsliga 
förhållanden. 
Pedagogiska. Kan 
optimera olika 
åtgärdsförslag 

Kräver geografiskt 
distribuerad 
information. Svårt 
ange storlek på 
effekter 

                                                 
193 Fritt tolkat efter Table 5-3 i Considering Cumulative Effects (1997) 
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Metod Beskrivning Styrkor Svagheter 

Hållbarhets-
analys 
(carrying 
capacity) 

Ekologi: anger övre 
belastningsnivå för hållbarhet. 
Socialt: befolkningens 
efterfrågan på olika slags 
(ekosystem)tjänster  

Belyser kumulativa 
effekter i relation till 
tröskelvärden i ett 
systemperspektiv. Tar 
hänsyn till 
tidsaspekten 

Svårt ange exakt nivå 
på hållbarhet. Flera 
tröskelvärden kan 
finnas. Regionala data 
saknas ofta 

Ekosystem-
analys 

Behandlar biologisk mångfald 
och ekosystems hållbara 
utveckling. Ekologiskt 
baserade gränser. Holistiskt 
perspektiv 

Regional skala. 
Inbegriper alla 
komponenter och 
interaktioner samt 
tids- och 
rumsaspekter. Inriktad 
på långsiktig 
hållbarhet 

Begränsad till 
ekosystem. Baseras 
ibland på arter. 
Landskapsindikatorer 
ännu ej helt 
utvecklade. 
Dataintensiv 

Ekonomisk 
effekt-analys 

Inriktas mot befolkningens 
välstånd eller välbefinnande 
(well-being) 

Inriktad mot 
ekonomiska 
förhållanden. Ger 
kvantifierade resultat 

Användbarhet beror 
på indata och 
modellernas 
förutsättningar 

Social 
effekt-analys 

Inriktas mot hållbarheten hos 
socioekonomiska system 
(samhällen) 

Behandlar sociala 
förhållanden. Ger 
kvantifierade resultat 

Användbarhet beror 
på indata och 
modellernas 
förutsättningar. 
Sociala värden är 
mycket variabla 
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6 Reflexioner och fortsatt arbete 
Intentionen med rapporten är att till den svenska miljöbedömningsprocessen för 
väginfrastruktur förmedla erfarenheter av ett beprövat angreppssätt för att behandla 
kumulativa effekter och konsekvenser i miljöbedömningsprocessen i Kanada och USA. 
Idealt skulle rapporten ha presenterat ett färdigt förslag till hur tillvägagångssättet kan 
integreras i den svenska planeringsprocessen. Rapporten skulle ha gett konkreta 
exempel på hur de kumulativa effekterna lämpligen integreras i vart och ett av skedena i 
den svenska vägplaneringsprocessen, från långtidsplanering via vägprojektering till 
miljöuppföljning av vägprojekt. Detta skulle emellertid ha fordrat en betydligt större 
arbetsinsats där hänsyn hade tagits bl a till många olika planeringsaspekter, praktiska 
och ekonomiska förutsättningar för MKB-arbetet samt, inte minst, till gällande regel-
verk. Goda exempel på behandling av kumulativa effekter skulle ha hämtats från 
befintliga miljökonsekvensbeskrivningar. Sådana exempel har emellertid visat sig 
sällsynta i Sverige. 

Eftersom ett färdigbearbetat förslag till en sådan ”inarbetning” i den svenska MKB-
processen inte har legat inom ramen för föreliggande projekt, kan det av framställningen 
förefalla som om de kumulativa frågeställningarna skulle ges en behandling separat från 
gängse behandling av direkta och indirekta miljöeffekter. Strävan är den motsatta; målet 
måste vara att de kumulativa frågorna integreras i den ordinarie bedömningsprocessen. 
Avsikten är inte heller att det i rapporten demonstrerade tillvägagångssättet med de fem 
stegen ska ”ta över” den process som tillämpas i Sverige. Snarare bör de presenterade 
tänkesätten i tillämpliga delar inarbetas i den etablerade svenska planeringsprocessens 
olika planeringsskeden. 

En särskild utmaning ligger i en grundläggande skillnad i angreppssätt mellan den 
nordamerikanska och den svenska processen: i det amerikanska utgår man från Valued 
Ecosystem Components (här förslagsvis översatt till ”betydande miljövärden”). I det 
svenska systemet fokuserar man, beträffande miljökonsekvensbeskrivning av verksam-
heter och åtgärder, på ”människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
dels på annan hushållning med material, råvaror och energi” samt ”en samlad bedöm-
ning av dessa effekter på människors hälsa och miljön”. Beträffande miljökonsekvens-
beskrivning av planer och program skall miljöbedömningen inbegripa ”biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimat-
faktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och 
annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.194  

Vad som i det nordamerikanska systemet är betydande miljövärden varierar mellan 
olika planeringssituationer och avgörs idealt genom bred aktörsmedverkan, medan det 
svenska systemet anvisar vilka miljöfaktorer som skall behandlas. Att integrera 
”miljövärdessynsättet” i det svenska systemet kräver noggranna överväganden. 
Rapporten har pekat på de möjligheter ”miljövärdessynsättet” kan erbjuda för en bättre 
behandling av kumulativa effekter och konsekvenser i svensk infrastrukturplanering. 

Som ett led i det fortsatta arbetet med att utveckla bedömningsprocessen avseende 
kumulativa effekter kan man föreslå att en integrerad arbetsgrupp vidarebearbetar de 
principer som presenterats i rapporten. Siktet bör vara inarbetning i den svenska 
processen för miljöbedömning av investeringar i transportinfrastruktur. En sådan 

                                                 
194 Miljöbalk (1998). 
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arbetsgrupp kan förslagsvis bestå av MKB-forskare, MKB-konsult och miljö/MKB-
expertis från det kommande Trafikverket. 
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