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Förklaring av några använda uttryck och fackord:
________________________________________________________

MKB miljökonsekvensbeskrivning

Vägprojekt benämning på hela projektet
som rör specifik vägplanering i
olika stadier; förstudie,
vägutredning, arbetsplan,
bygghandling

Vägkorridor den korridor inom vilken
planeringen utförs vid
vägprojektering. Första stadiet
är att planera en bredare
korridor för att sedan gå in mer
i detalj var vägen ska placeras

Bullervärden vilket värde en viss bullernivå
har

Miljömålsarbete allt arbete som syftar till att
kunna uppfylla de nationella
miljömålen

Projektmål mål som bestäms inför ett
projekt som viktiga att arbeta
med för just detta projekt. Kan
med fördel bestämmas med
inblandade parter såsom
Länsstyrelsen.
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SAMMANFATTNING
Riksdagens 15 nationella miljökvalitetsmål har
utvecklats för att kunna säkra de hot som finns för att
uppnå en ekologisk hållbar utveckling. Myndigheter,
kommuner och statliga organ ska arbeta aktivt med
dessa miljöfrågor i planeringsobjekt för att bidra till att
på sikt uppnå dessa miljömål. Idag finns kritik och
problem gällande miljömålen då många mål anses vara
svårtolkade och diffusa. Målen blir därför svåra att
hantera och i planeringsobjektet. Eftersom arbetet med
de nationella miljömålen inte finns reglerat idag finns
en debatt gällande vilken status miljömålen har i
dagens samhälle. Utifrån dessa problem har jag riktat
intresset till att diskutera vilka mål och delmål som
rimligen bör finnas med i ett vägprojekt och vidare
undersöka om och hur man arbetar med dessa
miljömål inom Vägverket. En analys av Vägverkets
generella miljömålsarbete och en fallstudie av fyra
vägprojekt visar vidare på slutsatser av miljömålens
faktiska betydelse i den fysiska planeringen när det
gäller vägplanering.

Aktörerna i vägplaneringen är många och dessa lyder
under särskilda regleringar med speciella regler för
miljöarbete. Vägplaneringen berörs därmed av flera
miljömål från olika håll. De tre kanaler som berör
vägplaneringen är regleringsbrevet, Vägverkets egna
miljöprogram samt de nationella miljömålen. En
jämförande analys av dessa kanaler visar att liknande
miljömål återkommer i alla tre kanaler men även
miljömål som endast behandlas i endast en eller i två
av kanalerna. Fallstudien visar också på denna
problematik med val av vilka miljömål som ska
behandlas i varje enskilt vägprojekt.

Slutsatsen av denna studie visar att mängden miljömål
som påverkar vägplaneringen försvårar miljöarbetet
vid vägprojektering. Vägverkets miljöprogram, som
borde vara en sammanfattning av vilka miljöfrågor som
bör behandlas i vägplaneringen, visar sig med dagens
innehåll vara otillräcklig för att tjäna till detta syfte.
Studien visar också en brist i dagens vägprojektering
när det gäller redovisningen av påverkan, effekt och
konsekvens av miljömål vid val av alternativ. De
nationella miljömålen har alltså ingen betydelse i
dagens planering av vägar inom Vägverket.
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INLEDNING

1.1 STRUKTUR OCH LÄSANVISNING
Denna studie är ett försök till att strukturera vilka
problem det finns i dagens vägplanering med
utgångspunkt i de nationella miljömålen. För att få en
förståelse för studiens slutsatser rekommenderas att
hela studien läses. Är läsaren väl insatt i
vägplaneringens grunder och problematiken kring de
nationella miljömålen så kan studien med fördel börja
läsas från analysen och framåt.

Inledning
Här redovisas studiens bakgrund, problemformulering
och syfte. Hur studien har lagts upp i form av en
metodredovisning presenteras även här.

Inventering av miljömålsarbetet
Denna del behandlar grunden till miljömålsarbetet inom
fysisk planering och vägplanering. Olika aktörer som
spelar en stor roll vid vägplanering och
miljömålsarbetet redovisas samt Vägverkets
miljömålsarbete idag.

Analys och fallstudie
En analys av miljömålens olika kanaler in i
vägplaneringen redovisas och en fallstudie bestående
av fyra vägprojekt granskas med utgångspunkt i ett
antal framtagna indikatorer.

I
Diskussioner och slutsatser
I denna del redovisas slutsatser som utkommer från
analysen och fallstudien. Frågor som vilka miljömål
som bör behandlas i ett vägprojekt, hur man arbetar
med miljömålsfrågor inom vägplanering samt vilken
betydelse miljömålen har för val av alternativ i
vägprojekteringen får här sina svar.

Slutord
Här berörs delar som är intressanta att behandla och
som iakttagits i analysen men som inte i sig är någon
slutsats men ändå intressant för studien.
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1.2 BAKGRUND
I början på 1990-talet började tanken på att formulera
nationella miljökvalitetsmål bli stark och regering och
riksdag började samla information om miljöläget i
landet. Flera hot mot miljön sammanställdes och flera
hundra mål för miljön hade formulerats av olika
instanser. Hoten ville man nu istället omformulera till
ett antal mål som i slutändan skulle kunna säkra en
hållbar utveckling (Miljömålsportalen).

Riksdagens 15 antagna mål (här kallat miljömål) för
miljökvalitet har sin grund i FN-konferensen i Rio de
Janeiro. De beskriver kvalitet och tillstånd för Sveriges
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. (Miljömålsportalen) Miljömålen
som ligger till grund för att vi till nästa generation ska
ha löst de stora miljöproblemen syftar till att:

· Främja människors hälsa
· Värna den biologiska mångfalden och

naturmiljön
· Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska

värdena
· Bevara ekosystemets långsiktiga

produktionsförmåga
· Trygga en god hushållning med

naturresurserna

Miljömålen är i sin tur uppdelade i delmål för att de
ska bli mer operationella och för att de lättare ska
kunna uppnås.

Myndigheter som Länsstyrelser, kommuner och
statliga organ som Vägverket bör idag arbeta aktivt
med dessa miljömålsfrågor i alla planeringsobjekt för
att kunna bidra till att på sikt uppnå målen. Bland annat
så ska vägverkets väl utvecklade
miljökonsekvensbeskrivningar, som regleras av
miljöbalken och väglagen, ligga till grund för att
miljömålen uppfylls. Dock finns ingen reglering av hur
arbetet med miljömålen ska utföras.

1.3 PROBLEM OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Många av delmålen kommer inte att kunna uppnås
under denna generation. Det finns även en hel del kritik
mot att många av de uppsatta målen är svårtolkade
och diffusa. Myndigheter, med uppgift att ta hänsyn
och arbeta för att främja miljömålen i en positiv riktning,
kan ha en del i dessa ouppnåeliga mål då många av

dem har brister i sin arbetsprocess eller svårighet att
tolka arbetet med miljömålen.

Ett annat problem med dessa miljömål är att en
kommun eller myndighet, för att t ex få en plan
godkänd, kan framhäva vissa mål eller delmål, och
bortse från helheten. Målen kan värderas olika högt i
jämförelse med varandra och vem värderar då målen
på rätt sätt? Vidare finns frågan vilket status de
nationella miljömålen har i dagens samhälle eftersom
det inte finns reglerat.

Miljökonsekvensarbetet inom Vägverket innebär att ett
vägprojekt nästan alltid visar att föreslaget alternativ
orsakar större miljöpåverkan än ett nollalternativ på
grund av att det oftast krävs nya vägdragningar som
innebär påverkan på orörd natur, bebyggelse,
kulturlandskap etc. Detta medför att det krävs mycket
arbete för att kunna visa att man arbetat mot de
uppsatta miljömålen. Kan detta leda till att vissa
miljömål inte redovisas i syftet att underlätta fortsatt
arbete med ett projekt? Hur tar Länsstyrelsen ställning
till detta och är det i så fall effekten av en systemdefekt?

1.4 SYFTE
Studiens syfte är att utifrån de nationella miljömålen
och till viss del regionala miljömål diskutera vilka mål
och delmål som rimligen alltid bör finnas med i ett
vägprojekt och vidare undersöka om och hur man
arbetar med dessa mål inom Vägverket. Syftet är också
att visa hur man inom Vägverket tolkar och värderar
arbetet med miljömålen för att sedan jämföra med
Länsstyrelsens tolkning.

1.5 AVGRÄNSNING
För att arbetet ska inrymmas i tidsramen 20
högskolepoäng har jag avgränsat mig till att enbart
diskutera Vägverket samt länsstyrelsen i Blekinge och
Kalmar och deras arbete med miljömålen, även om
det finns fler myndigheter som skulle kunna ingå i
diskussionen. Inom Vägverket har jag avgränsat mig
att endast titta på vägprojekt vid analys av arbetet med
miljömålen. Vägverkets övriga miljöarbete som t ex
utveckling av bättre bränsle och mindre utsläpp tas
därför inte upp här.
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1.6 ANALYSMETOD

Miljömålsarbetet studeras ur olika perspektiv för att få
en inblick i miljömålens bakgrund, dagens arbete och
fortsatta utveckling. För att kunna få ett bra resultat av
det faktiska arbetet med miljömålen inom Vägverket
krävs att Vägverkets generella arbete med miljömålen
kompletteras med en analys av några utvalda
vägprojekt. Det är först här man kan urskilja hur man
praktiskt arbetar med nationella miljömål och miljömål
uppsatta av Vägverket. Genom en deduktiv ansats,
där mina problem- och frågeställningar utgör grunden,
genomförs därför en fallstudie.

Fallstudien utgår från vägprojekt inom tidsintervallet
2001 - 2004, eftersom det är först då som arbetet med
miljömål börjar användas inom Vägverket. Det är
främst projekt som innehåller både vägutredning,
arbetsplan samt länsstyrelsens godkännande av MKB
som studeras. Vid avsaknad av arbetsplan inom denna
tidsperiod kan även vägutredning och förstudie vara
intressant att studera eftersom dessa steg också är
viktiga i miljömålsarbetet. Fallstudien av ett vägprojekt
ska innefatta studie och analys av förstudie,
vägutredning, arbetsplan (om sådan finnes),
länsstyrelsens eventuella yttrande och godkännande.
En djupare studie av några få fall ligger till grund för
fallstudien då det i nuläget inte finns så många objekt
inom tidsintervallet.

Analysen av fallstudien ligger till grund för att kunna
svara på problem- och frågeställningar gällande
miljömålens faktiska användning och betydelse i den

fysiska planeringen vid vägplanering. Resultatet ska
även kunna väcka fler intressanta frågor kring ämnet
samt ligga till grund för fortsatta studier.

1.6.1 Metodens styrka och svagheter

Arbetet med miljömålen har inte pågått i så många år
och därför finns inget stort urval av vägprojekt på
Vägverket där man tydligt har arbetat med dessa
frågor. Det har därför varit svårt att analysera en större
mängd projekt och urvalet kan anses något litet, en
större mängd projekt hade kanske utmynnat i ett något
annorlunda resultat. Mina kunskaper inom området
sätter också gränser för hur dessa valda projekt
analyserats och en person med mer erfarenhet och
kunskap kanske hade utfört analysen på ett
annorlunda sätt.

En styrka med denna metod är att valet av vägprojekt
som befinner sig i olika stadier av planeringsskedet
hjälper till att få en större spännvidd hur miljömåls-
arbetet används i olika skeden av vägplanering inom
Vägverket. Ytterligare en styrka är att blanda en
generell analys med en fallstudie för att på så sätt få
fram hur det tänkta arbetet tolkas och ser ut i
verkligheten.

Jag har utgått från mina kunskaper som jag tillgodogjort
mig under min utbildning, under min praktik på
Vägverket samt från mina nyvunna kunskaper genom
denna studie. Utifrån detta har jag, så långt som är
möjligt, gjort en objektiv och opartisk värdering.

[1] Analyserade fall inom en tidsram för när miljömålen började användas
inom Vägverket
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DAGENS MILJÖMÅLS-
ARBETE

2.1 ATT PLANERA MED HÄNSYN TILL MILJÖN

Begreppet hållbar utveckling präglar stor del av
utbildningsmaterialet på flera högskolor och universitet
som har en inriktning mot miljöfrågor och fysisk
planering. Det är även ett begrepp som förekommer i
stor utsträckning i rapporter och annan litteratur utgiven
av olika myndigheter och institutioner. Men vad betyder
egentligen uttrycket hållbar utveckling?
Nationalencyklopedins tolkning grundar sig på ett
begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, där det
definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att ti l lfredsställa sina behov.
Brundtlandkommissionen tillsattes 1983 av FN: s
generalförsamling och uppgiften var att formulera ett
världsprogram för förändring (Svenska Miljönätet). En
granskning av allvarliga miljö- och utvecklingsproblem
på jorden skulle göras och realistiska förslag på
lösningar skulle formuleras. Samtidigt skulle
kommissionen se till att framstegen åstadkoms genom
en utveckling som inte skadar framtida generationers
resurser. Direktiven skulle till en början bara beröra
miljöfrågor men snart kom man tillsammans fram till
att det var ett orealistiskt arbetssätt. Gro Harlem
Brundtland ska ha sagt (World Commission on
Environment and Development  (1987):

Miljön existerar inte som en särskild sfär skild från
människors handlingar, ambitioner och behov. Försök
att försvara miljön utan hänsyn till människors oro och
bekymmer har gett ordet miljö en klang av naivitet i
vissa politiska kretsar. Också ordet utveckling har av
somliga reducerats till att avse mycket begränsade
områden nämligen vad fattiga länder bör göra för att
bli rikare och avfärdas på så sätt av många på den
internationella arenan så som varande av intresse bara
för specialister... Men miljön är det som vi alla lever i
och utveckling är det som vi gör för att försöka förbättra
vår situation inom detta vårt gemensamma hem. De
två går inte att skilja åt.

II På detta sätt ska begreppet hållbar utveckling kommit
att prägla vår tid och arbetet med miljöfrågor. Nämnas
kanske ska att definitionen av hållbar utveckling inte
delas av alla då olika länder och olika intressegrupper
ibland ger den helt skilda innebörder (IEH). Sveriges
regering betonar ekologiskt hållbar utveckling medan
frivilligorganisationer i sydliga länder menar att
människor först måste få mat och tak över huvudet
innan man kan börja tala om miljöfrågor. För dem är
alltså den sociala utvecklingen viktigast.

Hållbar utveckling har ömsesidigt beroende
dimensioner som måste finnas tillsammans för att
fungera. Enligt CMV1, KTH är dessa social hållbarhet,
ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. (I vissa
sammanhang anses även kulturella hållbarheten viktig
för hållbar utveckling.) och innebär:

· Ekologisk hållbarhet
   långsiktigt bevara vattnens, jordens och

ekosystemens produktionsförmåga och att
minska påverkan på naturen och människans
hälsa till vad de klarar av

· Social hållbarhet
     bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt sam-

hälle där grundläggande mänskliga behov
uppfylls

· Ekonomisk hållbarhet
     att hushålla med mänskliga och materiella re-

surser på lång sikt

Sveriges regering har utvecklat fyra strategiska
framtidsfrågor som ska stå i fokus för regeringens
politik för hållbar utveckling under mandatperioden:

· Miljödriven tillväxt och välfärd
· En god hälsa – framtidens viktigaste resurs
· En samlad politik för hållbart samhällsbyggande
· Barn- och ungdomspolitik för ett åldrande

samhälle

Hållbar utveckling ska därmed vara ett övergripande
mål för regeringens politik och ska integreras i alla
politikområden. Miljödepartementet redovisar att ett
hårt arbete med att integrera begreppet har lett till att
Sverige är det land som rankas högst av alla OECD-

1 CMV, centrum för miljövetenskap som bland annat har till uppgift att initiera och stödja hållbarhetsinriktad forskning med systemperspektiv.
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Även om begreppet hållbar utveckling, utifrån
ovanstående fakta, har en allmän definition så styr olika
intressen och åsikter vad som bör göras för att skapa
en hållbar utveckling. För att kunna komma ett steg
närmare i arbetet mot en hållbar utveckling har
riksdagen lagt fast 15 miljömål som beskriver de
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur-
och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt
hållbara. Miljömålen ska, enligt riksdag och regering,
fungera som ett styrmedel mot en hållbar utveckling.

Sedan miljöbalkens införande anses den fysiska
planeringen, i teorin, spela en allt viktigare roll som
miljöverktyg. De flesta länsstyrelser (Länsstyrelsens
webbplats) bedömer att det inneburit att miljöfrågorna
i större grad har integrerats i planprocessen även om
det ännu inte medfört några större effekter i
verkligheten. Den fysiska planeringen är däremot inte
det enda styrmedlet för att nå en ökad hållbarhet utan
även andra medel som politik, ekonomi, juridik,
organisation, tekniska lösningar, livsmönster och
sociala förhållanden spelar i praktiken en allt större
roll (Boverket, 2003).

2 Hållbarhetsvärdering, en miljömässig och social värdering framtagen av Zürich Cantonal Bank som kompletteras med den ekonomiska bedömning
som görs av länders kreditvärdighet.

länder (Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling) i en så kallad hållbarhetsvärdering2 och
visar att Sverige är ett föregångsland i arbetet för
hållbar utveckling.
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2.2 RIKSDAGENS FEMTON MILJÖMÅL

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, skriver
Naturvårdsverket (2004). För att kunna uppnå detta
fattade riksdagen 1999 beslut om femton nationella
miljömål som i huvudsak ska vara uppnådda 2020.
Man har därefter fastställt ett antal delmål till varje mål.
Delmålen, 71 stycken, anger inriktning och
tidsperspektiv. Delmålen kan även komma att behöva
utvecklas efter hand.

En kort förklaring (utdrag ur Miljömålsportalen) av de
femton miljömålen med tillhörande delmål följer nedan
medan en utförligare förklaring hittas som bilaga.
(Illustrationer Tobias Flygar [2])

  1. Begränsad klimatpåverkan

Delmål:
• minskade utsläpp av växthusgaser

  2. Frisk luft

Delmål:
• halter av svaveldioxid
• halter av kvävedioxid
• halter av marknära ozon
• utsläpp av flyktiga organisk ämnen

  3. Bara naturlig försurning

Delmål:
· färre försurade vatten
· trendbrott för markförsurningen
· minskade svavelutsläpp
· minskade kväveutsläpp

  4. Giftfri miljö

Delmål:
· kunskap om kemiska ämnens hälso- och

miljöegenskaper
· miljö- och hälsoinformation om varor
· utfasning av särskilt farliga ämnen
· fortlöpande minskning av hälso- och

miljöriskerna med kemikalier
· riktvärden för miljökvalitet
· förorenade områden

  5. Skyddande ozonskikt

Delmål:
· utsläpp av ozonnedbrytande ämnen

  6. Säker strålmiljö

Delmål:
• utsläpp av radioaktiva ämnen
• hudcancerfall orsakade av solen
• risker med elektromagnetiska fält

  7. Ingen övergödning

Delmål:
• åtgärdsprogram för God ekologisk status
• minskade utsläpp av fosfor
• minskade utsläpp av kväve
• minskade utsläpp av ammoniak
• minskade utsläpp av kväveoxider
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  8. Levande sjöar och vattendrag

Delmål:
• skydd av natur- och kulturmiljöer
• restaurering av vattendrag
• upprättande av vattenförsörjningsplaner
• utsättning av djur och växter
• åtgärdsprogram för hotade arter
• åtgärdsprogram för God ytvattenstatus

  9. Grundvatten av god kvalitet

Delmål:
• skydd av geologiska formationer
• beständiga grundvattennivåer
• kvalitetskrav för dricksvatten
• åtgärdsprogram för God grundvattenstatus

  10. Hav i balans samt levande kust och

skärgård

Delmål:
• skydd för marina miljöer
• bevarande av kustens och skärgårdens

kulturarv och odlingslandskap
• åtgärdsprogram för hotade arter
• minskning av bifångster
• uttag ej större än återväxt
• minskning av buller och andra störningar
• minskat utsläpp av olja och kemikalier
• åtgärdsprogram för God ytvattenstatus

  11. Myllrande våtmarker

Delmål:
• strategi för skydd och skötsel av våtmarker
• skydd av våtmarker – myrskyddsplanen
• restriktion av skogsbilvägar

• vård av våtmarker i odlingslandskapet
• åtgärdsprogram för hotade arter

  12. Levande skogar

Delmål:
• långsiktigt skydd av skogsmark
• förstärkt biologisk mångfald
• skydd för kulturmiljövärden
• åtgärdsprogram för hotade arter

  13. Ett rikt odlingslandskap

Delmål:
• bevarande av ängs- och betesmarker
• bevarande av småbiotoper
• vård av kulturbärande landskapselement
• växtgenetiska resurser och inhemska

husdjursraser
• åtgärdsprogram för hotade arter
• kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader

  14. Storslagen fjällmiljö

Delmål:
• begränsa skador på mark och vegetation
• minskat buller
• skydd av natur- och kulturvärden
• åtgärdsprogram för hotade arter

  15. God bebyggd miljö

Delmål:
• planeringsunderlag
• skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse
• minskat buller
• uttag av naturgrus
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• minskat avfall
• standard på avfallsdeponier
• energianvändning mm i byggnader
• god inomhusmiljö
• matavfall från hushåll, restauranger mm
• matavfall från livsmedelsindustrier mm

2.2.1 Miljömålsrådets bidrag till måluppfyllelse

För att kunna kontrollera utvecklingen mot miljömålen
och bedöma möjligheterna att nå målen har regeringen
inrättat ett miljömålsråd som består av företrädare för
centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner,
frivil l iga organisationer och näringsliv
(Miljömålsportalen). Miljömålsrådet lyder under
Naturvårdsverket och ska bidra ti l l att
miljökvalitetsmålen uppnås genom att ge regeringen
och andra beslutsfattare ett bra kunskapsunderlag om
utvecklingen i miljön, tydliga signaler på om
utvecklingen går åt rätt eller fel håll, samt genom att
lämna förslag till åtgärder som behövs för att målen
ska nås. För att uppnå detta har rådet, tillsammans
med målansvariga myndigheter, till uppgift att skapa
arenor för samverkan mellan myndigheter, kommuner,
näringsliv och miljöorganisationer.
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2.3 MILJÖMÅLEN KONTRA FYSISK
PLANERING

Kan man då hävda att fysisk planering och arbetet med
att uppnå miljömålen hänger samman? En djupdykning
i vad begreppet ”fysisk planering” betyder kanske kan
hjälpa till. Nationalencyklopedins översättning lyder:
verksamhet som syftar ti l l att förutbestämma
samhällets framtida handlande genom att avgöra hur
mark och vatten skall användas i tid och rum. Enligt
Jan Nyströms (1999) tolkning av plan och bygglagen
(SFS 1987:10) innebär begreppet fysisk planering
exploatering eller skydd och bevarande av mark och
vatten. Uppgifterna för den fysiska planeringen är,
enligt Nyström, vidare:

1.Att utveckla en ändamålsenlig och långsiktig
    hållbar bebyggelsestruktur
2.Att den tekniska infrastrukturen anpassas till och

utvecklas med hänsyn till miljökrav och naturens
    kretslopp
3.Att skapa en rik och levande vardagsmiljö
4.Att förbättra det lokala inflytandet

Det är alltså i flera definitioner av fysisk planering
markerat att miljöfrågorna ska sättas i centrum vid all
planering men därmed inte sagt att de nationella
miljömålen explicit måste behandlas. Vidare kan väl
nämnas att för att planeringen ska kunna bidra positivt
mot miljöfrågorna fordras det att vissa kriterier måste
uppfyllas av planeraren (Boverket, Naturvårdsverket,
(1) (2000):

• Kunskap om hur fysiska strukturer kan främja
en hållbar utveckling

• Kunskap om miljön som är anpassad för –
begriplig och användbar – fysisk planering

• Brett samarbete mellan olika aktörer
(planerare och miljöexperter samt övriga
aktörer och berörda) i planeringsprocessens
alla skeden.

• Konstruktiv samverkan mellan olika
beslutsnivåer i samhället

När det gäller begreppet miljömål så anger regeringen
(Miljödepartementet) att de nationella miljömålen
tillsammans med övriga nationella mål ska fungera
som vägledande vid planering och samhällsbyggande.

2.3.1 Hur gäller miljömålen?

Även om fysisk planering i olika litteratur, exempelvis
enligt Nyström (1999), framstår som ett begrepp där
även miljöpolitiken ska tas tillvara så är det inte
självklart att de nationella miljömålen ska ha prioritet
och en bindande grund i planeringen. Enligt Emmelin,
Lerman (2004) så finns det inget som gör att
miljömålen kan användas som formell bindande grund
för myndighetsbeslut. De grundar detta på att rent
juridiskt sett så gäller ett mål bara i den grad som
lagstiftningen föreskriver eller medger det. Vidare
hävdar de att miljömålen inte måste tillämpas i
planering och planläggning utan istället fungera som
ett stöd vid bedömning av val av olika alternativ.

En annan aspekt enligt Emmelin, Lerman är exakt hur
miljömålen ska gälla och där redovisas tre sidor; hur
mål och delmål ska tolkas, vad som sker vid en
målkonflikt samt sektoriella och geografiska aspekter.
Hur målen ska tolkas innefattar problem med tolkning
av kvantifiering och tidfästning av målet men även hur
målen geografiskt ska tolkas. Den sektoriella aspekten
menar att miljöproblemen är plats- och
situationsberoende och att miljömålen därför blir svåra
att hantera.

När det gäller vägplaneringen och miljömålens
användning har det varit svårt att hitta generella regler
för om och hur de ska användas. Vägverkets egna
föreskrifter angående de nationella miljökvalitetsmålen
förklarar explicit att lagar och regler ej kräver någon
typ av separat redovisning av inverkan på nationella
mål (Vägverket, 2002:42). Samtidigt nämns i en annan
handbok (Vägverket, 2002:43) vilka miljömål som
direkt eller indirekt berörs/påverkas av olika faktorer
och de nationella miljömålen står här med som en
bedömningsgrund att ta hänsyn til l vid en
konsekvensbedömning. Även om det förklaras att
miljömålen ej behöver redovisas enligt lag så har
Vägverket, med sitt val att rekommendera att
miljömålen redovisas som bedömningsgrund, visat en
strävan mot att behandla dessa i vägplaneringen. Det
råder alltså ingen generell regel inom Vägverket att
de nationella miljömålen explicit ska redovisas.
Däremot finns påtryckning från vissa länsstyrelser som
ibland ser att dessa miljömål och dess konsekvenser
uttrycks i vägplaneringen (Länsstyrelsen Blekinge län,
Länsstyrelsen Västra Götalands län).
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Problematiken kring om de nationella miljömålen ska
behandlas i vägplaneringen kan vidare knytas till
Emmelin, Lermans (2004) behandling av hur
miljömålen ska gälla. Det finns beskrivet i en av
handböckerna för MKB (Vägverket, 2002:42) ett
exempel på hur miljömål generellt ska redovisas i
vägplaneringen. Här visas exempel på hur uppfyllelse
av olika miljömål kan redovisas tillsammans med en
konsekvensbeskrivning. De nationella miljömålen
nämns dock inte beröras av denna
konsekvensbeskrivning och tas inte heller upp som
ett mål som ska beaktas vid alternativjämförelse.

Utan att ta upp fler exempel kan problematiken med
användandet av miljömålen skönjas. Vad finns då för
styrande medel för arbetet med miljömålen?
Miljömålsrådets  (2004), tar bland annat upp frågan
om arbetet för att nå miljömålen kan bli bättre? Här
beskrivs att flera länsstyrelser och kommuner verkar
aktivt för att miljömålen ska få större genomslag i
myndighetsarbetet och samhällsplaneringen. Här sägs
att det är viktigt att visa att användningen av miljömålen
i befintlig verksamhet kan vara en hjälp att prioritera
olika åtgärder. Rapporten redovisar vidare att en
förutsättning för att miljömålen ska nås är att de beslut
som fattas på olika nivåer i samhället föregås av
analyser av de konsekvenser dessa beslut kan få för
möjligheterna att nå miljömålen. Miljömålsrådet
försöker förmedla att arbetet med miljömålen är viktigt
och att olika grupper i samhället måste arbeta i riktning
mot dessa. Detta är inte något som lagstiftningen styr
över, men det är en rekommendation från regeringen.

2.3.2 Påverkan, effekt och konsekvens
Diskussionen kring påverkan, effekt och konsekvens
blir här intressant eftersom vägplaneringen kretsar
kring dessa frågor. Påverkan, effekt och konsekvens
är ord som inom många områden lätt kan misstolkas
och en förklaring av begreppen inom vägplaneringen
kan här vara på sin plats (Vägverket, 2002:42,
Emmelin, L. (1997):

Påverkan       Vilken påverkan som projektet för-
väntas innebära för dels människor,
fauna, flora, mark, vatten, luft, klimat,

landskap och samspelet mellan dessa
faktorer. Exempelvis nedfall av
försurande ämnen, ökad halt av
cancerframkallande ämnen,
landskapsförändring, ändring av
avrinning mm.

Effekt Förändring jämfört med förhållandena
vid ett nollalternativ. Förändringarna
uttrycks neutralt och om möjligt i
kvantitativa termer. Exempelvis
minskad skogstil lväxt, ändrad
cancerfrekvens, övergödning av
vattendrag, ändringar i bestånd av
djur och växter mm.

Konsekvens De effekter som är av betydelse som
positiva eller negativa konsekvenser
med tanke på något intresse gällande
miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Analysen ska omfatta
såväl direkta som indirekta
konsekvenser av en väg- eller
trafiklösning, dess lokalisering,
utformning och/eller byggande. Kan
sägas vara en samhällskonsekvens
av miljöförändringar där effekterna
värderas mot miljö- eller hälsomål.

Det räcker alltså inte att bara redovisa slutsatsen
projektet kommer fram till, det behövs även en
förklaring av vad som händer vid förändring av mark
och vatten. Om vi återkommer till påståendet att miljön
måste få påverkas  för att en trafikstruktur
överhuvudtaget ska kunna komma till stånd, så kan ju
påverkan i vissa fall innebära att effekterna och
konsekvenserna inte alltid innebär att helheten blir
negativ. Det som från början ansågs vara en konflikt
kanske inte längre innebär en konflikt då effekterna
och konsekvenserna visar något annat.

Sättet att arbeta med påverkan, effekt och konsekvens
är till nytta i flera fall än vid vägplanering men det finns
studier som visar att dessa faktorer inte används idag
på ett önskvärt sätt. Boverket och SLU (2003)
beskriver att det är anmärkningsvärt hög frekvens av
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MKB inom exempelvis detaljplanering som saknar en
beskrivning av effekt och konsekvens medan däremot
aspekten påverkan förekommer i de flesta fall. Det är
framför allt tydligt i fall som beskriver kulturmiljön.
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2.4 AKTÖRER I MILJÖMÅLSARBETET

Naturvårdsverket (1999) säger att miljömålen ska
fungera som ett verktyg som kan berika, effektivisera
och flytta fram positionerna i arbetet för en bättre miljö.
Regering och riksdag har angett de nationella
miljömålen medan övriga aktörer i samhället
tillsammans ska finna vägar för att nå dem. Miljömålen
ska vidare styra utvecklingen och myndigheternas roll
ska vara att utifrån sin sakkunskap samordna och driva
arbetet framåt.

Denna studie utgår ifrån Vägverket, som har en stor
del i utvecklingen av Sveriges infrastruktur, men det
finns fler aktörer inblandade i Vägverkets arbete. Ett
vägprojekt inom Vägverket styrs av regeringens
Näringsdepartement via regleringsbrevet som beslutas
varje år. Projektet ska även i olika skeden granskas
och godkännas av länsstyrelsen, som i sin tur ska stå
som garant att regeringens beslutade nationella mål
genomförs, däribland miljömålen.

[3] Inblandade aktörer vid vägplanering. Miljödepartementet ska här
se till att riksdagens beslut om miljömålen  efterföljs inom olika
instanser i samhället.

2.4.1 Departementsuppgifter
Vägverkets arbete ska representera och uppfylla
Näringsdepartementets mål. Miljödepartementet styr

inte direkt över Vägverkets uppgifter men det är ändå
av intresse att redovisa dess arbete eftersom
departementet ansvarar för miljöpolitiken.

2.4.1.1Näringsdepartementet och miljömålen
Näringsdepartementets övergripande mål är att skapa
förutsättningar för bättre välfärd och ökad
sysselsättning med bland annat ett effektivt system
för kommunikation som grund för detta. Departementet
ansvarar för infrastrukturfrågor och transportpolitik
avseende vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart.
Näringsdepartementets transportpolitik utgår vidare
ifrån att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. De transportpolitiska
målen beslutades 1998 och delas upp i sex delmål:

• Ett tillgängligt transportsystem

Transportsystemet utformas så att
medborgarnas och näringslivets
grundläggande transportbehov kan
tillgodoses.

• En hög transportkvalitet

Transportsystemets utformning och funktion
medger en hög transportkvalitet för
medborgarna och näringslivet.

• En säker trafik

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska
vara att ingen dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor inom
transportsystemet. Transportsystemets
utformning och funktion ska anpassas till de
krav som följer av detta.

• En god miljö

Transportsystemets utformning och funktion
anpassas till krav på en god livsmiljö för alla,
där natur och kulturmiljö skyddas mot
skador. En god och hälsosam hushållning
med mark, vatten, energi och andra
naturresurser ska främjas.
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• Positiv regional utveckling

Transportsystemet främjar en positiv regional
utveckling genom att dels utjämna skillnader
i möjligheterna för olika delar av landet att
utvecklas, dels motverka nackdelar av långa
transportavstånd.

• Ett jämställt transportsystem

Transportsystemet är utformat så att det svarar
mot både kvinnors och mäns
transportbehov. Kvinnor och män ska ges
samma möjlighet att påverka
transportsystemets tillkomst, utformning och
förvaltning och deras värderingar tillmätas
samma vikt.

Näringsdepartementet anger att de långsiktiga
delmålen ska ligga fast över en längre tidsperiod och
ge uttryck för kontinuitet och långsiktighet i
transportpolitiken. Någon inbördes prioritering finns
inte mellan de långsiktiga delmålen. Nämnas kan dock
att näringsdepartementet i regleringsbrevet för varje
budgetår tar fram etappmål som ska återrapporteras
för dessa sex delmål. Som nämnts under kapitlet som
behandlar regleringsbrevet finns krav på att
vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de
nationella miljökvalitetsmålen nås och att Vägverket
ska redovisa och kommentera måluppfyllelsen för
respektive mål.

2.4.1.2 Miljödepartementet och miljömålen
Miljödepartementets uppgift är främst att genomföra
regeringens prioriterade uppgifter på miljöområdet. Det
övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är
att överlämna ett samhälle till nästa generation där de
stora miljöproblemen är lösta. Miljödepartementets
grund för arbetet för den nationella miljöpolitiken är
arbetet med de 15 miljömålen. Departementet arbetar
även för att få in miljöpolitiken i andra departements
mål, som t ex i Näringsdepartementets regleringsbrev
till Vägverket.

2.4.2 Länsstyrelsens myndighetsuppgift

Det finns 21 länsstyrelser i Sverige och de fungerar
som en statligt samordnande myndighet som idag lyder
under Finansdepartementet. Länsstyrelsen ska med

sin breda kompetens bland annat arbeta för att fullfölja
de nationella målen, samordna länets olika intressen,
främja länets utveckling, fastställa regionala mål samt
värna om rättssäkerheten i varje ärende. Vidare så är
deras uppgift vid fysisk planering att samordna och
bevaka statens allmänna intressen vid ändrad
markanvändning, exploatering, byggande och
infrastrukturlokaliseringar. (Länsstyrelsens webbplats)

Länsstyrelsens roll är även att se till att Vägverket i
första hand arbetar efter de transportpolitiska målen
som också utgör grunden till regleringsbrevets mål.
Länsstyrelsens roll är även att ta fram regionala
miljömål för att på så sätt konkretisera
miljömålsarbetet. Några länsstyrelser har även börjat
använda sig av miljömålen i sin tillståndsprövning,
detta trots att det inte finns reglerat.

2.4.2.1 Länsstyrelsen och miljömålen
Länsstyrelsen ska stå som garant för att de av
regeringen beslutade nationella mål genomförs.
Finansdepartementets regleringsbrev som är riktat till
länsstyrelserna nämner särskilt verksamhetsgrenen
Miljömålsarbete där mål för verksamhetsgrenen ställs
upp (Länsstyrelsen Dalarnas län).

Mål 1 anger att Länsstyrelserna skall verka för att nå
de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med
tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats
inom särskilda politikområden såsom... ... och
transportpolitiken. Vidare sägs att länsstyrelserna
särskilt ska verka för:

• att arbetet med skydd av värdefulla områden och
hotade arter prioriteras,

• att arbetet med skydd och skötsel av
naturområden och hotade arter bedrivs så att
biologisk mångfald bevaras och friluftslivet
främjas och att fragmentering av naturmiljön
motverkas

Mål 2 i länsstyrelsernas regleringsbrev säger även att
Länsstyrelserna skall utveckla det regionala mål- och
uppföljningsarbetet i bred förankring i länet...

Efter en överblick av några slumpvis utvalda
länsstyrelsers hemsidor och deras arbete med
miljömålen framgår det att landets länsstyrelser kommit
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olika långt i sitt arbete med miljömålen. Flera
länsstyrelser har utarbetat regionala miljömål medan
andra länsstyrelser just nu är mitt uppe i uppgiften med
att utveckla sina regionala miljömål. Arbetet med att
ta fram regionala miljömål skiljer sig naturligtvis från
län till län eftersom varje län är unikt med sina egna
förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till. Det kan
även vara värt att här nämna länsstyrelser hemsidor
och hur väl de är uppdaterade. Beroende på hur
uppdaterade hemsidorna är så är informationen inte
helt aktuell och tillförlitlig.

Länsstyrelsen i Blekinge3 har sedan oktober 2003
fastställt regionala miljömål för Blekinge och vidare har
fyra arbetsgrupper aktivt arbetat för att ta fram ett
förslag på en åtgärds- och uppföljningsplan som, när
detta skrivs, presenterats som ett remissförslag.
Arbetet med att förankra miljömålen utgörs av
information på hemsidan, möten med berörda
kommuner och myndigheter där information förmedlas.
Länsstyrelsen i Blekinge arbetar för att försöka påverka
på alla möjliga nivåer i samhället för att på så sätt lättare
kunna förankra miljömålsarbetet i ”verkligheten”.
Länsstyrelsen i Blekinge nämner på sin hemsida att
de bland annat har som mål med sitt arbete med
miljömålen att bli så konkreta och operativt användbara
så att de kan användas i det praktiska miljöarbetet
exempelvis vid tillämpning av miljöbalken och i
samhällsplanering och även att leda till ett reviderat
regionalt miljöövervakningsprogram samt initiera och
stimulera til l en utbyggd och förändrad lokal
miljöövervakning. Av de 71 nationella delmålen så har
Länsstyrelsen i Blekinge regionaliserat 43 av dessa
varav 30 av dessa är mer avvikande från de nationella
delmålen eller helt specifika för Blekinge
(Länsstyrelsen Blekinge län).

I oktober 2003 fick även Länsstyrelsen i Kalmar sina
regionala miljömål fastställda. Enligt Eva
Hammarström, Miljömålssamordnare på länsstyrelsen
i Kalmar, finns inte idag något färdigt program för
åtgärdsförslag presenterat men ett arbete pågår med
att utveckla nya strategier och en ny organisation för
att de regionala miljömålen ska kunna uppfyllas är
under utveckling. Som ett led i miljömålsarbetet ska
en funktion för hållbar utveckling bildas där
övervakning av arbetet med att uppnå miljömålen ska
ske. För den enskilda handläggarens rutiner ska
metoder upprättas för att bättre kunna få in arbetet
med miljömål och hållbar utveckling.

2.4.2.2 Länsstyrelsens konkreta miljömålsarbete
För att få en inblick i det konkreta arbetet med
miljömålen på planeringsnivå har hjälp behövts av
ansvariga för miljömålsarbetet på länsstyrelsen i
Blekinge och i Kalmar. Det är av intresse i denna studie
att se hur länsstyrelsen konkret arbetar med
miljömålsfrågor i direkta ärenden, här vid vägplanering.
(Följande information baseras helt på intervjumaterial
från respektive länsstyrelse.)

Länsstyrelsen i Blekinge4 arbetar med samråd och
underlagsmaterial som några av de största faktorerna
i miljömålsarbetet vid vägplanering. Samråd (i
bemärkelsen möten, telefonkontakt mm.) sker
kontinuerligt för att diskutera viktiga frågor och aspekter
som måste tas hänsyn till i vägplaneringen. Vid
speciella frågor kan båda parter, läs vägverket eller
länsstyrelsen, vara initiativtagare till möten. Vid
bedömning av miljökonsekvensbeskrivning har
länsstyrelsen i Blekinge regler för att miljömålen alltid
ska behandlas, oavsett om man berör något miljömål
i just det enskilda projektet. Det finns bland annat en
checklista som används vid bedömning av
miljökonsekvensbeskrivningen som tar upp miljömålen
som ett kriterium för vad som bör behandlas. Även
jämförande av alternativa åtgärder avseende effekter
och kostnader med en redovisning av hur relevanta
miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
tillgodoses kontrolleras med hjälp av denna checklista:

3 Stark Kristina, länsarkitekt, funktionen för hållbar samhällsplanering och boende & Puch Monica, Projektsekreterare
   Länsstyrelsen Blekinge län, samtal den 13 oktober 2004.
4 Ibid

[4] Utdrag ur checklista där det framgår att miljömålen ska redovisas,
Länsstyrelsen Blekinge  län
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5Sieurin Peter, funktionen för Plan/Bostad/Beredskap/Kommunikationer Länsstyrelsen Kalmar län, samtal den 21 oktober 2004.

Länsstyrelsen i Kalmar5 arbetar, liksom Blekinge, med
samråd och underlag som de största faktorerna i
miljömålsarbetet vid vägplanering. Samråden med
Vägverket sker varje månad där olika projekt som
befinner sig i olika planeringsskeden diskuteras.
Samverkan tvärsektoriellt är en förutsättning för att
kunna bidra till bra och så långt som möjligt objektiv
vägplanering och miljömålsarbete. Tyvärr tar man för
lite lärdom av andra länsstyrelser och hur dessa
arbetar konkret med miljömålsfrågorna, anser
länsstyrelsen själva.

Bedömning och yttrande över miljö-
konsekvensbeskrivning baseras, enligt ansvarig
bedömare, ofta på de uppgifter som länsstyrelsen
ansett att vägverket ska fördjupa i samband med sitt
beslut om betydande miljöpåverkan av ett vägobjekt.
Det finns med andra ord ingen checklista som följs vid
bedömningen men miljömålen och andra kriterier finns
ändå med i ”bakhuvudet”. Det finns dock inget krav
från länsstyrelsen i Kalmar att miljömålen måste
behandlas i vägprojektet så om dessa uttryckligen
bearbetas är det för att vägverket tillsammans med
länsstyrelsen kommit överens om detta.

Länsstyrelsen i Kalmar har gjort en intressant
iakttagelse när de nämner projektledarens roll i
miljömålsarbetet i vägplaneringen. Rollen som
projektledare verkar ofta vara avgörande för hur stor
plats miljöfrågorna och även miljömålsarbetet får ta i
det specifika vägprojektet. Därmed inte sagt att
miljöfrågorna inte behandlas på ett bra sätt i andra
projekt men intresset och kunskapen om miljöfrågorna
präglar vägprojektet i en större grad.
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2.5 SAMMANFATTNING

Den fysiska planeringen ska, enligt många
beskrivningar av begreppet, hantera miljöfrågor och
bidra till en ekologisk hållbar utveckling. Riksdagens
15 miljömål ska fungera som hjälpmedel till att uppnå
en hållbar utveckling så att vi kan lämna efter oss en
bättre miljö till nästa generation. Miljömålsrådet har
som uppgift att kontrollera arbetet med att uppfylla
dessa miljömål och att kontinuerligt rapportera signaler
på om utvecklingen går åt rätt eller fel håll.

Miljömålen finns idag inte reglerade och det finns därför
inget som gör att miljömålen kan användas som formell
bindande grund för myndighetsbeslut. Arbetet med att
uppfylla de 15 miljömålen försvåras därmed eftersom
det råder skilda meningar huruvida man måste
behandla dem eller inte.

Som nämnts ovan finns många aktörer i
miljömålsarbetet vid vägplanering.
Departementsuppgifterna som Näringsdepartementet
och Miljödepartementet båda ansvarar för ligger till
grund för stor del av vägplaneringen inom Vägverket
men viktigt att komma ihåg är att Vägverket i första
hand styrs under Näringsdepartementet. Landets
Länsstyrelser har också de ett ansvar under regeringen
då de ska stå som garant för att de av regeringen
beslutade nationella mål genomförs. Då
länsstyrelserna i Sverige utvecklat sitt arbete med
miljömål i olika former och omfattning så ställs också
olika höga krav på de myndigheter de kontrollerar
gällande miljömålsarbete. Det kan här handla om
redovisning av miljömålen i en
miljökonsekvensbeskrivning i vägprojektering.
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DAGENS MILJÖMÅLS-
ARBETE -VÄGVERKETIII

3.1 VÄGPLANERING INOM VÄGVERKET
Vägverkets uppgift är att arbeta för att ge medborgare
och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och
genomföra transporter (Vägverket, Miljöarbete).
Vägverkets arbete ska leda til l att
vägtransportsystemet har god standard och att det är
tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert,
miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.

3.1.1 Vägtrafikens miljöpåverkan
Vägverkets centrala miljömål sägs vidare vara att
trafiken ska vara energieffektiv, resurssnål, kretslopps-
och miljöanpassad. Vägtrafiken utgör idag en stor
miljöbelastning och de största problemen är
koldioxidutsläppen, luftföroreningar och buller som
påverkar människors hälsa samt inverkan på natur-
och kulturvärden och vatten (Länsstyrelsen Gotlands
län,1997). Nedan följer några exempel på vilken
belastning vägtrafiken och transporter i stort utgör i
förhållande till andra sektorer.

 
 

Transporter 

Övrig förbränning 

Industriprocesser 

Hela transportsektorn berör, enligt Naturvårdsverket,
i stort sett alla miljömål och på grund av sektorns stora
påverkan på miljön så är möjligheterna att nå klimat-
, övergödnings-, försurnings- och luftmiljömålen därför
till stor del beroende av miljöarbetet inom just
transportsektorn. Naturvårdsverket (1999) menar
vidare att trafiken påverkar den biologiska mångfalden
både till land och till sjöss och berör därmed målen
för alla olika naturtyper. Miljögifter som släpps ut av
avgaser och trafikbuller är också ett stort problem, en
stor del av befolkningen berörs av buller. Med dessa
faktorer i bakhuvudet kan problematiken med
miljöfrågor lättare uppfattas samtidigt som det verkar
oundvikligt att inte lägga ned arbete med just dessa
viktiga frågor. Transportsektorn måste naturligtvis
arbeta med dessa miljöfrågor genom att förbättra
fordons- och drivmedelsteknik samt effektivisera
transportsystemen.  Det är även viktigt att planera för
en minskning av trafikvolymen samt att överföra
resande från personbilar till kollektivtrafik och gods
från väg till järnväg eller sjöfart, man måste ändå förstå
att människors och varors rörlighet längs vägarna inte
drastiskt kommer att minska med tiden.
Vägplaneringen kommer alltid att behöva
kompletteras och utvecklas med tiden och då är det
viktigt att en princip för miljöledning finns tillhands för
att minska miljöpåverkan på just denna nivå.
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3.1.2 Planeringsförfarandet vid vägplanering

I flera år innan en väg kan byggas eller förändras pågår
den fysiska planeringen som inom Vägverket delas in
i vägplanering och vägprojektering. (Vägverket,
2002:42) Vägplaneringen består av en förstudie och
en vägutredning medan vägprojekteringen inleds med
en arbetsplan som leder till en bygghandling. Dessa
fyra delar i planeringen inför en ny väg behövs för att
täcka alla beståndsdelar som man måste ta hänsyn
til l i den fysiska planeringen. Genom att låta
planeringen genomgå dessa steg blir metaforiskt sagt
tratten mindre ju längre processen kommer utan att
något viktigt steg missas.

En kort förklaring av planeringsförfarandet följer nedan:

När det gäller miljöfrågorna vid planering/ombyggnad
av vägar så är förfarandet lite annorlunda i de olika
planeringsskedena. Förstudien innehåller en
miljöbedömning som visar om objektet leder till
betydande miljöpåverkan som i så fall innebär ett tidigt
samråd med alla berörda. I vägutredning och
arbetsplan upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.
(Miljöarbetet behandlas vidare under kapitlet 3.3.1
Miljökonsekvensbeskrivningens upprättande.) Innan
miljökonsekvensbeskrivningen förklaras närmare
behandlas vilken styrning som finns vid vägplanering
inom Vägverket idag.
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3.2 STYRNING AV VÄGPROJEKT
Vägverkets planering av vägprojekt styrs av
regeringens Näringsdepartement som varje år genom
regleringsbrevet beslutar om bland annat Vägverkets
uppdrag samt mål och rapportering under
verksamhetsåret. Styrningen av vägprojekt påverkar i
stor grad arbetet med miljömålen eftersom den lägger
grunden för vad som måste behandlas i planeringen.
Vidare finns flera lagar som vägplaneringen måste ta
hänsyn till.

3.2.1 Regleringsbrevet
Varje år beslutar regeringen, genom
Näringsdepartementet, vad Vägverket ska göra under
nästkommande budgetår. Regleringsbrevet, som är ett
beslut på detta, sätter även de ekonomiska ramarna
för det budgetåret (Vägverket, regleringsbrev). De
transportpolitiska målen utgör grunden i
regleringsbrevet där långsiktiga mål och mål för
verksamhetsåret redovisas. Gällande miljömålen så
ingår arbetet i ”mål för verksamhetsåret” och
formuleras genom att vägtransportsystemets
utformning skall bidra ti l l att de nationella
miljökvalitetsmålen nås. Vidare kräver regleringsbrevet
att Vägverket ska redovisa och kommentera
måluppfyllelsen för respektive mål. Tillstånd och
utveckling inom området samt viktiga insatser och
effekter av dessa ska ingå i redovisningen. I
regleringsbrevet nämns de nationella miljömålen först
i 2002 års beslut och senare.

Några lagar får vidare visa viken styrning som finns
av ett vägprojekt.

3.2.2 Väglagen
Väglagen (SFS 1971:948)  uttrycker inte explicit hur
man vid vägplanering ska arbeta med miljömålen men
det finns en koppling till begreppet hållbar utveckling.
Dels är kopplingen till miljöbalken stor, bland annat
vid upprättandet av MKB i vissa planeringsskeden,
men kopplingen finns även uttryckt i andra situationer:

• 13 § innehåller regler om att vid byggandet av
ny väg ska ... hänsyn tas till stads- och
landskapsbilden och til l natur- och
kulturvärden.

Vidare så innehåller
• 14b § regler som kräver att Alternativa

sträckningar skall jämföras... ...som bidrar till
ett arbete som är positivt för en hållbar
utveckling.

I väglagen finns det inte uttryckt i lagtext att
miljömålsfrågorna ska regleras i vägplaneringen.

3.2.3 Miljöbalken
Väglagen har starka kopplingar till miljöbalken (SFS
1998:808), främst gällande upprättandet av MKB och
hur det ska göras. Miljöbalken har ett övergripande
mål som innebär att hållbar utveckling, naturens
skyddsvärde, och ett förvaltaransvar alltid ska beaktas
vid lagens tillämpning. Riksdagens miljömål ska här
vara till hjälp vid bedömning vad en hållbar utveckling
egentligen innebär.

I miljöbalken redovisas även hänsynsregler, 2 kap, som
bland annat reglerar försiktighetsprincipen,
lokaliseringsprincipen samt hushållnings- och
kretsloppsprinciperna. 3-4 kap reglerar riksintressen
och hushållningen med mark- och vattenområden.
Skydd av naturen regleras i 7-8 kap och innehåller
paragrafer som gäller bland annat
biotopskyddsområde, naturminne, miljöskyddsområde
samt särskilda bestämmelser om skydd för djur- och
växtarter.

Precis som i väglagen finns det inte uttryckt i lagtext
att miljömålsfrågorna ska regleras i vägplaneringen.

3.2.4 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) anger även i likhet
med miljöbalken att ... främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna
i dagens samhälle och för kommande generationer”.
Vägplaneringen styrs dock inte till lika stor del av plan-
och bygglagen som den görs av väglagen och
miljöbalken. Precis som i väglagen och miljöbalken
finns det inte uttryckt i lagtext att miljömålsfrågorna
ska regleras i vägplaneringen.

Sammanfattar man dessa styrmedel för vägplanering
så finns ingen reglering av hur man konkret ska arbeta
med miljömålen. Däremot så finns reglering av den
hållbara utvecklingen i så gott som alla lagar och

29



förordningar och det är arbetet mot den hållbara
utvecklingen som miljömålen i sin tur baseras på.

Precis som Emmelin, Lerman (2004) skriver har
miljömålen den formella och demokratiska legitimitet
som följer av att de är antagna av riksdagen samtidigt
som miljömålen inte åtföljs av något sanktionssystem.
Frågan som Emmelin och Lerman ställer ”gäller
miljömålen?” blir intressant när det visar sig att
länsstyrelser redan börjat använda sig av miljömålen i
sin tillståndsprövning. Frågan om vad som händer om
miljömålen eller enskilda mål börjar användas som
miljökvalitetsnormer i Miljöbalkens mening visar att
målen ej är färdiga att börja användas. Emmelin och
Lerman visar här på en problematik gällande
miljömålens faktiska användning eftersom det än så
länge finns en hel del problem med tolkning och
användning av miljömålen.

3.3 MILJÖHÄNSYN I DEN PRAKTISKA
VÄGPLANERINGEN

Finns det då några rekommendationer hur
vägplaneringen ska arbeta med miljömål i praktiken?
Inom Vägverket upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för varje projekt

Strategisk planering med miljöbedömning
· Miljöbedömning i strategisk planering underlättar för MKB på projektnivå genom att behandla övergripande

miljöfrågor och eventuellt alternativa transportslag, vilket ofta är svårt att behandla på projektnivå.

Förstudie med miljödel, för väg och trafikåtgärder
· Miljöinformation samlas in och slutsatser kan dras
· Samråd, bland annat om krav på eventuell kommande MKB

Vägutredning med MKB
· Samråd nyttjas för bland annat MKB
· Länsstyrelsen godkänner MKB, eventuellt efter komplettering
· Väghållaren beslutar om vilken vägkorridor som skall detaljprojekteras

Arbetsplan med MKB
· Samråd som tar upp bland annat miljö- och MKB-frågor
· Länsstyrelsen godkänner MKB, eventuellt efter komplettering

Bygghandling med eventuellt miljöuppföljningsprogram
· Miljöuppföljningsprogram upprättas som en del av bygghandlingen om så beslutats, efter samråd med kommun

och länsstyrelse

Byggskede med miljökrav

som hjälp för att kunna analysera förutsättningar och
konsekvenser för miljön. Det är också i denna
beskrivning som olika mål, t ex miljömål, behandlas.
En metod, Mål- och måttmetoden, finns även under
utveckling för att i framtiden kunna konkretisera
miljömålsarbetet vid vägplanering.

3.3.1 Miljökonsekvensbeskrivningens
upprättande
En stor del av ett vägprojekt består av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta verktyg är
ett viktigt stöd för att väghållaren ska kunna ta ansvar
för att anläggningen inte orsakar oförutsedda skador
och för att god miljökvalitet säkras. (Vägverket,
2002:41) Med begreppet avses dels arbetet med att
analysera och bedöma en verksamhet/åtgärd med
tanke på dess miljökonsekvenser och dels ett
dokument som är ett underlag för beslut. Genom
miljöbalken har MKB kommit att betraktas som både
en process och ett dokument.

Miljöfrågorna finns alltid med i ett vägprojekt men ser
lite annorlunda ut beroende på i vilket skede projektet
befinner sig. Vägverket (2002:42) förklarar hur
miljöarbetet integreras i vägplaneringens olika skeden:
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En MKB ska göras när det gäller verksamheter som
antas få betydande effekter på miljön men för en
vägutredning är MKB obligatoriskt, enligt väglagen.
Miljöbalken anger de grundläggande punkterna som
alltid ska beaktas i en MKB. Nyttan med MKB är genom
att analysera förutsättningar och konsekvenser
förebygga eller mildra skador. Flera vägprojekt kan
innebära både positiva och negativa konsekvenser på
miljön och genom MKB kan existerande miljökvaliteter
lyftas fram och förbättras och ibland kan även nya
miljökvaliteter tillföras. En MKB kan vara av stort
intresse för allmänheten och en viktig uppgift är att
utforma presentationen på ett tydligt och tillgängligt
sätt för att allmänhet och beslutsfattare kan förstå och
ta ställning till projektet. En objektiv och trovärdig MKB
är en viktig punkt för väghållaren, dock måste
värderande bedömningar ingå i arbetet och ska då
öppet framställas som sådana och helst vara
förankrade hos miljömyndigheter som företräder
samhällets värderingar. Vidare ska beskrivningen
utföras så att utvärderingen underlättas tillsammans
med andra konsekvenser och med tanke på mål och
strävan mot långsiktig hållbar utveckling. (Vägverket,
2002:42)

3.3.1.1 Konsulter utför MKB
I arbetet med miljökonsekvensbeskrivning kan nämnas
att Vägverket ofta använder sig av konsulter som hyrs
in för att utföra dessa arbeten. Vilken konsultfirma och
vidare vilken konsult som utför detta arbete regleras i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (SFS
1992:1528). Denna lag gäller vid upphandling som
görs av statlig myndighet och reglerar bland annat att
en upphandlande enhet skall anta antingen det bud
som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det
anbud som har lägst anbudspris. I lagen förklaras det
ekonomisk mest fördelaktiga anbudet vara att
myndigheten (i det här fallet Vägverket) ska ta hänsyn
till samtliga omständigheter såsom bland annat pris,
kvalitet, estetiska funktionella och tekniska egenskaper
samt miljöpåverkan m.m. I och med denna lag
förhindras Vägverket att endast anta det billigaste
anbudet utan måste även ta hänsyn till vilka kvaliteter
anbudet tillför det specifika projektet.

Projektledare6 som ofta arbetar med denna typ av
upphandling, säger att i projekt där miljöfrågorna antas
bli stora och mycket viktiga för projektet så spelar MKB-
författaren en stor roll. Konflikter mellan MKB-

författarens kompetens, intresse för miljöfrågor och tid
och pengar är inte vanliga. Om det i något projekt krävs
mer tid för utredning av miljöfrågor så får det ta den
tiden, dessa frågor kommer alltid upp till ytan för eller
senare och kan få ännu större konsekvenser om de
förbises på ett tidigt stadium.

3.3.2 Projektledarens roll vid ett vägprojekt
Innan ett vägprojekt tar sin början utses en, i vissa fall
två, projektledare som ska organisera och styra
vägprojektet i rätt riktning. Projektledarens roll är att
få alla att arbeta mot ett gemensamt mål och ser till att
alla dokument (förstudie, vägutredning, arbetsplan,
bygghandling, MKB bl a) som ska redovisas utvecklas
under arbetets gång. Projektledaren spelar alltså en
stor roll i ett vägprojekt och dennes kunskap och
intressen påverkar därför till viss del utgången. 7

Som projektledare finns ett visst stöd i form av en så
kallad formell handläggning (Vägverket, 2004). Denna
handläggning beskriver tillvägagångssätt samt lagar
och regler vid olika stadier i projektet, t ex förstudie. I
den formella handläggningen finns inga direktiv
gällande arbetet med miljömålen förutom vid
tillåtlighetsprövning av vägobjekt, något som görs vid
få objekt idag. Där nämns dock endast miljömålen
flyktigt: utredningen ska alltid för varje korridor
innehålla en redovisning av projektets förenlighet med
samtliga nationella miljömål, i särskilda fall i fördjupad
form . Inom Vägverket finns även ett antal
projektdirektiv för olika situationer där en mall får utgöra
arbetets stomme och vad som ska behandlas. Bland
annat tas där upp övergripande mål, förväntade
effekter och projektmål. I dessa projektdirektiv är
utgångspunkten de transportpolitiska målen där
nuvarande problem och brister samt mål och
förväntade effekter gentemot de transportpolitiska
målen och prioritering behandlas.

Projektledarens ”mall” för miljöarbetet är, förutom
ovanstående, de handböcker som finns för
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning.

6 Jaryd, N Helena Projektledare Ny väg Vägverket Region Sydöst, samtal den 15 december 2004.
7 Ibid.
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3.4 MÅLKONFLIKTER I VÄGPLANERINGEN

Nationella vägar beslutas av riksdagen och Vägverket
har till uppgift att genomföra de utbyggnader som
riksdagen beslutat om. I enlighet med riksdagens
beslut har Vägverket fastlagt en Nationell
väghållningsplan som är tänkt att revideras vart fjärde
år. Väghållningsplanen ska ange vilka vägar som ska
byggas ut, vilken standard de ska ha, tidsplan och
kostnader. Samtidigt upprättas, i samråd med
länsstyrelserna en regional väghållningsplan där en
beskrivning finns hur utbyggnaden av länsvägarna ska
ske (Lerman, 2001).

När det gäller den fysiska planeringen av infrastruktur
och transporter så fungerar goda transporter som en
förutsättning för ett hållbart och dynamiskt samhälle
(Näringsdepartementet). Transporterna behövs för att
kunna tillfredställa industrin och människors behov och
utbyte av gods, varor och tjänster. Även utbyte mellan
sociala och kulturella strukturer förutsätter goda
transporter. Med dessa, av regeringen, uppsatta
påståenden i tanken är det enkelt att förstå att
transportplaneringen, i detta fall vägplanering, är en
viktig del i arbetet mot en hållbar utveckling. Samtidigt
finns regler och lagar för hur detta ska åstadkommas
på bästa sätt i form av riktlinjer för utveckling av
energisnåla fordon, ren och tyst miljö, inga skadade i
trafiken, tillgänglighet mm. Bestämningarna är
aspekter som tillsammans berör både ekonomisk,
ekologisk, social och kulturell hållbarhet. (Vägverket,
1999)

Samtidigt som transporterna är en viktig del i
utvecklingen av ett hållbart samhälle så kan det ändå
tyckas stå i konflikt med samma mål (hållbart samhälle)
eftersom det till stor del är transporter som bidrar bland
annat till utsläpp av farliga ämnen. Ytterligare ett
påpekande är att planering av en ny väg nästan alltid
innebär inverkan på miljön, det är ofta som orörd natur
påverkas (Holmberg, 1996). Det blir här intressant att
lyfta fram Nyströms (1999) diskussion kring
planeringens tillämpningar; planering för vem och
planering för vad?. Genom att klargöra syftet och
innebörden i uppdraget, i detta fall för att få en
fungerande trafikinfrastruktur, framgår det att miljön
måste få påverkas för att någon trafikstruktur
överhuvudtaget ska få existera. När detta står klart bör
allt göras för att så liten påverkan på natur och miljö

ska ske. Att det är viktigt att ha en helhetssyn vid
trafikinfrastrukturplanering kan inte ofta nog påpekas
för att förstå denna ekvation. Som bland andra Bengt
Holmberg (1996) nämner är problemen många och
stora. Han menar att det i grunden handlar om en
avvägning mellan kraven på individens frihet,
ekonomisk utveckling och kvaliteten på människans
miljö. Vidare poängterar han att det är svårt att avgöra
exakt vilken avvägning som krävs för att åstadkomma
en hållbar utveckling. Tidsperspektivet och att ”exakta
effekter” inte går att ange ses som en stor svårhet i
hur man ska planera för en hållbar utveckling.

3.4.1 Exempel på målkonflikter
Vilka målkonflikter kan då skönjas vid vägplanering
där dels de transportpolitiska målen måste uppnås
samtidigt hänsyn måste tas ti l l de nationella
miljömålen? Några exempel får klargöra vidare:

• Utsläpp från avgaser kan minskas med bättre
förutsättning till bättre körning. Om en
vägutformning bidrar till att föraren kan köra
sitt fordon i en jämn takt utan inbromsningar
och accelerationer medverkar det till mindre
avgasförbrukning.  Detta kan bidra till att målet
Begränsad klimatpåverkan skulle kunna
uppnås men skulle samtidigt kunna stå i
konflikt med målen Myllrande våtmarker och
Ett rikt odlingslandskap om våtmarker och
odlingslandskap finns i de områden som en
rätare vägutformning skulle kräva.
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• Resvägen kan minskas om länkar mellan
frekventa resmål binds samman. Även här kan
samma konflikter som i exemplet ovan uppstå.

• Miljömålet God bebyggd miljö anger
bullervärden som ska tas hänsyn till och därför
uppförs i många områden bullerskydd för att
minska störningen för intil l iggande
bebyggelse. Konflikt kan uppstå till exempel
med delmålet för God bebyggd miljö, Skydd
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, om
värdefull bebyggelse finns i området där
bullerskydd måste upprättas.

• All trafik genererar kväveoxidutsläpp (NOx)
och därmed kan också sägas att så länge
trafiken och trafikutsläpp (med dagens
bränsle) ökar ligger det i konflikt med målet
Ingen övergödning.

• Stora vägar påverkar ett större område, det
är stora områden omkring vägen som tas i
anspråk, och därför kan hydrologin komma att
påverkas. Grundvattnet och dess tidigare
förutsättningar kan ändras radikalt. Nya vägar
kan alltså innebära en målkonflikt med
miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Även
miljömålet Levande sjöar och vattendrag kan

 

 

till viss del påverkas av nya vägar. Stora vägar
eller stora omdragningar av vägar kan ligga i
konflikt med miljömålet Ett rikt odlingslandskap
då det kan bidra ti l l att skära upp
odlingslandskapet.

Dessa åtgärder är bara ett urval av vad som kan göras
i vägplaneringen för att minska belastningen av miljön
och det är även åtgärder som kan bidra till att nå de
nationella miljömålen eller stå i konflikt med den
samma.

33

[10]

[11]



3.5 VÄGVERKETS MILJÖMÅL

Inom Vägverket finns principer för miljöledning
(Vägverket, 2002:41). Miljökonsekvensbeskrivningen
och dess tillhörande handböcker bidrar till att ge
fördjupningar för att följa lagar och visa vägen men
det är inte det enda verktyget mot förbättringar i
miljöarbetet. För att kunna uppnå vägverkets vision
om ett hållbart och effektivt transportsystem med
möjligheter till ”effektiva, säkra och miljöanpassade
transporter” behövs handlingar som styr detta, en
miljöpolicy och ett miljöprogram. Målet med dessa
visioner är enligt handboken att arbeta i en riktning
mot en hållbar utveckling.

För att klargöra Vägverkets arbete med miljömålen så
ska nämnas att man arbetar med dessa frågor på flera
sätt. Dels centralt gentemot andra myndigheter och
verk, dels i påverkansarbetet (sektorsarbetet)
gentemot andra aktörer samt i den fysiska planeringen.
Det är den fysiska planeringen som utgör grunden för
denna studie.

3.5.1 Vägverkets miljöpolicy
Miljöpolicyn inom vägverket lägger grunden för att
vägtransportsystemet ska:

Utvecklas mot en acceptabel klimatpåverkan, en
hållbar energiförsörjning, hållbara utsläpp av
föroreningar, acceptabla bullernivåer, en hållbar
hushållning med naturresurser samt en infrastruktur
anpassad till natur- och kulturmiljön.

I miljöpolicyn finns även dokumenterat att varje chef
och medarbetare ska ha ansvar för den egna
verksamhetens miljökonsekvenser och att miljöarbetet
ska bedrivas integrerat med övrig verksamhet.
Vägverkets miljöenhet ska sedan följa upp det samlade
miljöarbetet.

3.5.2 Vägverkets nationella miljöprogram
Det nationella miljöprogrammet  beskriver de
gemensamma och nationella ambitionerna som
Vägverket har i miljöarbetet. (Vägverket, 2002)
Miljöprogrammet ska fungera som ett underlag för
lång- och kortsiktig planering och i verksamhetsplanen
för varje år avgörs vad som ska göras och vem som
ska genomföra det. Det beskriver vidare miljömål för

Vägverket, åtgärder som leder ti l l målen och
uppföljningsområden och indikatorer för
miljöförbättringar. Programmet vänder sig i första hand
till Vägverkets anställda och ska fungera som ett
uttryck för Vägverkets gemensamma strävanden och
samtidigt vara en vägledning och inspiration för att
åstadkomma miljöförbättringar. Vidare finns sju
regionala miljömålsprogram och regionala åtgärder,
åtgärder som löser regionala problem eller åtgärder
som bidrar till nationella mål där lösningen är beroende
av regionala förutsättningar.

I Vägverkets nationella miljöprogram beskrivs att både
internationella och nationella miljömål har betydelse
för vägtransportsystemet och Vägverkets verksamhet.
Programmet säger tydligt att inget av Vägverkets egna
uppsatta miljömål står i konflikt med regeringens
miljömål och delmål. I miljöprogrammet presenteras
de nationella miljömål som har ansetts ha störst
betydelse för Vägverket:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

I programmet nämns att endast några få av
miljömålens delmål fungerar som ett konkret stöd idag
för Vägverkets miljöarbete. Vilka dessa miljömål är
framgår inte i miljöprogrammet.

Miljöprogrammet presenterar fyra övergripande mål för
hela Vägverket och ytterligare detaljerade mål som
kopplas till myndighetens olika huvuduppgifter.
Miljömålen beskrivs vara kopplade till förändringar av
tillstånd inom Vägverkets resultatmodell där såväl
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miljöeffekter, prestationer som önskvärda kvaliteter kan
målsättas. Följande övergripande miljömål bedömer
Vägverket det möjligt att nå med den finansieringen
som gäller under programperioden (2002-2005):

1.Vägverkets åtgärder under programperioden
ska tillsammans bidra till 130.000 ton lägre
koldioxidutsläpp år 2005, jämfört med om
åtgärderna inte genomförs.

       Vägtrafiken står för ungefär 25% av
koldioxidutsläppen i Sverige, knappt
18.000.000 ton år 2000. I enlighet med
riksdagens målsättning bör
koldioxidutsläppen från vägtransporterna i
Sverige år 2010 inte överstiga 1990 års nivå
– ca.17.000.000 ton. Den målsatta
minskningen förväntas främst bli ett resultat
av energisnålare körsätt, kvalitetssäkrade
transporter och bättre efterlevnad av de
hastigheter som finns idag.

2.Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet längs det
statliga vägnätet ska nås från det år de
implementerats i lagstiftning och regelverk.

       Utifrån EU: s luftdirektiv introduceras
fortlöpande miljökvalitetsnormer för luft i
svensk lagstiftning. Från år 2006 gäller
miljökvalitetsnormerna halter av kvävedioxid
och partiklar för skydd av människans hälsa.

3. Fastigheter längs det statliga vägnätet med
mer buller än 65 dBA utomhus, ska ha högst
30 dBA ekvivalentnivå inomhus.

        Möjligheterna att nå miljömålet avgörs i
samspelet mellan regionala
självstyrelseorgan, länsstyrelser och
Vägverket. Med det åtgärdstempo som varit
följden av detta samspel kan målet inte nås
tidigare än 2005. Detta innebär att
regeringens målsättning att nå målet till
2003 blir svåra att uppnå. (Detta skrevs
2002)

4. Till 2005 ska det finnas mål och strategier
för att klara de statliga vägarnas natur- och
kulturkriterier.

        Allt eftersom vägnätets brister gentemot
kriterierna blir kända under
programperioden, ska åtgärder sättas in för
att anpassa vägarna till natur- och
kulturvärdena.

Transportsystemets miljöpåverkan och miljöaspekter
har utretts flera gånger och slutsatsen är att
vägtransportsystemet påverkar miljön på många sätt.
De största problemen som anses kräva ett trendbrott
är:
– Energianvändningen
– Hälsopåverkan från luftföroreningar och buller
– Vägarnas inverkan på staden respektive
landsbygdens natur- och kulturvärden

De övergripande miljömålen är därför främst
formulerade utifrån dessa ovanstående problem.

En parentes här är att en jämförelse med det regionala
miljöprogrammet för VSÖ, Vägverket Region Sydöst,
visar att det här återfinns samma målformuleringar som
i det nationella miljöprogrammet. Det som skiljer det
regionala miljöprogrammet från det nationella är
åtgärdsplanerna som istället är anpassade till en mer
regional nivå.

3.5.2.1 Delmål i det nationella
miljöprogrammet
De detaljerade målen återfinns i åtgärdsplanerna för
strategisk planering, sektorsuppgiften, statlig
väghållning, myndighetsuppgiften och gemensamma
uppgifter. De delmål i Vägverkets nationella
miljöprogram som jag i denna studie väljer att redovisa
är de delmål, som jag ansett, är relevanta vid
vägplanering på projektnivå och som därför återfinns
under miljöprogrammets ”statlig väghållning”. Statlig
väghållning innebär här att utveckla och förvalta det
statliga vägnätet. I ansvaret ingår att väga samman
hänsyn till de transportpolitiska målen.  I praktiken
innebär statlig väghållning enligt Vägverkets
miljöprogram att planera det statliga vägnätet, beställa
projektering och byggande av nya vägar och beställa
förbättringar, drift och underhåll av de gamla.
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Delmål som berör t ex organisationen (materialval,
kontorets energianvändning, sparsam bilkörning för
personal mm.) redovisas inte här. (Delmål inom
parentes är mål som gäller för den statliga
väghållningen men inte direkt har någon påverkan på
det enskilda projektet.)  Delmålen för statlig
väghållning är:

· Uppföljningssystem för kemikaliehantering ska vara i drift under 2003.
· En kontinuerlig minskning av salt/km saltväg och normalvinter ska ske inom

programperioden.
· Inga dricksvattentäkter som pumpar mer än 10m3/dygn eller som försörjer fler än 50

personer med vatten ska år 2005 ha kloridjonhalter som överskrider 100 mg/l på grund
av vägsaltning.

· Åtgärder inom statlig väghållning under programperioden ska tillsammans bidra till
5 000 ton lägre koldioxidutsläpp år 2005 jämfört med om åtgärderna inte genomförts.

· (Miljöeffekterna av de nya upphandlingskraven för entreprenader (2001) ska ha
utvärderats i en rapport till 2004 inför nästa edition av kraven.)

· Fastigheter längs det statliga vägnätet med mer än 65 dBA utomhus, ska ha högst 30
dBA ekvivalentnivå inomhus.

· En strategi med mål och mått för vattenfrågor ska vara klar 2003.
· Under programperioden ska naturgrusets andel av ballastmaterialet minska med

hänsyn till regionala förutsättningar.
· Regionala skötselplaner för vägkanter, alléer och kulturobjekt ska utvecklas och tas i

drift under programperioden i samtliga regioner.
· (Planer för hantering av avfall, buller, vibrationer och vattenföroreningar ska redovisas

för alla entreprenader enligt ”Vägverkets miljökrav för entreprenader”)
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3.6 NATIONELLA MILJÖMÅL VID
VÄGPROJEKTERING

Vilka miljömål arbetar man då verkligen med i
vägprojekteringen? De rekommendationer för hur man
konkret ska arbeta med miljömålsfrågorna vid ett
vägprojekt är i första hand handböcker gällande
miljökonsekvensbeskrivning som ständigt utvecklas
samt en skrift som behandlar mål och mått för natur-
och kulturvärden. Skriften är dock under bearbetning
för att bättre kunna hjälpa ti l l i det fortsatta
miljömålsarbetet.

3.6.1 Handbok för miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en stor del av
arbetet med miljöfrågor i ett vägprojekt. Det finns ett
antal handböcker (Vägverket, 2002:41, 2004:42) som
ska underlätta arbetet med miljö-
konsekvensbeskrivning inom Vägverket. Handboken
beskriver generellt hur man upprättar MKB: n men det
finns även delar i handboken som behandlar
lagstiftning och regler för upprättandet. Gällande
miljömålsarbetet bör, enligt handboken, mål för
projektet upprättas. Projektmålen bör förankras med
länsstyrelsen och vid formuleringar av miljömålen bör
kopplingar sökas till nationella miljömål. Eventuella
kopplingar kan också sökas till regionala och lokala
mål.  Dessa projektmål ingår i mål- och måttmetoden
som är ett arbete för utveckling av arbetet med de
nationella miljömålen.

3.6.2 Mål och måttmetoden
En återkommande åtgärd i både nationella och
regionala mål för Vägverket är den fortsatta
utvecklingen av Mål och mått för natur- och
kulturvärden (2001) inom långsiktig planering, ny väg,
befintlig väg, uppföljning samt information och
utbildning. Vägverket Region Sydöst har i den
regionala miljöhandlingsplanen för 2005 beskrivit att
en vidareutveckling för Mål och mått för natur- och
kulturvärden kommer att ske genom användandet av
metoden vid upphandling av driftområde samt i ett
mindre investeringsobjekt. Även informations-
satsningar för projektledare och driftledare ska införas.
Som nämnts tidigare så behandlas mål och
måttmetoden även i vägverkets Handbok
Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn (2002)

som ett viktigt instrument vid arbetet med
miljökonsekvensbeskrivning.

Metoden är ett försök till att konkretisera det dagliga
arbetet med de nationella miljömålen och ska fungera
som en hjälp att på projektnivå förbättra avvägningar
mellan natur- och kulturvärden och andra
samhällsintressen genom att värdena tydliggörs.
Metoden har fått klartecken att vidareutvecklas och
målet är att den ska tillämpas allmänt i Vägverket under
år 2007. Idag har metoden ändå använts på försök i
några av Vägverkets vägprojekt.

Metoden lägger fokus på ekologiska funktioner och
kulturhistoriska samband och deras möjlighet att
bevaras, utvecklas och stärkas. De nationella
miljömålen är här nedbrutna via olika målnivåer till
mätbara kvaliteter:

· Nytt övergripande mål för transportsystemet
· Kvalitetsmål
· Kriterier

På detta sätt bidrar man till ett helhetstänkande som
passar för ett specifikt område.

För att kunna arbeta med metoden förslås ett arbete
med projektmål som av Vägverket anses vara ett
effektivt sätt att tillämpa den föreslagna modellen i
vägplaneringen. Bland annat tros projektmålen kunna
förenkla överföringen av övergripande mål till
operationella mål i det aktuella projektet och att
kvalitetsmål för natur- och kultur ges ett innehåll
anpassat till projektet. Projektmålen ska underlätta att
planeringsprocessen blir mer strukturerad och
målinriktad.
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3.7 SAMMANFATTNING

Transportsektorn visar att, i jämförelse med andra
sektorer, denna sektor har en stor del i belastning på
miljön gällande utsläpp, buller mm. För att kunna
påverka vägplaneringen i rätt riktning gällande bland
annat miljöfrågor indelas planeringsförfarandet vid
vägplanering i förstudie, vägutredning, arbetsplan och
bygghandling. De olika stadierna behandlar frågor som
är viktiga i just varje planeringsfas, just för att inte tappa
bort någon viktig fråga. Ett vägprojekt styrs av lagar
och regler som ska ligga till grund för planeringen.
Näringsdepartementets Regleringsbrev ligger till grund
för Vägverkets arbete men det finns också lagar som
Väglagen, Miljöbalken samt Plan- och bygglagen som
måste tas hänsyn till.

Vägverket visar en ambition att arbeta med
miljöproblem i form av en miljöpolicy och ett nationellt
miljöprogram. Miljöprogrammet nämner de nationella
miljömål som anses ha störst betydelse för Vägverket.
Fyra övergripande mål präglar vidare det
internationella miljöprogrammet och ytterligare delmål
finns också presenterade.

Miljökonsekvensbeskrivningen är det dokument där
miljöfrågor behandlas och utgör en stor del av ett
vägprojekt. Speciella handböcker utförda av Vägverket
ska ligga till grund för upprättandet av MKBn. En metod
för att konkretisera just miljömål rörande natur- och
kulturfrågor finns under arbete men har redan tagits i
bruk vid några vägprojekt.
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ANALYS OCH FALL-
STUDIE

 IV
4.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYS

För att kunna svara på frågeställningar som vilka
miljömål som rimligen bör behandlas i ett vägprojekt
samt hur man inom Vägverket arbetar med dessa
miljömålsfrågor behöver inventerat material analyseras
djupare. En generell analys av miljömålens kanaler in
i Vägverket kombinerat med en fallstudie av några
projekt ska underlätta att få ett bra resultat av det
faktiska arbetet med miljömålen inom Vägverket.
Frågan om vilken betydelse de nationella miljömålen
har för vägplaneringen ska förhoppningsvis kunna få
ett svar.

4.2 MILJÖMÅLENS OLIKA KANALER IN I
VÄGVERKET
Som nämnts tidigare styrs Vägverket av
Näringsdepartementet genom det regleringsbrev som
årligen beslutas för nästkommande budgetår. Redan
nämnt är att de transportpolitiska målen ligger till grund
för Vägverkets verksamhet men att miljömålen ändå
regleras i regleringsbrevet som ett mål där
vägtransportsystemets utformning ska bidra till att de
nationella miljökvalitetsmålen nås. Vägverkets
nationella miljöprogram upprättades för att dagens
vägtransportsystem inte är hållbart i ett långsiktigt
perspektiv och är i första hand utformat utifrån
vägtransportsystemets kritiska miljöfrågor. I
programmet nämns samtidigt att programmets
miljömål lagts fast i linje med riksdagens miljömål samt
regeringens delmål för god miljö inom både miljö- och
transportpolitiken. När sedan även de 15 nationella
miljömålen kommer in i bilden förstår man att
vägplaneringen måste ta hänsyn till flera olika kanaler
med miljömål och att det inte kan vara helt lätt att veta
vilka/vilket mål som ska arbetas med eller mot.

Eftersom Vägverket styrs under Näringsdepartementet
är det i första hand det årliga regleringsbrevet som
ligger till grund för vägplaneringen. Att sedan de

nationella miljömålen ligger under Miljödepartementet
och att Länsstyrelsens arbete styrs under
Finansdepartementet kan leda till en konflikt när de
olika departementen reglerar genom olika
regleringsbrev med olika krav på miljö och
miljömålsarbete. För att lättare kunna jämföra de olika
miljömål som Vägverket har att ta ställning till vid
vägplaneringen så ställs dessa upp i en överskådligare
tabell. Denna tabell utgår från regleringsbrevets
miljömål som jämförs med Vägverkets miljömål och
de nationella miljömålen. Länsstyrelsens regionala
miljömål lämnas utanför i denna jämförelse eftersom
de regionala miljömålen och åtgärdsprogrammen i
dagsläget inte är klara i de studerade länen Blekinge
och Kalmar.

Här ska nämnas att de olika kanalerna in i Vägverket
inte redovisas i någon betydande ordning. Valet av
redovisade miljömål på detta sätt är enbart för att
underlätta en jämförelse dem emellan.
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Regleringsbrevets mål

Målet är att vägtrafikens utsläpp
av koldioxid år 2010 skall uppgå
till högst 1990 års nivå. Utsläppen
ska ha minskat till år 2005 räknat
från 1995 års nivå för kväveoxider
med minst 40 %, för svavel 15%
och flyktiga organiska ämnen med
minst 60%

Målet är att halter av koloxid,
kvävedioxid, svaveldioxid, sot och
partiklar i tätorter skall ligga under
gränsvärden och fastställda
miljökvalitetsnormer. Utsläppen av
cancerframkallande ämnen skall
halveras till år 2005, jämfört med
1998.

Målet är att inga boende skall
utsättas för vägtrafikbuller
överstigande 65 dBA ekvivalentnivå
utomhus år 2007. Utmed statliga
vägar skall detta vara uppnått år
2005. I de fall utomhusnivån inte
kan reduceras bör inriktningen vara
att ekvivalentnivån inomhus inte
överstiger 30 dBA.

Målet är att miljöfarligt material inte
skall införas i infrastrukturen, att
användningen av icke
förnyelsebara material skall
minimeras och att material skall
återvinnas.

Målet är att nya
vägtransportanläggningar skall
lokaliseras så att de fungerar i
samklang med sin omgivning och
utformas med hänsyn till natur- och
kulturvärden.

Vägverkets nationella
miljöprogram (2002-2005)

Uppföljningssystem för
kemikaliehantering ska vara i drift
under 2003

En kontinuerlig minskning av salt/
km saltväg och normalvinter ska
ske inom programperioden

Inga dricksvattentäkter som pumpar
mer än 10m3/dygn eller som
försörjer fler än 50 personer med
vatten ska år 2005 ha kloridjonhalter
som överskrider 100mg/l på grund
av vägsaltning

Åtgärder inom statlig väghållning
under programperioden ska
tillsammans bidra till 5 000 ton lägre
koldioxidutsläpp år 2005 jämfört
med om åtgärderna inte
genomförts.

Fastigheter längs det statliga
vägnätet med mer än 65dBA
utomhus, ska ha högst 30 dBA
ekvivalentnivå inomhus.

En strategi med mål och mått för
vattenfrågor ska vara klart 2003

Under programperioden ska
naturgrusets andel av
ballastmaterialet minska med
hänsyn till regionala förutsättningar

Regionala skötselplaner för
vägkanter, alléer, och kulturobjekt
ska utvecklas och tas i drift under
programperioden

Nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav och balans samt levande kust
och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö
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4.2.1 De olika kanalernas miljömål i förhållande
till varandra

Tabellen visar ett antal olika miljömål att ta hänsyn till
i vägplaneringen. Det intressanta med denna
jämförelse är att man genast vill gå in djupare på varje
enskilt mål och se hur de stämmer överens och om
det finns någon liknelse med övriga mål.
Miljöprogrammet inom Vägverket nämner tidigt att 9
av de 15 nationella miljömålen har störst betydelse
för Vägverket. För att repetera de miljömål som ska
ha störst betydelse för Vägverket så är dessa:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• Grundvatten av god kvalitet
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Oundvikligt kommer jag in på frågan varifrån dessa
utvalda miljömål kommer? Är det så att de här målen
finns upptagna just för att samma mål finns
representerade i regleringsbrevet och i Vägverkets
miljöprogram?

En grundligare jämförelse måste göras för att hitta svar
på frågan vilka miljömål som återkommer i flera kanaler
in i vägplaneringen. Ytterligare en jämförande tabell
får klargöra den fortsatta analyseringen. Även här utgår
jämförelsen från regleringsbrevets miljömål, detta
eftersom det är regleringsbrevet som ska ligga till grund
för Vägverkets vägplanering. Tabellen ska utläsas
genom de färger som utgör regleringsbrevets miljömål
för att sedan se om de återfinns i Vägverkets nationella
miljöprogram samt i de nationella miljömålen. Kan man
med hjälp av denna tabell utläsa om de nationella
miljömålen, som Vägverket ansett viktiga för
verksamheten, återfinns i miljöprogrammet och
regleringsbrevet? (Se figur på nästa sida)
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Regleringsbrevets mål

Målet är att vägtrafikens utsläpp
av koldioxid år 2010 skall uppgå
till högst 1990 års nivå. Utsläppen
ska ha minskat till år 2005 räknat
från 1995 års nivå för kväveoxider
med minst 40 %, för svavel 15%
och flyktiga organiska ämnen med
minst 60%

Målet är att halter av koloxid,
kvävedioxid, svaveldioxid, sot och
partiklar i tätorter skall ligga under
gränsvärden och fastställda
miljökvalitetsnormer. Utsläppen av
cancerframkallande ämnen skall
halveras till år 2005, jämfört med
1998.

Målet är att inga boende skall
utsättas för vägtrafikbuller
överstigande 65 dBA ekvivalentnivå
utomhus år 2007. Utmed statliga
vägar skall detta vara uppnått år
2005. I de fall utomhusnivån inte
kan reduceras bör inriktningen vara
att ekvivalentnivån inomhus inte
överstiger 30 dBA.

Målet är att miljöfarligt material inte
skall införas i infrastrukturen, att
användningen av icke
förnyelsebara material skall
minimeras och att material skall
återvinnas.

Målet är att nya
vägtransportanläggningar skall
lokaliseras så att de fungerar i
samklang med sin omgivning och
utformas med hänsyn till natur- och
kulturvärden.

Vägverkets nationella
miljöprogram (2002-2005)

Uppföljningssystem för
kemikaliehantering ska vara i drift
under 2003

En kontinuerlig minskning av salt/
km saltväg och normalvinter ska
ske inom programperioden

Inga dricksvattentäkter som pumpar
mer än 10m3/dygn eller som
försörjer fler än 50 personer med
vatten ska år 2005 ha kloridjonhalter
som överskrider 100mg/l på grund
av vägsaltning

Åtgärder inom statlig väghållning
under programperioden ska
tillsammans bidra till 5 000 ton lägre
koldioxidutsläpp år 2005 jämfört
med om åtgärderna inte
genomförts.

Fastigheter längs det statliga
vägnätet med mer än 65dBA
utomhus, ska ha högst 30 dBA
ekvivalentnivå inomhus.

En strategi med mål och mått för
vattenfrågor ska vara klart 2003

Under programperioden ska
naturgrusets andel av
ballastmaterialet minska med
hänsyn till regionala förutsättningar

Regionala skötselplaner för
vägkanter, alléer, och kulturobjekt
ska utvecklas och tas i drift under
programperioden

Nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav och balans samt levande kust
och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö



De miljömål som strävar i samma riktning samt
återkommer i alla tre kanaler in i Vägverket kan
sammanfattas för att tabellen lättare ska kunna utläsas:

• Regleringsbrevets miljömål som behandlar
utsläpp av koldioxid och andra organiska
ämnen återfinns som ett mål i Vägverkets
nationella miljöprogram samt återfinns även i
det nationella miljömålet Begränsad
klimatpåverkan. Regleringsbrevets miljömål
berör även det nationella miljömålet Frisk luft.

• Regleringsbrevets miljömål som behandlar
buller återfinns även i Vägverkets
miljöprogram samt i de nationella miljömålen
under God bebyggd miljö.

• Regleringsbrevets miljömål som behandlar
miljöfarligt material samt användning av icke
förnyelsebara material återfinns även i
Vägverkets miljöprogram samt i de nationella
miljömålen under God bebyggd miljö.
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4.2.2 Vägverkets miljöprogram i förhållande
till de nationella miljömålen

Då Vägverket nämner i sitt miljöprogram att
programmet ska beskriva de gemensamma och
nationella ambitionerna som Vägverket ska ha i sitt
miljöarbete samt att det vidare beskriver miljömål för
Vägverket är det intressant att även titta lite närmare
på en jämförelse mellan miljöprogrammets mål och
de nationella miljömålen. Denna jämförelse är också
intressant utifrån min egen aspekt att miljöprogrammet
eventuellt skulle utgöra någon sorts länk mellan
regleringsbrevets miljömål och de nationella
miljömålen. För att kunna se sambanden mellan
miljöprogrammet och de nationella miljömålen måste
en ytterligare jämförelse göras för att eventuellt kunna
dra några slutsatser om vilka nationella miljömål som
redan finns upptagna i miljöprogrammet och vilka som
måste utvecklas.

En titt på denna figur (se nästa sida) visar vilka
nationella miljömål som återfinns i Vägverkets
miljöprogram. Dessa är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Giftfri miljö
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• God bebyggd kvalitet

De nationella miljömål som återfinns i miljöprogrammet
kan sedan jämföras med de nationella miljömål som
ansetts viktiga (enligt Vägverkets miljöprogram) och
då finns dessa mål inte alls representerade:

• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Myllrande våtmarker
• Ett rikt odlingslandskap
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Regleringsbrevets mål

Målet är att vägtrafikens utsläpp
av koldioxid år 2010 skall uppgå
till högst 1990 års nivå. Utsläppen
ska ha minskat till år 2005 räknat
från 1995 års nivå för kväveoxider
med minst 40 %, för svavel 15%
och flyktiga organiska ämnen med
minst 60%

Målet är att halter av koloxid,
kvävedioxid, svaveldioxid, sot och
partiklar i tätorter skall ligga under
gränsvärden och fastställda
miljökvalitetsnormer. Utsläppen av
cancerframkallande ämnen skall
halveras till år 2005, jämfört med
1998.

Målet är att inga boende skall
utsättas för vägtrafikbuller
överstigande 65 dBA ekvivalentnivå
utomhus år 2007. Utmed statliga
vägar skall detta vara uppnått år
2005. I de fall utomhusnivån inte
kan reduceras bör inriktningen vara
att ekvivalentnivån inomhus inte
överstiger 30 dBA.

Målet är att miljöfarligt material inte
skall införas i infrastrukturen, att
användningen av icke
förnyelsebara material skall
minimeras och att material skall
återvinnas.

Målet är att nya
vägtransportanläggningar skall
lokaliseras så att de fungerar i
samklang med sin omgivning och
utformas med hänsyn till natur- och
kulturvärden.

Vägverkets nationella
miljöprogram (2002-2005)

Uppföljningssystem för
kemikaliehantering ska vara i drift
under 2003

En kontinuerlig minskning av salt/
km saltväg och normalvinter ska
ske inom programperioden

Inga dricksvattentäkter som pumpar
mer än 10m3/dygn eller som
försörjer fler än 50 personer med
vatten ska år 2005 ha kloridjonhalter
som överskrider 100mg/l på grund
av vägsaltning

Åtgärder inom statlig väghållning
under programperioden ska
tillsammans bidra till 5 000 ton lägre
koldioxidutsläpp år 2005 jämfört
med om åtgärderna inte
genomförts.

Fastigheter längs det statliga
vägnätet med mer än 65dBA
utomhus, ska ha högst 30 dBA
ekvivalentnivå inomhus.

En strategi med mål och mått för
vattenfrågor ska vara klart 2003

Under programperioden ska
naturgrusets andel av
ballastmaterialet minska med
hänsyn till regionala förutsättningar

Regionala skötselplaner för
vägkanter, alléer, och kulturobjekt
ska utvecklas och tas i drift under
programperioden

Nationella miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav och balans samt levande kust
och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö
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4.3 FALLSTUDIE AV VÄGPROJEKT

Vid en studie av de valda fallen anser jag att en
analysmodell krävs för att kunna få ett resultat som
baseras på samma utgångspunkter. En hermeneutisk
tolkningsmetodik används genom att mina
frågeställningar och insamlat material ligger till grund
för analysmodellen. Att Vägverkets generella
miljöarbete varvas med en analys av konkreta
vägprojekt bidrar till ett resultat av miljömålens faktiska
användning och betydelse i planeringen av ett
vägprojekt.

4.3.1 Indikatorer för analysmodell
Med utgångspunkt i frågeställningar och insamlat
material om dagens miljömålsarbete inom Vägverket
har jag valt ut några intressanta indikatorer som
analysmetoden baseras på. De valda indikatorerna
utgår dels ifrån frågan om vilka miljömål ett vägprojekt
ska arbeta med vid vägplanering men även utifrån
aspekten vilka miljömål som kan anses som viktigast i
det enskilda vägprojektet. Indikatorerna ska

förhoppningsvis också kunna ge svar på om olika
projekt behandlat miljömålen olika och vad det i så fall
beror på.

Indikatorerna används som grund för fortsatt analys
av de studerade fallen och redovisas senare som en
förenkling av analysen i form av en tabell.
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[12] Indikatorer för analysmodell.

1. Nationella miljömål

2. Vägverkets miljömål

3. Regleringsbrevets miljömål

4. Mål och mått

5. Länsstyrelsens krav på miljö-
mål

6. Redovisning av miljömålens
effekt och konsekvens

I vilken utsträckning har nationella miljömål tagits upp i
vägprojekteringen? Vilka miljömål har behandlats och
vilka har inte? Finns en förklaring varför?

I vilken utsträckning har Vägverkets egna uppsatta
miljömål tagits upp i vägprojektet?

I vilken utsträckning har regleringsbrevets miljömål tagits
upp i vägprojektet?

Har man använt sig av mål- och måttmetoden?

Har länsstyrelsen yttrat sig angående önskemål på
behandling av miljömålsfrågorna i projektet?

Har effekt och konsekvens för miljömålen redovisats i
projektet? Hur?



4.4 STUDERADE VÄGPROJEKT

Vägplaneringen måste alltså ta hänsyn till miljömål från
flera olika håll och det är den enskilda individen som
vid projekteringen måste förstå hur dessa miljömål ska
kunna uppfyllas. Det är också först vid
vägprojekteringen som det visar sig hur miljömålens
olika kanaler hittat fram till den som ska använda dessa
praktiskt. För att ytterligare klargöra miljömålens
betydelse vid vägplanering ska en studie av några
vägprojekt få visa hur man i praktiken tolkat arbetet
med miljömålen.

Fyra vägprojekt bestående av förstudie, vägutredning
eller arbetsplan med til lhörande
miljökonsekvensbeskrivning samt länsstyrelsens
godkännande och yttrande studeras. En ytlig
granskning kommer antagligen endast att beskriva
vilka miljömål som vägprojektet behandlat och om man
tagit hänsyn till dessa, därför kan en djupare studie av
beskriven text behövas för att se hur man aktivt arbetat
med miljömålen. På följande sidor presenteras de
respektive vägprojekten med en analys av behandlade
indikatorer.
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4.4.1 Fall I – Väg 121 Olofström – Lönsboda,
delen Vilshult – Skåne Läns gräns

 

Olofström – Lönsboda, delen Vilshult – Skåne Läns gräns

Status: Förstudie
Datum: 2004-04-23
Projektledare: Bo Lenberg, Vägverket Region Sydöst, Karlskrona
Bitr. Projektledare: Peter Berglin, Vägverket Region Sydöst, Karlskrona
Konsult: Tyréns AB, Kristianstad
Ansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Blekinge län

Mellan Västkusten och Blekinge finns idag ingen
naturlig och gen förbindelse. I dagsläget är
förbindelserna i öst-västlig riktning mellan Markaryd
och Olofström dåliga. Syftet med förstudien är att
redovisa problemen och behoven som finns för att se
vilka möjligheterna är för att genomföra delen Vilshult
– Skåne Läns gräns. Detta delprojekt ingår i projektet
”Tvärleden” vars syfte är att förbättra för både den
långväga och den regionala trafiken. Målen är dels att
skapa bättre förutsättningar för arbetspendling och
näringslivsutbyte mellan närliggande kommuner och
för exempelvis transporter mellan sydöstra Sverige och
Västkusten och dels att uppfylla regeringens

transportpolitiska delmål som finns uppsatta. Detta
uppnås genom att detta projekt, tillsammans med
andra delprojekt, genomförs.

Indikatorernas behandling i projektet
Miljömålsfrågorna finns inte dokumenterade i projektet.
Inte heller finns några intentioner på att
miljömålsarbetet ska finnas med i det fortsatt arbetet.
Det kan nämnas att förstudien tar upp konsekvenser
som berör ökad bullerrisk för boende längs ny
sträckning samt påverkan på våtmarksområden,
jordbruks- och betesmark.
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De transportpolitiska delmålen beskrivs och finns med
som ett mål att arbeta efter i projektet.
Regleringsbrevets mål för verksamheten Vägar, där
ett av målen är en god miljö och där Vägverket ska
redovisa och kommentera måluppfyllelsen, efterföljs i
projektet. Markanvändning, buller, miljöbelastning,
natur- och kulturmiljön och naturresurser studeras och
konsekvenserna av olika alternativ beskrivs för att få
fram ett alternativ med minst påverkan.

Man har inte använt mål- och måttmetoden, det finns
inga projektmål uppsatta och inga intentioner på att
detta ska göras i senare skede.

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat om betydande
miljöpåverkan avseende denna förstudie. De har även
inkommit med underlag inför kommande arbete med
MKB i projektet som beskriver att MKB även bör
innehålla en beskrivning av hur de olika alternativen
förhåller sig till berörda nationella och regionala
miljömål liksom förslag till åtgärder för att lindra
negativa effekter som blir aktuella.

Ingen påverkan, effekt eller konsekvens rörande de
nationella miljömålen har behandlats i förstudien.
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4.4.2 Fall II – Väg 34, Högsby – Mörlunda, delen
Glahytt – St Aby

Högsby – Mörlunda, delen Glahytt – St Aby

Satus: Vägutredning
Datum: 2002-02-01
Projektledare: Gunilla Schurmann, Vägverket Region Sydöst, Kalmar
Konsult: Vägverket Konsult, Kalmar
Ansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Kalmar län

Utredningen ska utgöra beslutsunderlag vid val av
vägsträckning för upprättande av Arbetsplan. Väg 34
har inom utredningsområdet klassificerats som en
regional väg och har flera viktiga funktioner. Vägen
ingår som länk i ett vägsystem vilket knyter samman
Kalmar – Linköping och Oskarshamn – Jönköping.
Förbindelsen mot Jönköping är viktig för industrierna
och hamnen i Oskarshamn. Vägen är även mycket
viktig del av transportsystemet för trävaror till
Mönsterås Bruk. Vägsträckan har idag stora brister

vad det gäller trafiksäkerhet och miljö, främst genom
Mörlunda samhälle och längs Emån från Ryningsnäs
till Karlsborg.

Målet med en ny alternativ sträckning är att
• skapa ett väl fungerande vägnät med god

vägstandard som tar största möjliga hänsyn till
miljön
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• förbättra trafiksäkerheten på sträckan och
minska risken att dödas eller skadas i trafiken
enligt nollvisionens anda

• skydda Emån genom att minska
trafikbelastningen på nuvarande väg utefter ån

• minska buller och barriäreffekterna av trafiken
för boende utmed vägen

Indikatorernas behandling i projektet
Miljömålsfrågorna behandlas i projektet men de tar inte
nämnvärt stor plats. Det nämns att ”vid val av
vägsträckning kan det vara aktuellt att stämma av mot
dessa mål” (läs miljömål). Man har alltså försökt att
visa vilka alternativ som motverkar eller bidrar till
miljömålen men inte explicit arbetat med dessa frågor.
De miljömål som utredarna ansett vara relevanta att
stämma av mot vägalternativen är:

• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Begränsad klimatpåverkan

• Grundvatten av god kvalitet
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

Det är de övergripande miljömålen som beskrivs och
redovisas i en tabell med rubriken ”Avstämning mot
Miljökvalitetsmålen”, sammanställning. Man har även
gjort en bedömning av vilka mål som mest berörs och
spelar en avgörande roll i detta projekt.

[15] Avstämning mot miljömålen i miljökonsekvensbeskrivning.
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Vägverkets miljöprogram förklaras och åtgärder som
projektet ansett vara relevant att diskutera för varje
enskilt vägprojekt är att miljöanpassa vägtrafikmiljön
viket omfattar:

· Minska föroreningsutsläpp och buller till varaktigt
acceptabla nivåer

· Begränsa intrång och bevara särskilt värdefulla
natur- och kulturmiljöer. Konfliktrisken bör
hanteras genom att utnyttja befintligt vägnät
bättre, att ge intrångsfrågorna större tyngd i
planeringsprocessen och att ti l lämpa en
utrymmessnål miljöanpassad vägutformning i
känsliga områden

· Minska föroreningar till mark och vatten

 
 

[16] Behandling av Vägverkets nationella miljöprogram i
miljökonsekvensbeskrivningen, utdrag ur vägutredning
Högsby - Mörlunda

Projektet har sedan klara mål som kan härledas till
ovanstående (andra mål finns med men berör inte
miljöfrågorna):

• Ett väl fungerande vägnät med största hänsyn
till miljön

• Skydda Emån
• Att minska buller och barriäreffekter för boende

utmed vägen
Dessa projektmål presenteras med vilken
måluppfyllelse de har.

De transportpolitiska målen nämns inte någonstans i
vägutredningen, man har heller inte uttryckt att
projektet använt mål- och måttmetoden, däremot finns
konkreta mål uppsatta i projektet.

I beslutet om betydande miljöpåverkan finns inga
önskemål eller krav från länsstyrelsen om det fortsatta
arbetet med miljömålen. I ett senare yttrande över
vägutredningen har länsstyrelsen dock ansett att
kopplingen till de nationella miljömålen är bra och
fungerar vid en jämförelse.

Generellt redovisar projektet konsekvenser för de olika
alternativen. Miljömålen behandlas endast som en
avstämning mot vägalternativen.
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4.4.3 Fall III – Tvärförbindelse Halmstad –
Karlshamn, delen Markaryd - Osby

Tvärförbindelse Halmstad – Karlshamn, delen Markaryd - Osby

Satus: Arbetsplan
Datum: 2003-11-17
Projektledare: Bo Lenberg, Vägverket Region Sydöst,Karlskrona
Tidigare projektledare: Rune Petersson
Konsult: Larcia AB, Jönköping
Ansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Kronoberg län

Mellan västkusten och Blekinge finns idag ingen
naturlig och gen förbindelse. Behovet av en bättre
tvärförbindelse, mellan Halmstad och Karlshamn har
länge diskuterats och flera utredningar har gjorts.
Tvärleden kommer att få stor betydelse för såväl
långväga som regional trafik och knyter även samman
mellanliggande kommuner; Markaryd, Osby och
Olofström. Befintliga vägar inom området har till stora
delar mycket låg standard med begränsad
framkomlighet för stora fordon. Med några undantag
är vägarna 5-6 meter breda, på vissa avsnitt bara drygt
4 meter.

Indikatorernas behandling i projektet
De nationella miljömålsfrågorna behandlas i projektet
och de miljömål som utredarna ansett vara relevanta
att stämma av mot vägalternativen är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Myllrande våtmarker
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• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö

De transportpolitiska målen beskrivs som ett
övergripande mål med vägprojektet. Målen nämns inte
någonstans senare och finns inte med i någon
redovisad måluppfyllelse eller utvärdering. Man har inte
heller använt mål- och måttmetoden och det finns inga
projektmål uppsatta.

En av de inblandade länsstyrelserna har i ett tidigare
yttrande synpunkter om det fortsatta arbetet med
miljömålen. Länsstyrelsen anser att de nationella
miljömålen bör redovisas och avstämmas mot
projektets alternativ. Regionala och lokala miljömål från
inblandade län redovisas men berörs inte vidare i form
av konsekvensanalys eller liknande.

Generellt redovisar projektet effekter och värden som
påverkas av alternativen. Även direkta och indirekta
konsekvenser presenteras. Effekter som projektet
anses ha på respektive miljömål redovisas och det
beskrivs att projektet anses medföra både positiva och
negativa effekter för målens uppfyllande.

[19] Miljömålsfrågornas överensstämmelse i
miljökonsekvensbeskrivningen

[18] Projektets effekter på miljömålen i miljökonsekvensbeskrivningen
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4.4.4 Fall IV – Väg E22, delen förbi Mönsterås i
Kalmar län

Delen förbi Mönsterås i Kalmar län

Satus: Vägutredning
Datum: 2003-05
Projektledare: Helena N Jaryd, Vägverket Region Sydöst, Karlskrona
Konsult: J &W Samhällsbyggnad, Karlskrona
Ansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Kalmar län

E22, som går mellan Malmö och Norrköping, är
europaväg och tillhör det nationella stamvägnätet.
Vägen är av riksintresse för landets vägtransporter.
E22 används till ungefär lika delar av förbifartstrafik
och infarts/lokaltrafik. Trafikstrukturen är alltså
heterogen på sträckan, vilket i sig är en potentiell
riskfaktor. Trafiksäkerheten är låg. Brister som
identifierats är:
• Låg framkomlighet, vägen uppfyller inte kraven

på målstandard för Europavägar i det nationella
stamvägnätet.

• Den aktuella sträckan av E22 är relativt
olycksbelastad, vilket medför att trafiksäkerheten
inte bedöms vara tillfredställande.

• E22 är en mycket påtaglig barriär för korsande
fotgängare och cyklister, inte minst för skolelever
som måste korsa vägen i plan.

• På sträckan beräknas ca 250 personer vara
utsatta för bullernivåer över 55 dBA.

Här har även projektmål fastslagits i samråd med
länsstyrelsen i Kalmar:
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• Att verka för ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet samt god tillgänglighet till tätorten.

• Att vidta åtgärder för att minska E22´s
barriäreffekt och återuppta kontakten och de
naturliga sambanden mellan tätorten och
omlandet väster om vägen.

• Att säkra vattendrag och grundvatten från
negativ påverkan och minimera föroreningsrisk.

• Att vidta åtgärder för att skydda boende från
störningar orsakade av trafiken

Indikatorernas behandling i projektet
De nationella miljömålsfrågorna behandlas i projektet
och tar relativt stor plats, och de tas också upp tidigt i
projektet. I projektet förklaras att alla miljömål inte kan
härledas till detta projekt och på grund av detta beskrivs
endast de miljömål som bedöms kunna påverkas. De
miljömål som behandlas är:

• Begränsad klimatpåverkan
• Försurning av mark- och vatten på grund av

nedfall från luften
• Tätorternas luftföroreningar och buller
• Levande sjöar och vattendrag
• Exploatering av mark- och vatten för bebyggelse,

anläggningar och infrastruktur

Några av de redovisade målen är delmål och några
övergripande mål. En förklaring till varje mål finns dock
och även resultatmål för Kalmar län redovisas, trots
att de grundar sig på en remissutgåva. I kapitlet
måluppfyllelse redovisas att det är svårt att konkret
visa på hur vägutredningens intentioner påverkar
miljömålen, då många viktiga påverkansfaktorer ligger
utanför vägutredningens möjlighet att påverka. En
översiktlig bild av hur studerade alternativ i utredningen
förväntas påverka miljökvalitetsmålen redovisas med
positiva och negativa konsekvenser för respektive
miljömål.

De transportpolitiska målen beskrivs som ett
övergripande mål med vägprojektet. Målen nämns inte
någonstans senare och finns inte med i någon
redovisad måluppfyllelse eller utvärdering.

I samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och
Mönsterås kommun har övergripande projektmål
fastslagits.  Mål- och måttmetoden har använts som
underlag till formuleringen av dessa projektmål.

Metoden förklaras ingående som ett verktyg för att
bidra till att uppnå de 15 nationella miljömålen.
Utredningsarbetet förklaras ha bedrivits mot de
uppställda projektmålen och resultaten av de olika
alternativens påverkan på dessa projektmål redovisas
i tabellform. Inga diskussioner kring miljömålen finns
uttryckt i några yttranden från länsstyrelsen till
vägverket. Länsstyrelsen i Kalmar har deltagit vid
framtagningen av projektmålen i projektet men inte
uttryckligen haft några yttranden om behandlingen av
de nationella miljömålen.

Generellt redovisar projektet effekter och konsekvens
som påverkas av alternativen. Miljömålen redovisas
endast som en tabell som visar måluppfyllelse där
negativ eller positiv påverkan redovisas.

[21] Påverkan på miljömålen i miljökonsekvensbeskrivningen
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4.3 SAMMANFATTNING
Vid en jämförelse av olika miljömål som ett vägprojekt
måste ta hänsyn till framstår mängden olika miljömål
som ett problem. Regleringsbrevets miljömål,
miljöprogrammets mål samt de nationella miljömålen
har både likheter och skillnader i formuleringen av
miljömålen. De nationella miljömålen är stora mål med
väldigt liten detaljeringsgrad medan regleringsbrevets
miljömål är mer detaljerade. Miljöprogrammet har även
det en högre detaljeringsgrad i sina miljömål och här
finns även fler mätbara mål som bidrar till att det är
lättare att arbeta mot dessa i praktiken. En jämförelse
mellan Vägverkets miljöprogram och de nationella
miljömålen visar att de miljömål som Vägverket ansett
vara viktiga i sitt miljöprogram inte återfinns i sin helhet.

Sammanfattningsvis kan också sägas att det finns
många olika kanaler för miljömålen att ta sig in i
Vägverkets arbete vid vägprojektering. Det blir
intressant att tänka på vad som faller bort och vad
som läggs til l i det konkreta arbetet när
miljömålsarbetet måste gå igenom så många steg och
kanaler innan det visar sig i verkligheten.

Det kan lätt urskiljas olikheter mellan de studerade
vägprojekten i hur projekten arbetat med miljömål. I
vissa fall har de nationella miljömålen fått stor
genomslagskraft i projektet medan andra miljömål
spelat en stor roll i andra projekt. Naturligtvis är det
också svårt att hävda att ett vägprojekt inte arbetat
mot ett eller flera mål eftersom det inte uttryckligen
framgår i projektet, det kan ju mycket väl finnas med i
processen fast det inte bokstavligen står där.
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SLUTSATSER

VAD VISAR FALLSTUDIEN?
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PLANERINGEN
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PROJEKT
MILJÖMÅLENS BETYDELSE FÖR VAL AV ALTERNATIV
(POSITIV?) UTVECKLING AV MILJÖMÅLSARBETET
SAMMANFATTNING
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SLUTSATSER   V
Här redovisas vilka slutsatser som kan dras av den
generella analysen över Vägverkets miljömålsarbete
och den fallstudie som utförts. En generell slutsats
av fallstudien redovisas innan andra slutsatser
presenteras som även dessa utgår till viss del från
fallstudiens resultat.

5.1 VAD VISAR FALLSTUDIEN?

De studerade fallen visar stora variationer i arbetet
med miljömål, dels vilka miljömål projektet utgår ifrån
men även i vilken utsträckning de behandlats. Dessa
skillnader är intressanta att titta närmare på för att
eventuellt se om det går att dra några slutsatser om
miljömålens betydelse i den fysiska planeringen.

För att lättare kunna uppfatta skillnader mellan de
studerade fallen och deras arbete med miljömålen får
en förenklad figur hjälpa till. Denna figur utgår ifrån de
indikatorer som legat till grund för studien av de olika
fallen och jag repeterar därför dessa här.

1. Nationella miljömål

2. Vägverkets miljömål

3. Regleringsbrevets miljömål

4. Mål och mått

5. Länsstyrelsens krav på miljömål

6. Redovisning av miljömålens
effekt och konsekvens

I vilken utsträckning har nationella miljömål tagits
upp i vägprojektet? Vilka miljömål har behandlats
och vilka har inte? Finns en förklaring varför?

I vilken utsträckning har Vägverkets egna uppsatta
miljömål tagits upp i vägprojektet?

I vilken utsträckning har regleringsbrevets miljömål
tagits upp i vägprojektet?

Har man använt sig av mål- och måttmetoden?

Har Länsstyrelsen yttrat sig angående önskemål
på behandling av miljömålsfrågorna i projektet?

Har effekt och konsekvens för miljömålen
redovisats i projektet? Hur?
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5.1.1 Jämförelse mellan fallen

Den förenklade modellen hjälper oss att se hur
indikatorerna behandlats i varje studerat vägprojekt.
De olika fallen utgår från en neutral linje utifrån vilken
man kan läsa om arbetet är i positiv riktning mot
indikatorn. Samtidigt kan även hur arbetet strävar mot
indikatorn avläsas genom att se avståndet från den
neutrala linjen.

Avståndet till höger om den neutrala linjen delas in i
fyra områden:

A Nämns inte alls i projektet
B Finns omnämnt i projektet men inte behandlat
h       på något sätt
C Finns omnämnt i projektet och även behandlat i

till viss del
D Finns omnämnt i projektet och behandlas i större

utsträckning

En linje som går helt parallellt med den neutrala linjen
innebär att man inte alls behandlat denna indikator i
vägprojektet.

Modellen klargör det som tidigare redovisats i
ovanstående text och visar att det finns skillnader
mellan olika vägprojekt och hur de arbetat med
miljömål. Genom att studera denna figur blir det lättare
att analysera om det finns samband mellan olika
indikatorer, om någon indikator påverkat någon annan
indikator osv.

Fall
Indikator

Nationella miljömål

Vägverkets miljömål

Regleringsbrevets
miljömål

Mål och mått-metoden

Länsstyrelsens krav
på miljömål

Redovisning av
effekt och konsekvens
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Jämförelsen mellan de studerade fallen visar att det
finns skillnader i det praktiska arbetet med miljömål
vid vägprojektering inom Vägverket. Skillnader som
vilka miljömål man tagit hänsyn till vid ett projekt visas
här men man kan även urskilja olikheter i behandling
av miljömål i förhållande till när i tiden projektet befann
sig vid upprättandet.

Vi kan se att det analyserade projektet som återfinns
ur det längsta tidsperspektivet behandlat Vägverkets
miljömål som finns upptagna i miljöprogrammet medan
inget av de andra analyserade fallen behandlat dessa
miljömål. Detta skulle kunna ha den logiska förklaring
att de nationella miljömålen ännu inte fått någon
speciell genomslagskraft vid denna tidpunkt (början
på år 2002). Att Vägverkets miljömål inte finns
representerade i något av de andra fallen tolkar jag
som att dessa miljömål inte fått någon stor
genomslagskraft inom vägprojekteringen, att dessa
miljömål ska tas upp i det enskilda vägprojektet verkar
inte vara så viktigt. Det som förvånar mig är dock hur
regleringsbrevets miljömål undanskymts i nästan alla
studerade fall när regleringsbrevet är ett direkt direktiv
från departementet som styr Vägverket. Kanske har
man ansett eller helt enkelt antagit att de nationella
miljömålen behandlar samma miljömål?

De nationella miljömålen finns behandlade i tre av de
fyra fallen, dock är behandlingen av olika omfattning.
En jämförelse mellan behandlingen och länsstyrelsens
yttrande, om arbetet med de nationella miljömålen i
respektive fall, visar att det inte enbart är deras krav
som påverkar miljömålsarbetet i vägprojekten. Det
finns exempel på behandling av miljömålen utan
länsstyrelsens yttrande och vice versa. Jag tror snarare
att det, i de fall miljömålen har behandlats utan
länsstyrelsens yttrande, är projektledarens intresse
och kunskap inom miljömålsområdet som påverkat
arbetet.

5.2 FÖR MÅNGA MÅL ATT TA HÄNSYN TILL I
VÄGPLANERINGEN

Som tidigare beskrivits utgör idag de nationella
miljömålen endast en del av alla miljömål som måste
tas hänsyn til l vid vägplaneringen.
Näringsdepartementets årliga regleringsbrev där de
transportpolitiska målen finns reglerade har en stor
roll i miljöarbetet, först och främst när det gäller
delmålet God miljö. Här finns även restriktioner om att
vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de
nationella miljökvalitetsmålen nås. Regleringsbrevets
miljömål behandlas dock inte i explicit i något av de
granskade projekten. Att projektet, genom att behandla
de nationella miljömålen, även uppfyller en del av
regleringsbrevets krav kan vara orsaken till att just
detta inte behandlas.

5.2.1 Transportpolitiska mål
De transportpolitiska målen beskrivs i de flesta
vägprojekt som ett viktigt mål att arbeta mot men
saknas ändå senare vid redovisad måluppfyllelse och
utvärdering. Orsaken till detta kan vara att de
transportpolitiska delmålen anses vara ett verktyg att
arbeta med och därför inte behöver redovisas i någon
måluppfyllelse i slutet av projektet.

5.2.2 Regleringsbrevet
En studie av regleringsbreven från 2001-2004, sett ur
miljömålsperspektiv, visar att det är först 2002 som
ämnet nationella miljömål börjar behandlas i dessa.
Däremot är andra miljömål, som främst gäller
transportsystemets delmål god miljö, representerade
i alla regleringsbrev. Vid val av de studerade fallen
förefaller det inte så märkligt att endast några få fall
behandlar de nationella miljömålen när
regleringsbrevet först behandlar ämnet år 2002.
Studien av de olika vägprojekten visar att det är just
den tidiga vägutredningen från 2002 som inte
behandlar de nationella miljömålen i så stor
utsträckning och en förklaring till det kan vara just att
regleringsbrevet inte krävde det vid tidpunkten för
upprättandet av utredningen. Det visar ändå att vad
som regleras i Näringsdepartementets årliga
regleringsbrev har en viss påverkan på
miljömålsarbetet vid vägplanering.
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5.2.3 Vägverkets miljöprogram
Endast ett projekt av de fyra studerade fallen har
behandlat Vägverkets egna miljömål. Det projekt som
dock har behandlat dessa mål har även till viss del
tagit upp de nationella miljömålen. Detta projekt har
klara projektmål som utgår från Vägverkets
miljöprogram och dess uppsatta miljömål. Vid en
jämförelse av projekten visar det sig att det projekt
som behandlat Vägverkets miljömål även är det projekt
som upprättats tidigast i tidsintervallet för de studerade
fallen. Att de nationella miljömålen bara är beskrivna
utan att på något sätt vara behandlade i projektet kan
tolkas som ett tidigt försök till att ta hänsyn till de
nationella miljömål utan att egentligen veta hur. Detta
kan leda till påståendet att senare projekt snarare
övergått till att behandla de nationella miljömålen
istället för Vägverkets miljömål eller att det bedöms
att de nationella miljömålen även behandlar
Vägverkets egna miljömål så att de inte längre explicit
behöver nämnas.

I Vägverkets miljöprogram nämndes ett antal nationella
miljömål ha stor betydelse för Vägverket. Genom att
studera tabell där jämförelsen finns mellan de
nationella miljömålen samt Vägverkets miljöprogram
har man svårt att hitta alla dessa mål som ansetts
viktiga. Dessa nationella miljömål återfinns dock
behandlade i de flesta studerade projekt och det pekar
på att man ansett dessa som viktiga trots att de inte
finns representerade i miljöprogrammet. Har man då,
i dessa fall, gjort bedömningen att de nationella
miljömålen passar bättre för projektet än Vägverkets
egna uppsatta miljömål?

Här kommer jag osökt in på funderingen kring syftet
med Vägverkets miljöprogram och dess uppsatta
miljömål som ska gälla för såväl organisationen som
vägprojekteringen. Eftersom miljöprogrammet
beskriver de gemensamma och nationella
ambitionerna som Vägverket har i sitt miljöarbete och
att de sedan ligger till grund för de regionala
miljöprogrammen torde dessa frågor vara viktiga att
rätta sig efter vid vägprojektering. Min uppfattning om
Vägverkets miljöprogram var från början att det ska
ligga till grund för miljöarbetet vid olika skeden i bland
annat vägplaneringen men är så verkligen fallet?
Denna studie visar snarare på att miljöprogrammet
bara är ytterligare en kanal med miljömål som istället
för att hjälpa användaren snarare bara bidrar till

förvirring. Efter att ha analyserat miljöprogrammet i
förhållande till regleringsbrevets miljömål och de
nationella miljömålen så är det lätt att påstå att många
av målen liknar varandra men långt ifrån alla och det
är där felet verkar grunda sig. Borde inte Vägverkets
miljöprogram konkretisera de miljömål som är viktiga
för vägplaneringen med utgångspunkt i alla miljömål
från regleringsbrevet samt de nationella miljömålen?
Är det inte med utgångspunkt från miljömålen i
miljöprogrammet som varje vägprojekt borde
analyseras vid bland annat val av alternativa
sträckningar? Det finns med andra ord flera
frågetecken när det gäller miljöprogrammets mening
för vägplaneringen.

De nationella miljömålen som ansetts ha störst
betydelse för Vägverket finns inte heller alla
representerade som miljömål i miljöprogrammet. Man
kan därför ställa sig frågande till vilket syfte dessa
nationella miljömål har i miljöprogrammet och om de
överhuvudtaget ska tas upp i programmet.

Eftersom vägtransporter har så stor påverkan på miljön
i form av utsläpp, ingrepp i naturen mm borde det vara
av stor vikt att utveckla miljöprogrammet så att det
naturligt representerar de problem som vägar- och
vägplanering åsamkar mot miljön.
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5.2.4 De nationella miljömålen
De nationella miljömålen har i de olika vägprojekten
fått ta olika stor plats. Av den förenklade modellen kan
utläsas att i alla fall utom ett har de nationella
miljömålen behandlats på något sätt. En intressant
iakttagelse är att i de flesta fall är de behandlade
miljömålen i projekten baserade på de miljömål som
Vägverket nämnt som de nationella miljömål som har
störst betydelse för Vägverket. Presentationen av
miljömålen redovisas dock i projektet som de miljömål
som anses ha störst betydelse och är mest relevanta
för just dessa studerade vägalternativ. Detta, anser
jag, kan tolkas på två sätt. Antingen att de flesta
vägprojekt utgår från samma miljömål just för att det
är dessa miljömål som påverkas vid ett vägprojekt eller
att man sätter upp dessa miljömål för att det är bestämt
från början i Vägverkets miljöprogram att dessa är
viktigast för Vägverket.

Att miljömål påverkar vägplaneringen är det egentligen
ingen tvekan om men det intressanta är hur de
nationella miljömålen påverkar ett vägprojekt med
tanke på vilken reglering planeraren använder sig av.
Om regleringsbrevets miljömål får ligga till grund för
projektet så finns egentligen här den största
regleringen hur miljömålen ska behandlas. Här nämns
ju att målen ska redovisas och kommenteras samt att
redovisningen även ska innehålla tillstånd och
utveckling inom området. Även viktiga insatser och
effekter av dessa ska ingå i redovisningen. Däremot
finns inga regler som visar vilka miljömål som anses
vara viktigast att arbeta med. Om Vägverkets egna
miljömål istället får ligga till grund för vägplaneringen
så verkar det vara lätt att använda sig av de miljömål
som Vägverket ansett vara viktigast att arbeta med.
Här finns dock inte, tvärtom från regleringsbrevet,
uttryckt hur miljömålen ska behandlas. Om
vägprojekteringen endast utgår från de nationella
miljömålen så finns risken att de endast finns med som
mål att arbeta mot och att de senare redovisas i en
enkel måluppfyllelse.

Ett vägprojekt, utifrån de studerade fallen, behandlar
alltså idag de nationella miljömålen till ganska liten del
och om de behandlas så verkar det, i flera fall, inte
vara så genomtänkt. Ett vägprojekt som behandlar
nationella miljömål som tagits från en generell lista har
i praktiken ingen funktion eftersom många miljömål då
lämnats utanför i miljöbedömningen och resultatet då

blir missvisande. Alla områden har olika förutsättningar
och bör få chansen att behandlas på ett sätt som
gynnar lokala och regionala utgångspunkter.

5.2.5 Miljömål kontra miljömål
Vägverkets miljömål i förhållande till andra miljömål är
värda en djupare granskning. Dels för att se om de
nationella miljömålen haft någon genomslagskraft i
förhållande till andra mål, t ex till det transportpolitiska
målet, som Vägverket måste arbeta mot vid
vägplaneringen. Om vi utgår ifrån de miljömål som
Vägverket satt upp i sitt miljöprogram (se sid X) och
vidare jämför dessa mot regeringens delmål så kan
flera skillnader utläsas. Ett exempel får visa:

Vägverkets miljömål gällande buller för
verksamhetsåren 2002 – 2005 lyder fastigheter längs
det statliga vägnätet med mer än 65 dBA utomhus,
ska ha högst 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. I
regleringsbrevet kan utläsas att målet är att inga
boende skall utsättas för vägtrafikbuller överstigande
65 dBA ekvivalentnivå utomhus år 2007. Utmed statliga
vägar skall detta vara uppnått år 2005. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras bör inriktningen vara
att ekvivalentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA. I
det nationella miljömålet för God bebyggd miljö finns
delmålet antal människor som utsätts för
trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha
minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med 1998.

Ovanstående exempel kan säga oss att människans
störning av buller från trafikerad väg anses viktig att ta
hänsyn till både i de transportpolitiska målen och i de
nationella miljömålen men även i Vägverkets egna
uppsatta miljömål. Men vilket mål ska vägplaneringen
rikta in sig att arbeta mot; det nationella miljömålet God
bebyggd miljö, regleringsbrevets mål eller det mål som
finns nämnt bland Vägverkets egna miljömål?
Regleringsbrevet, de nationella miljömålen och
Vägverkets miljömål verkar ha stora likheter men även
olikheter. Detaljeringsnivån skiljer sig mellan målen där
exemplet ovan och även andra jämförelser visar att
regleringsbrevets mål är allra mest detaljerat.
Vägverkets miljömål som finns representerade i
miljöprogrammet är även de till viss del ganska
detaljerade medan de nationella miljömålen (även
delmålen) inte är till lika stor del detaljerade.
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Många av Vägverkets miljömål återfinns både i
regleringsbrevet via de transportpolitiska målen, som
de också bör göra, och i de nationella miljömålen. Detta
skulle kunna betyda att det nationella miljömålsarbetet
har fått stor plats och gehör i de transportpolitiska
målen, som återfinns i regleringsbrevet, men det är
nog fel att här säga att arbetet med miljömålen
påverkat Näringsdepartementets regler i
regleringsbrevet eftersom de transportpolitiska målen
funnits i denna form längre än de nationella miljömålen.
Jag vill ändå säga att de transportpolitiska målen, när
det gäller delmålet god miljö, ligger i samma linje som
regeringens uppsatta delmål för några av de nationella
miljömålen utan att för den delen kallas nationella
miljömål.

Jag vill också här ta upp en diskussion kring
regeringens arbete med arbetet med miljömålen. Alla
departement styrs under regeringen och borde därmed
arbeta mot samma mål. Man ska därför kunna anta
att de regleringsbrev som finns för respektive
myndighet står för samma sak. En granskning av
Finansdepartementets regleringsbrev til l
Länsstyrelserna och Näringsdepartementets
regleringsbrev till Vägverket visar dock på vissa
motsättningar i frågan hur de 15 miljömålen ska
behandlas.

Finansdepartementet nämner i sitt regleringsbrev att
Länsstyrelsen skall verka för att nå riksdagens
beslutade miljömål och dess tillhörande delmål.
Näringsdepartementets regleringsbrev till Vägverket
säger istället att vägtransportsystemets utformning
skall bidra till att de nationella miljömålen nås. Jag kan
se att det utifrån detta verkar finnas vissa olikheter
hur man värderar arbetet med miljömålen, trots att
regleringen kommer från ett och samma håll;
regeringen.

5.3 SVÅRT ATT HITTA RIMLIGA MILJÖMÅL
FÖR VÄGPROJEKT

Att, genom denna studie, kunna svara på frågan vilka
miljömål som rimligen alltid bör finnas med i ett
vägprojekt verkar vara omöjligt eller i alla fall väldigt
svårt att svara på. Dels verkar valet av vilka mål
projektet ska arbeta mot att spela en avgörande roll
för vilka miljömål som senare ska behandlas i projektet.
Kunskap och intresse hos projektledaren/övriga
inblandade verkar även ha en stor roll. Om projektet
väljer att inrikta sig på att arbeta med de nationella
miljömålen i större utsträckning har det i denna studie
framkommit att de flesta projekt har redovisat i stort
sett samma miljömål som Vägverket i sitt miljöprogram
ansett vara de viktigaste miljömålen att arbeta mot.
Förklaringen kan helt enkelt vara så att de miljömål
som Vägverket nämnt i sitt miljöprogram har störst
betydelse ofta stämmer överens med de miljömål som
de studerade projekten ansett vara viktiga att
behandla. En annan förklaring kan vara att man i
projektet istället väljer att ta med dessa miljömål enbart
för att de ska behandlas och inte för att de passar in i
just det valda projektet.

Om miljömålen kan komma att fungera som ett verktyg
att arbeta med istället för ett mål att arbeta mot kanske
valet av miljömål vid ett projekt kan komma att se
annorlunda ut eftersom målen då kan komma att spela
en större roll vid alternativjämförelsen.

5.3.1 Andra mål är viktiga i vägplaneringen
Vägverkets uppgift att skapa förutsättning för bra resor
och för att kunna genomföra transporter är också det
största målet för verksamheten. Att transportsystemet
ska vara säkert, jämställt samt bidra till regional balans
återfinns i de transportpolitiska målen som i alla
planeringsskeden ska vara grundstommen i
vägplaneringen. De transportpolitiska målen återfinns
i nästan alla vägprojekt som något mycket viktigt att ta
hänsyn till men Vägverket har också ett centralt
miljömål som säger att trafiken ska vara energieffektiv,
resurssnål samt kretslopps- och miljöanpassad
samtidigt. Detta ska tas hänsyn till samtidigt som vi
vet att transporter utgör en stor miljöbelastning.

De nationella miljömålen är, enligt regering och riksdag,
något som alla ska ta hänsyn till men som ej är den
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primära uppgiften för många företag och myndigheter.
Jag kan tydligt se en konflikt mellan de
transportpolitiska målen och de nationella miljömålen.
Dels för att restriktionen om att följa de
transportpolitiska målen kommer från det styrande
departementet för Vägverket men också dels för att
miljömålen kan komma att stå i konflikt med just de
transportpolitiska målen.

[23] När tillgängligheten är det primära med vägprojektet så är det lätt att
miljömål kan beröras. T ex Ett rikt odlingslandskap kan få backa undan
för att kunna uppnå en förbättrad tillgänglighet.

Även om miljömålsarbetet alltid kan förbättras kommer
det ofta att hamna i konflikt med andra uppgifter
specifikt för företaget eller myndigheten. En förståelse
för detta måste finnas bland kontrollerande instanser.

5.4 MILJÖMÅLENS BETYDELSE FÖR VAL AV
ALTERNATIV

5.4.1 Effekt och konsekvens redovisas inte
Som nämnts tidigare så räcker det alltså inte att bara
redovisa den slutsatsen projektet kommer fram till, det
behövs även en förklaring av vad som händer vid
förändring av mark och vatten. Om endast påverkan
redovisas kan effekter och konsekvenser för
alternativen missas, negativ påverkan på någonting
kan i vissa fall innebära positiv konsekvens för något
annat.

De studerade fallen visar skillnader när det gäller hur
miljömålen redovisats i frågan om påverkan, effekt och
konsekvens. Endast i ett av fyra fall finns en
redovisning av effekt på miljömålen och i inget fall finns
några konsekvenser redovisade. En första spontan
rektion på detta är varför det inte har gjorts någon
konsekvensbeskrivning av miljömålen? När en
miljökonsekvensbeskrivning utförs redovisas ju just
konsekvenser av miljöfaktorer. Om sedan mina egna
reflektioner på hur svårt det verkar vara att arbeta med
just de nationella miljömålen stämmer så förstår jag
bättre. De nationella miljömålen är ju uppsatta som
just mål att arbeta mot. Tolkas dessa enbart som mål
som något konkret att arbeta mot istället för med så
förstår jag bättre varför miljömålen endast finns med
längst bak i projektet som en redovisning av
måluppfyllelse.

För att fortsätta på reflektionen om att arbeta konkret
mot eller med ett specifikt mål så nämner Boverket
(1996) att målen ska vägleda planeringsarbetet och
ligga til l grund för konsekvensanalysen av
planförslaget eller de alternativa förslagen. Även om
Boverket i detta fall vänder sig till detalj- och
översiktsplanering så anser jag att det är högst värt
att jämföra med vägplanering inom Vägverket. De mål
som finns uppsatta att arbeta efter ska naturligtvis
behandlas i projektet och bör, precis som Boverket
menar, finnas med i en konsekvensanalys. Detta kan
naturligtvis innebära komplikationer eftersom det vid
en vägplanering måste tas hänsyn till flera mål, inte
bara miljömål. Här kan jag påstå att mål-och
måttmetoden skulle fungera bra eftersom man i denna
metod sätter upp projektmål som i sin tur ska baseras
på flera mål som projektet vill uppnå. Problemet är
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bara att mängden projektmål inte ska vara så stor att
det inte kan vara rimligt att få med alla mål som
projektet behöver. Ett alternativ kan ju vara att redovisa
miljömålen och dess konsekvens för sig, men är det
verkligen det som är meningen? Är det inte meningen
att det ska integreras i det kontinuerliga arbetet vid
vägplaneringen och att miljömålen någonstans ska
finnas i bakhuvudet vid varje projekt?

5.4.2 Miljömålen styr inte val av alternativ
De nationella miljömålen verkar tolkas ofta som just
mål att arbeta mot i vägplaneringen. Att arbeta med
mål i ett projekt är svårt rent konkret, speciellt om målen
uppfattas som diffusa. Eftersom miljömålen i de
studerade fallen enbart finns uppräknade och inte till
så stor del behandlade, som en faktor att ta hänsyn till
i vägplaneringen, upplevs det som att målen inte har
så stort värde för val av alternativa sträckningar. Om
vi återgår till regeringens förklaring av miljömålens
funktion så ska dessa fungera som ett verktyg för att
kunna tillämpa miljöbalkens regler om planering för
en hållbar utveckling. Målet ska egentligen tolkas till
att vara hållbar utveckling medan miljömålen ska hjälpa
till för att nå dit.

För att vägplaneringen ska kunna sägas styras av
miljömålen måste dessa, i så fall, finnas med vid en
alternativjämförelse i vägprojektet eftersom det är i
denna jämförelse som konsekvenserna vägs mot
varandra. När miljömålen istället hamnar längst bak i
projektet endast som en redovisning av måluppfyllelse,
som var fallet i de studerade projekten, har målen
egentligen inte haft någon betydelse för
vägplaneringen. Att arbeta mot ett mål kan tyckas vara
rätt men i vägprojekteringen borde man istället arbeta
med miljömålen, fast inte som mål utan istället, som
regeringens förslag är, som verktyg för att uppnå
hållbar ekologisk utveckling.

Trots att miljömålen inte har använts i
alternativjämförelsen så finns exempel på vägprojekt
som valt att inte redovisa ett specifikt miljömål, fast att
det är ett av miljömålen som Vägverket ansett som
viktigt att arbeta med:

I ett av de studerade fallen behandlas
odlingslandskapet som ett av flera viktiga element i
utredningen. På flera ställen tas odlingslandskapet
upp som en företeelse som pekar bakåt i
landskapshistorien och vidare påpekas att viktiga
odlingslandskap som finns med i
bevarandeprogram antas påverkas negativt av
samtliga utbyggnadsalternativ. De miljömål som
projektet behandlar och bedömt kunna påverkas
inkluderar här inte miljömålet ett rikt odlingslandskap
trots att det miljömålet bland annat innebär att
odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde ska
skyddas.

Vad visar då detta? Detta exempel skulle ha kunnat
visa prov på att Vägverket försöker påverka valet av
alternativ genom att utesluta miljömålet i vägprojektet.
Eventuellt handlar det i detta exempel istället om att
man inte ansett att denna fråga var så väsentlig i sitt
sammanhang att man valde att inte behandla den över
huvudtaget. Eftersom miljömålen ändå inte spelat
någon roll vid alternativjämförelsen i detta projekt så
är valet av behandlade miljömål inte väsentligt.

De nationella miljömålen verkar idag inte ha någon
större styrande effekt vid vägplanering men det är svårt
att säga om det är därför de inte behandlas i flera av
dagens projekt. Idag har istället andra mål, t ex övriga
projektmål, en större betydelse vid val av alternativ för
ett vägprojekt. I de fallen jag har granskat har
miljömålen inte haft någon betydelse för val av
alternativ och därför är slutsatsen att miljömålen inte
heller styrt projektet i någon speciell riktning.

Jag tar här åter upp diskussionen som Emmelin,
Lerman (2004) förde angående användandet av de
nationella miljömålen som stöd vid bedömning av val
av olika alternativ. De nationella miljömålens status
idag, där många inte ens vet vilken status målen har,
medför att det är svårt att veta hur stor vikt dessa mål
ska få vid en alternativjämförelse exempelvis vid
vägplanering. Att följa Emmelin, Lermans diskussion
om användandet av miljömålen som stöd vid
alternativjämförelsen borde idag vara
vägprojekteringens mål istället för att se dem som
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tvingande att arbeta med eftersom så inte är fallet i
dagens reglering. Om utvecklingen av de nationella
miljömålen och delmål går framåt medför detta
eventuellt att användandet kan komma att ändras men
dagens nationella miljömål och dess utformning anser
jag inte medger någon bredare användning. Så länge
miljömålen inte heller anpassas efter regionala och
lokala förutsättningar blir det svårt att få någon konkret
användning av dessa.

5.4.3 Länsstyrelsens roll
Endast i ett av de studerade fallen förekommer
önskemål från länsstyrelsen att de nationella
miljömålen bör behandlas, redovisas och stämmas av
mot projektets alternativ. Fram till idag verkar det inte
finnas något generellt krav från länsstyrelsen att
miljömålen måste behandlas i vägplaneringen, även
om det dock finns exempel på länsstyrelser som har
det kravet. Trots det kan det urskiljas att några
vägprojekt ändå valt att behandla dessa. Som nämnts
tidigare har länsstyrelser i olika län kommit olika långt
i sitt arbete med de nationella miljömålen samtidigt
som naturligtvis intresset för dessa frågor i respektive
län också spelar en stor roll.  Detta kan spela en
avgörande roll i länsstyrelsens inverkan på
miljömålsarbetet i vägprojektet då vissa länsstyrelser
vill att miljömålsfrågorna explicit ska behandlas. Är det
verkligen rätt att det är länsstyrelsens krav som ska få
avgöra i vilken utsträckning miljömålsfrågorna finns
representerade i vägplaneringen? Är påståendet ”ju
lägre krav desto sämre arbete med miljömålen” värt
att ta upp här eller innebär det inte automatiskt att man
inte tagit hänsyn till miljömålen bara för att de inte står
explicit uttryckta?

En annan intressant utgångspunkt när det gäller
länsstyrelsen och deras krav på miljömålsarbetet är
huruvida de ska och om de får ha krav eller inte i denna
fråga. Än så länge finns inget lagstadgat krav på att
miljömålen måste behandlas i den fysiska planeringen.
Fast kanske måste arbetet med att försöka uppnå de
nationella miljömålen påbörjas via hårdare krav från
kontrollerande instanser för att vi någonsin ska kunna
uppfylla målen.
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5.5 (POSITIV?) UTVECKLING AV
MILJÖMÅLSARBETET

Det projekt som ligger längst tillbaka i tiden har utgått
från Vägverkets nationella miljöprogram när miljömål
tagits fram i projektet och de nationella miljömålen har
endast berörts till liten del. Jämförs detta projekt med
ett som ligger närmare i tiden finns inte Vägverkets
nationella miljöprogram nämnt någonstans i projektet
medan de nationella miljömålen istället tar stor plats.
Att de nationella miljömålen kommit, eller är på väg,
att förändra dagens vägplanering kan urskiljas genom
att mål som tidigare behandlats i vägprojekt verkar ha
fått ge vika för de nationella miljömålen. Denna
förändring kan ju tyckas ligga helt rätt i tiden, då
miljöfrågor och planering för ett hållbart samhälle
kontinuerligt är ett hett ämne, men detta är förutsatt
att miljöfrågorna behandlas på rätt sätt.

Mål- och mått metoden, som ska fungera som ett
verktyg i arbetet med de nationella miljömålen,
används inte i någon stor utsträckning i de studerade
fallen. Endast ett projekt har använt sig av metoden
på försök och att metoden ännu inte är färdigutvecklad
är orsaken till att den använts i så liten utsträckning. I
projektet där denna metod använts kan en klar
koppling ses mellan behandling av nationella miljömål
och mål- och mått metoden. Mål- och mått metoden i
samverkan med de nationella miljömålen är också
antagligen något som vägprojekt inom Vägverket i
framtiden kommer präglas av. Trots att denna metod
spås en bra framtid som verktyg för att lättare kunna
arbeta rent konkret med de nationella miljömålen så
kan jag ana ett problem. Mål- och måttmetoden anses
vara ett verktyg som ska användas för att nå de
nationella miljömålen, rörande i första hand natur- och
kulturmiljövärden, och de nationella miljömålen ska i
sin tur fungera som verktyg för att kunna uppnå målet
en hållbar ekologisk utveckling. Det börjar nästan se
ut som att hela verktygslådan måste användas för att
få upp en enda spik!
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5.6 SAMMANFATTNING

Fallstudien visar klart att det finns stora skillnader i
behandlingen av miljöfrågor och miljömål i de
studerade vägprojekten. Att det finns flera kanaler in i
vägplaneringen som just behandlar miljömål av olika
slag medför ett problem då man inte vet vilken kanal
vägprojektet ska rätta sig efter. Om vägprojektet
arbetar med regleringsbrevets miljömål riskeras andra
miljömål att missas eftersom det är flera av Vägverkets
egna miljömål samt flera av de nationella miljömålen
som inte finns representerade i regleringsbrevet. Detta
gäller för alla kanaler in i Vägverket. Det som fattas är
alltså en sammanställning av miljömål där alla miljömål,
eller de som kan påverka vid vägplaneringen, finns
representerade. Därmed inte sagt att alla miljömål
måste behandlas men det ska inte finnas någon risk
att något mål glöms bort. Det är svårt att svara på
frågan vilka miljömål som alltid ska finnas med i ett
vägprojekt eftersom alla vägprojekt är unika beroende
på lokala och regionala förhållanden. Dock skulle en
sammanställning av vilka miljömål som alltid ska
kontrolleras om de berörs vid varje vägprojekt finnas
sammanställt för att underlätta vid vägprojektering och
val av miljömål som ska behandlas. Denna
sammanställning, för att följa lagar och regler, bör
grunda sig på Regleringsbrevet, Vägverkets nationella
miljöprogram och de nationella miljömålen för att få
bäst effekt.

Att de nationella miljömålen inte redovisas i någon
alternativjämförelse bidrar till att de inte heller har
någon betydelse för vägplaneringen. Det är i
alternativjämförelsen som bedömningen av alternativ
sträckning verkställs och där finns alltså inte några
miljömål representerade. Att miljömålen inte heller finns
redovisade gällande de olika alternativens påverkan,
effekt eller konsekvenser visar på samma slutsats; att
de ej har någon betydelse för vägplaneringen.

Arbetet med de nationella miljömålen är fortfarande
under utveckling och dagens arbete kan väl sägas vara
lite ”tafatt” med tanke på att det inte finns några regler
för vad som gäller. Länsstyrelsens utveckling av
regionala miljömål och delmål kan komma att
underlätta för vägplanering och naturligtvis även för
övrig planering om målen blir mer konkreta och
mätbara för lokala och regionala förutsättningar. Att

Vägverkets skrift Mål och mått för natur- och
kulturvärden är under utveckling är också ett tecken
på ett försök till att underlätta arbetet för att nå en
hållbar ekologisk utveckling.
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DISKUSSION   VI
6.1 MILJÖMÅLENS FAKTISKA ANVÄNDNING
OCH BETYDELSE I DEN FYSISKA PLANERING

Att uppfylla miljömålen till nästa generation är säkert
något som alla vill ska bli möjligt. Problemet ligger i att
dessa frågor kanske inte prioriteras av alla, speciellt
inte när motgångar, som att inte veta hur man konkret
ska arbeta med dessa frågor, ofta dyker upp. Alla vill
uppnå målen men alla vet inte hur man kommer dit,
speciellt när det fortfarande finns så många
målkonflikter att ta hänsyn till!

Jag kan tycka mig se en väsentlig skillnad mellan de
olika länsstyrelserna i hur stort arbete som verkligen
läggs på att utveckla strategier för hur en konkretisering
av miljömålen skulle bli möjlig. Det borde vara så att
ambitionen skulle vara densamma i alla länsstyrelser
eftersom man styrs av samma ”överhuvud”,
regeringen. Att Länsstyrelsen i Blekinge vill att
miljömålen ska tas upp fast de inte berörs i varje
vägobjekt kan dels tyckas som en försiktig början till
att konkret arbeta med dessa mål men även som att
miljömålen måste finnas med bara för att det krävs.
Länsstyrelsen i Kalmar anser fortfarande att det är
svårt att konkretisera miljömålen på ärendenivå.

Att Vägverket, i samarbete med transportverken,
utarbetat mål- och mått för natur- och kulturvärden ser
jag, och säkert många med mig, som ett positivt steg
till att bidra till de nationella miljömålen. I rapporten
Mål och mått för natur- och kulturvärden (2001) nämns
att tillämpas metoden ger den ett väsentligt bidrag till
att uppnå de 15 miljömålen och ett uthålligt
transportsystem. Om metoden, efter det officiella
införandet 2005, konkret används vid alla nya
vägprojekt har de definitivt kommit en bit längre på
väg mot en hållbar utveckling. Men det återstår att se!

6.2 SVÅRIGHET MED TOLKNING AV MILJÖMÅL

Min tidiga frågeställning som gällde miljömålens
svårtolkade och diffusa betydelse handlar till viss del
också om hur miljömålen värderas i det praktiska
planeringsarbetet. Bara genom att titta på de nationella
miljömålen förstår man innebörden av begreppet diffus;
inget konkret redovisas hur dessa miljömål ska kunna
uppnås. När länsstyrelsens regionala miljömål och
färdiga åtgärdsförslag presenteras kan begreppet
diffus eventuellt tänkas om. Men så länge myndigheter
som Vägverket ska utgå från regeringens delmål vid
vägplanering så kvarstår begreppet. Det är också
otydligt om miljömålen överhuvudtaget ska behandlas
i det enskilda vägprojektet och det är samtidigt otydligt
hur miljömålen ska behandlas i de fall de används.

Om något anses vara svårtolkat och diffust så är oftast
den lättaste vägen att ta lärdom av tidigare exempel
för att få inspiration och kunskap. När vägprojektet
kommer till frågan om och hur de nationella miljömålen
ska ta form kan det vara svårt att vet hur man ska gå
vidare. Beroende på vilken länsstyrelse som är kopplad
till projektet så kan det finnas krav eller starka
önskemål på att miljömålen ska behandlas. Om så är
fallet har projektet kommit en bit på väg men nästa
fråga är då hur och i vilken utsträckning miljömålen
ska behandlas, det finns ju trots allt andra mål att ta
hänsyn till i vägplaneringen. Samtidigt verkar andra
faktorer vara viktiga i detta sammanhang nämligen
faktorer som tid, pengar, resurser mm. Om kunskap
inom miljömålsområdet saknas eller om tiden är knapp
kanske det enda rätta är att titta på ett tidigare exempel
för att få tips och idéer samtidigt som även Vägverkets
nationella miljöprogram och de uppsatta miljömålen
som ansetts viktigast i Vägverket kan få utgöra
exempel.

Hur miljömålen ska behandlas i varje enskilt vägprojekt
verkar handla dels om en värdering om miljömålen
överhuvudtaget ska behandlas, t ex efter
länsstyrelsens påtryckningar, men också dels om en
värdering av vilka miljömål som anses vara viktigast
för projektet. Efter en granskning av länsstyrelsernas
arbete med de nationella miljömålen visar det sig att
bra rutiner saknas för kontroll av hur miljömålen
behandlats i projekten och det är därför svårt att i detta
skede säga om miljömålen värderas olika av
länsstyrelsen och Vägverket. I nuvarande läge,
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miljömålsarbetet är ju trots allt under uppbyggnad runt
om i landet, är det alltså endast att miljömålen
behandlas som är önskvärt av vissa länsstyrelser. För
att återknyta detta resonemang till hur miljömålen
verkligen är behandlade i de studerade fallen så kan
bristen på redovisningen av konsekvenser för
miljömålen eventuellt förklaras av att länsstyrelsen, och
även lagar och direktiv, saknar denna påtryckning.

Innan miljömålen blivit förankrade i regionala miljömål
och innan länsstyrelsen hunnit utveckla åtgärdsförslag
i samspråk med berörda myndigheter kommer de
nationella miljömålen endast att vara ett politiskt
begrepp. Som Eva T Hammarström, Miljömåls-
ansvarig på länsstyrelsen i Kalmar, uttryckte det så är
begreppet ännu inte fyllt med något innehåll och är

[24] Om kunskap inom miljömålsområdet saknas eller om tiden är knapp
kanske det enda rätta är att titta på ett tidigare exempel för att få tips och
idéer.

därför svårt att arbeta konkret mot. Den stora frågan
är om Vägverket ens ska försöka att utveckla sitt arbete
med miljömålen i vägplaneringen innan länsstyrelserna
runt om i landet hunnit jobba fram en strategi för
miljömålsarbetet och hållbar utveckling i planeringen.
Ett samarbete för att få fram en samlad strategi har
säkert den bästa effekten.
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6.3 KUNSKAP OCH INTRESSE – EN FAKTOR
VID BEHANDLING AV MILJÖMÅL

En intressant reflektion är om projektledarens kunskap
och intresse för miljöfrågorna verkligen påverkar
miljömålsarbetet. Jag har tidigare nämnt att
projektledarens intresse och kunskap verkar spela stor
roll för hur stor plats miljö- och miljömålsfrågorna får
ta i ett vägprojekt. I ett av de analyserade fallen kan
arbetet med miljömålsfrågorna till stor del urskönjas
trots att länsstyrelsen inte haft något krav på detta.
Detta vägprojekt ansvaras av en projektledare som
anses, både av länsstyrelsen och den intervjuade
konsulten, ha kunskap och intresse för miljöfrågor i
vägplanering. Att miljömålsfrågorna fick stor del i just
detta projekt kanske inte visar att projektledarens roll
alltid spelar in gällande dessa frågor i varje projekt,
men det lägger lite extra tyngd till källornas påstående.
En följdfråga i detta sammanhang, som dock inte
behandlas här, blir om miljömålsarbetet i ett vägprojekt
som görs utifrån eget intresse och kunskap ser

[25] Projektledarens kunskap och intresse kan till viss
del påverka arbetet med miljömålen

annorlunda ut än miljömålsarbetet som krävts av
länsstyrelsen? Detta fenomen kan naturligtvis bero på
okunskapen hur man konkret ska arbeta med
miljömålsfrågorna och därför läggs krutet istället på
något annat i vägprojektet. Det kan finnas en fara för
att vägobjekt i framtiden fortsätter att styras av
projektledarens eget intresse och kunskap inom
området om det inte sker en utveckling av hur man
konkret ska arbeta med dessa frågor vid ett vägobjekt.
Oavsett om Vägverket själva, ökade krav från
länsstyrelsen eller ökade lagstadgade krav utvecklas
så verkar dessa frågor spela stor roll för den fortsatta
utvecklingen i det konkreta arbetet med miljömålen.
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6.4 MILJÖMÅLSARBETE – EN
MILJÖCERTIFIERING I DAGENS SAMHÄLLE?

Jag vill här diskutera frågan om miljömålens verkliga
betydelse i den fysiska planeringen i dagens samhälle.
En jämförelse kan göras vid ett företag som innehar
en ISO 14000- standardiseringen där certifieringen
utgör ett bevis på att företaget är miljövänligt i sitt
tänkande. Certifieringen gör att kunder och
leverantörer känner sig säkra på att de gör ett
miljövänligt val om de väljer detta företag som partner.
ISO 14000-tänkandet har haft stor genomslagskraft
och många företag nästan tvingades att certifiera sig
för att kunder och leverantörer inte skulle svika dem.
Jag skulle här vilja göra en liknelse mellan dagens
miljömålsarbete och denna ISO-certifiering där
miljömålsarbetet verkar ha blivit något som är ”inne”,
där arbetet med de nationella miljömålen utgör själva
certifieringen av miljömålsarbetet. Allt är än så länge
frid och fröjd i detta tänkande innan en granskning av
miljömålsarbetet visar att miljömålsfrågorna, i många
fall, endast behandlats i projektet på några enstaka
rader och inte alls ligger till grund för arbetet som
sådant. Jag anser inte att det på något sätt är
myndigheten själv som ska stå till svars för att
miljömålsarbetet än så länge bara tar sig uttryck i en
textmassa utan egentlig mening och funktion. Det
handlar snarare om en utveckling av en process där
än så länge inte många vet hur den ska gå till.

Vi kan följaktligen även i länsstyrelsen arbete skönja
en trend med miljömålsarbetet där olika länsstyrelser
valt att följa trenden olika mycket. I de tidigare
studerade fallen kan utläsas att när länsstyrelsen väl
yttrat sig i frågan som gäller de nationella miljömålen
har det fått genomslagskraft, detta gäller även om de
inte kräver att miljömålen behandlas. Detta verkar
innebära att om länsstyrelsen valt att följa trenden som
rör miljömålsarbetet, måste övriga myndigheter också
göra det för att kunna leva upp till länsstyrelsens krav.

Att länsstyrelsen ska arbeta mot att uppnå vad
regeringen gett dem i uppdrag att göra är en
förutsättning för att Sverige i många fall ska fortsätta
fungera. Regeringens uppdrag till länsstyrelser att
stimulera miljömålsarbetet inom olika samhällssektorer
så att målen får genomslag i den lokala och regionala
samhällsplaneringen verkar yttra sig på olika sätt i

landet. Jag har tidigare nämnt att länsstyrelsen i
Blekinge och Kalmar har olika sätt att se på
miljömålsarbetet i vägplaneringen där Blekinge vill att
miljömålen ska behandlas oavsett om de berörs i
projektet medan länsstyrelsen i Kalmar inte har något
krav på detta. Ytterligare ett exempel på hur en
länsstyrelse arbetar med miljömålsfrågorna är
länsstyrelsen i Västra Götalands län som verkligen
utnyttjar sin ställning som kontrollerande instans. De
hänvisar till miljöbalken och dess krav på hänsyn till
en hållbar utveckling när det gäller miljömålsarbetet
vid vägprojekt och har på så sätt högre krav på
innehållet i en MKB rörande miljömålsfrågorna. Ett
handläggarstöd har utarbetats för uppfyllande av
miljömål vid trafikärenden och genom att utnyttja sin
ställning som kontrollerande instans får de bland annat
Vägverket att arbeta mer utförligt med dessa frågor
även om det inte finns reglerat.
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6.5 HUR SKA VI SOM FYSISKA PLANERARE
FÖRHÅLLA OSS TILL MILJÖMÅL I DEN
FYSISKA PLANERINGEN?

Hur ska man då som fysisk planerare förhålla sig till
miljömålen och hur mycket kan vi egentligen om dem?
I utbildningen för Fysisk planering ingår väldigt lite
information och material i frågan om de nationella
miljömålen, de får ta väldigt lite plats. Att man inte under
utbildningen blir insatt i problematiken kring
miljöpolitiken rörande just miljömålen kan leda till
problem i den praktiska användningen. Att den
färdigexaminerade fysiska planeraren åtminstone ska
känna till miljömålen och dess praktiska problematik
är väl det minska man kan begära?

Möjligtvis kan utbildningsplanen behöva inriktas eller
iallafall utökas med en inriktning mer mot planering
för ett hållbart samhälle då jag tror att det kommer att
efterfrågas på arbetsmarknaden inom en snar framtid.
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SLUTORD   VII
7.1  FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Studiens uppgift är inte att försöka ta fram någon
lösning på problemet med miljömål kontra fysisk
planering. Jag kan ändå inte låta bli att få reflektioner
på vad som skulle kunna göras för att arbetet skulle
kunna bli bättre.

Att miljömålsarbetet är svårt att implementera i det
dagliga arbetet vid vägplanering har denna studie visat
prov på och för att det ska kunna fungera måste en
utveckling ske av praktiken. Jag anser, efter att ha
analyserat det inventerade materialet, att dagens
miljömålsarbete (de nationella miljömålen) befinner sig
i en utvecklingsfas där människans eget intresse
kommer att ligga till grund för hur det vidare arbetet
utvecklar sig. Samarbetet mellan olika myndigheter,
kommuner och organisationer för att tillsammans
kunna komma fram till fungerande principer för
miljömålsarbetet är ett måste.

Inom vägplaneringen måste det till någon form av
sammanställning av vilka mål rörande miljön arbetet
ska utgå ifrån. Att det idag finns så många olika kanaler
in i vägplaneringen där olika miljömål kan nästla sig in
gör att en problematik med vilka mål som blir viktiga
att arbeta med uppstår. En sammanställning av dessa
mål som både lever upp till regleringsbrevets miljömål
samt de nationella miljömålen skulle därför kunna vara
önskvärt. Vägverkets miljöprogram borde ligga till
grund för en sådan sammanställning där de regionala
programmens mål sedan anpassas efter lokala och
regionala förutsättningar. Miljöprogrammet visar idag
ett försök till detta men brister i att flera mål från
Näringsdepartementets regleringsbrev samt de
nationella miljömålen saknas och därmed bidrar inte
programmet till någon hjälp.

Som jag tidigare nämnt anser jag att ett arbete med
miljömålen måste komma till stånd istället för ett arbete
mot målen. Det är ju trots allt miljömålen som ska

fungera som verktyg att nå hållbar ekologisk
utveckling.

Andra åtgärder skulle naturligtvis vara att få alla
inblandade i ett vägprojekt mer intresserade av
miljöfrågor. På så sätt skulle dessa frågor naturligt få
en större roll i projektet men tyvärr tror jag det är en
svår fråga så länge det finns andra mål som anses
som viktigare vid just vägplanering.

7.2 FORTSATTA STUDIER OCH FÖRDJUPNING

Många av mina observationer leder fram till andra
frågeställningar som också är intressanta att beröra
men som av tidsbrist inte får rum i denna studie.
Exempelvis finns funderingen om miljömålen explicit
måste/behöver finnas med i redovisningen av ett
vägobjekt eller om de uppställda miljömålen bara är
ett steg i riktningen för att få myndigheter och övriga
att verkligen lägga manken till när det gäller arbetet
med miljöfrågorna.  Jag har tidigare redovisat att de
flesta av miljömålens syften redan redovisas i ett
vägobjekt utan att egentligen kallas för miljömål som i
de nationella miljömålens mening.

Naturligtvis skulle en utveckling av vissa delar i denna
studie vara intressant att göra. Exempelvis är frågan
om målkonflikt ett intressant ämne att diskutera
eftersom det förekommer i de flesta företag och
myndigheter. Vad eller vem är det som avgör vilket
mål som ska väga tyngst i olika fall och vad innebär
ett val för miljön i slutändan? Även en studie av
målkonflikter miljömålen emellan skulle vara intressant
att vidare studera.

En annan intressant infallsvinkel är naturligtvis att
studera andra myndigheter och kommuner för att få
en inblick i hur de arbetar med miljömålen eftersom
andra instanser också har stor del i den fysiska
planeringen och att miljömålen uppfylls. Har kommuner
lika stora krav på sig när det gäller redovisningen av
miljömålsuppfyllelse som andra myndigheter är också
en intressant frågeställning.
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BILAGOR   IX
9.1 BILAGA 1: Riksdagens femton miljömål

Årtal inom parentes representerar det år delmålet ska vara uppnått. Uttalandet om miljömålet
kommer att uppnås inom utsatt tid kommer från Miljömålsrådet.

1. Begränsad klimatpåverkan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN: s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala
målet kan uppnås.”

Delmål:

• minskade utsläpp av växthusgaser (2008-2012)

Miljömålet kommer med största sannolikhet inte att uppnås då utsläppen av växthusgaser
fortsätter att öka, istället för att minska.

2. Frisk luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Delmål:

• halter av svaveldioxid (2005)
• halter av kvävedioxid (2010)
• halter av marknära ozon (2010)
• utsläpp av flyktiga organisk ämnen (2010)

Det är osäkert om målet som helhet kan nås främst med tanke på ozon och partiklar.

3. Bara naturlig försurning

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i
tekniska material eller kulturföremål och byggnader.”
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Delmål:

• färre försurade vatten (2010)
• trendbrott för markförsurningen (2010)
• minskade svavelutsläpp (2010)
• minskade kväveutsläpp (2010)

Det krävs fler åtgärder för att målet ska kunna nås. 13 % av Sveriges sjöar och skogar
beräknas vara försurade 2010 och det är svårt att bedöma utvecklingen fram till 2020.

4. Giftfri miljö

”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Delmål:

• kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper (2010)
• miljö- och hälsoinformation om varor (2010)
• utfasning av särskilt farliga ämnen (2003-2015)
• fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier (2010)
• riktvärden för miljökvalitet (2010)
• förorenade områden (2005)

Det kommer att vara svårt att nå målet.

5. Skyddande ozonskikt

”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.”

Delmål:

• utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (2010)

Den negativa påverkan på ozonskiktet har minskat till följd av åtgärder i Sverige och i
andra länder. Det är dock oklart om miljömålet kan nås.

6. Säker strålmiljö

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter
av strålning i den yttre miljön.”

Delmål:

• utsläpp av radioaktiva ämnen (2010)
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• hudcancerfall orsakade av solen (2020)
• risker med elektromagnetiska fält (ska ske löpande)

Det är oklart om miljömålet kommer att nås.

7. Ingen övergödning

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.”

Delmål:

• åtgärdsprogram för God ekologisk status (2009)
• minskade utsläpp av fosfor (2010)
• minskade utsläpp av kväve (2010)
• minskade utsläpp av ammoniak (2010)
• minskade utsläpp av kväveoxider (2010)

Det är svårt att uppnå miljömålet till år 2020, särskilt i södra Sverige där de negativa miljöeffekterna är
som störst. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig.

8. Levande sjöar och vattendrag

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Delmål:

• skydd av natur- och kulturmiljöer (2005-2010)
• restaurering av vattendrag (2005-2010)
• upprättande av vattenförsörjningsplaner (2009)
• utsättning av djur och växter (2005)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
• åtgärdsprogram för God ytvattenstatus (2009)

Faktorer som påverkar sjöar och vattendrag negativt, kvarstår eller blir värre. Bristande hänsyn tas till
vattenmiljöerna inom skogsbruket, vid utvinning av vattenkraft och exploatering av stränderna.

9. Grundvatten av god kvalitet

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.”
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Delmål:

• skydd av geologiska formationer (2010)
• beständiga grundvattennivåer (2010)
• kvalitetskrav för dricksvatten (2010)
• åtgärdsprogram för God grundvattenstatus (2009)

Det går att nå målet om ytterligare åtgärder vidtas. I delar av södra Sverige kvarstår problemen
p.g.a. att mark- och grundvattensystemen är tröga.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av
hav, kust och skärgård bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Delmål:

• skydd för marina miljöer (2005-2010)
• bevarande av kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap (2005)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
• minskning av bifångster (2010)
• uttag ej större än återväxt (2008)
• minskning av buller och andra störningar (2010)
• minskat utsläpp av olja och kemikalier (2010)
• åtgärdsprogram för God ytvattenstatus (2009)

För att nå miljömålet, måste flera åtgärder vidtas. För att bryta den negativa trenden i kust-
och havsområden, föreslog Havsmiljökommissionen att en strategi för havet ska upprättas.

11. Myllrande våtmarker

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”

Delmål:

• strategi för skydd och skötsel av våtmarker (2005)
• skydd av våtmarker – myrskyddsplanen (2010)
• restriktion av skogsbilvägar (2004)
• vård av våtmarker i odlingslandskapet (2010)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2005)

Arbetet med att bevara våtmarkerna, samt rutiner för åtgärdsprogram för hotade arter, fortskrider
i rätt riktning men det går långsamt.
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12. Levande skogar

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Delmål:

• långsiktigt skydd av skogsmark (2010)
• förstärkt biologisk mångfald (2010)
• skydd för kulturmiljövärden (2010)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2005)

Målet kommer troligen inte att nås till 2020. För delmålet biologisk mångfald, beror förseningen främst
på att de skogliga biologiska processerna tar lång tid.

13. Ett rikt odlingslandskap

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Delmål:

• bevarande av ängs- och betesmarker (2010)
• bevarande av småbiotoper (2005)
• vård av kulturbärande landskapselement (2010)
• växtgenetiska resurser och inhemska husdjursraser (2010)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2006)
• kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader (2005)

Det är möjligt att nå delar av målet. Det är framför allt nedläggning av jordbruksmark som påverkar
möjligheten att uppnå målet.

14. Storslagen fjällmiljö

”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.”

Delmål:

• begränsa skador på mark och vegetation (2010)
• minskat buller (2010)
• skydd av natur- och kulturvärden (2010)
• åtgärdsprogram för hotade arter (2005)
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Miljömålen kan nås, om berörda sektorer tar den hänsyn som krävs. Flera åtgärder har påbörjats
eller planeras.

15. God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Delmål:

• planeringsunderlag (2010)
• skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse (2010)
• minskat buller (2010)
• uttag av naturgrus (2010)
• minskat avfall (2005)
• standard på avfallsdeponier (2008)
• energianvändning mm i byggnader (2010)
• god inomhusmiljö (2020)
• matavfall från hushåll, restauranger mm (2010)
• matavfall från livsmedelsindustrier mm (2010)

Några av delmålen blir mycket svåra att nå i tid. Därför är det osäkert om miljömålet kan nås i sin
helhet. Bristande resurser och bristande kartläggning av problemen hos kommuner och
länsstyrelser, är ett allvarligt hinder.
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9.2 BILAGA 2: Intervjumaterial till Länsstyrelsen i Blekinge och Kalmar

Kristina Stark, länsarkitekt, funktionen för hållbar samhällsplanering och boende, Länsstyrelsen i Blekinge
Monica Puch, projektsekreterare, Länsstyrelsen i Blekinge
Peter Sieurin, plan och kommunikationsfrågor, civil beredskap och kärnkraft, funktionen för Plan/Bostad/
Beredskap/Kommunikationer, Länsstyrelsen i Kalmar

1.Hur arbetar länsstyrelsen generellt med miljömålen?
– hur långt har man kommit i miljömålsarbetet idag?
– hur förankrat anser man att miljömålen är bland länets kommuner och myndigheter?
– hur pågår arbetet med att förankra miljömålen?

2.Vilket samarbete finns idag mellan länsstyrelsen och Vägverket gällande miljömålen?
– endast vid MKB-arbete eller finns andra samarbetssätt för att arbeta mot miljömålen?
- vilka konflikter anser länsstyrelsen att det finns med Vägverkets visioner och mål och gällande

miljömål?
– hur värderas miljömålen inom länsstyrelsen och anser ni att det finns konflikter med Vägverkets

värdering av olika miljömål?

3.Miljökonsekvensbedömningar ligger till grund för granskning av hur Vägverket arbetar mot
miljömålen.

– hur går en MKB-granskning till i stora drag?
– hur värderas arbetet med miljömålen i en MKB?
– hur mycket spelar personliga bedömningar in i en granskning?
– hur stor roll har kommunens översiktsplan i bedömningen och är en icke-reviderad översiktsplan ett

problem för att tillgodose miljömålen?

4.Anser länsstyrelsen att en helhetssyn av ett vägprojekts syften är viktigare än enstaka miljömål vid
en bedömning av MKB?

– hur arbetar länsstyrelsen för att få denna helhetssyn?

5.Vilka målkonflikter måste länsstyrelsen hantera där miljömålen är en av konflikterna?
– hur går tankegångarna kring vilka mål som är viktigast?

6.En helhetssyn vid bedömning av ett vägprojekt är viktigt.
– hur anser länsstyrelsen att Ni arbetar för att uppnå denna helhetssyn för att inte låsa upp sig vid att

enstaka miljömål ska uppfyllas?
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9.3 BILAGA 3: Intervjumaterial Vägverket Konsult

Jonas Peterson, Miljöprojektör

1. Hur arbetar Vägverket generellt med miljömålen vid upprättandet av en MKB?
– vilka frågor prioriteras och vilka prioriteras bort?
– tittar man på nationella miljömål eller Blekinges regionala miljömål?

2. ”Mål och mått för natur- och kulturvärden” som Vägverket gett ut ska ge ett väsentligt bidrag till
att uppnå de 15 miljömålen.

– I hur stor utsträckning används denna som hjälpmedel vid upprättandet av en MKB?
– Finns andra liknande hjälpmedel för att arbeta mot miljömålen?

3. Hur arbetar Vägverket med de transportpolitiska målen?
– finns konflikter mellan de transportpolitiska målen och miljömålen eller går de hand i hand?

4. Hur sker samarbetet med länsstyrelsen?
– i vilka skeden är länsstyrelsen involverade i MKB-arbetet? Följer de hela kedjan vid ett

vägprojekt?
– finns konflikter gällande miljömålen? I så fall vilka typer av konflikter?
– hur är länsstyrelsens inställning? Vara med och påverka eller bara vara kontrollerande vid

slutet av projektet?
– hur anser Vägverket att länsstyrelsen arbetar med att granska helheten av ett vägprojekt?
– hur ofta spelar personliga bedömningar en roll vid ett yttrande?
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