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NATUR, KULTURMILJÖ OCH FRILUFTSLIV är viktiga begrepp för många

människor. Utan en fungerande natur, utan erfarenheter av kulturella arv

eller möjligheter till ett meningsfullt friluftsliv saknas förutsättningar

för vårt samhälle att fortleva på sikt.

Utvecklingen har under lång tid gått i fel riktning. Transportsystemet i

allmänhet och vägtransportsystemet i synnerhet har en viktig del i detta.

Samhället har uppmärksammat hoten och riksdagen har fastställt mål för

en önskvärd förändring; de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Vägverket

har som en följd av detta beslutat i Strategisk plan 2008-2017 att såväl

nya vägar som det befintliga vägnätet skall vara anpassade till landskapet

med dess natur, kulturmiljö och möjligheter till friluftsliv som miljökvalitets-

målen ger uttryck för. Samtidigt fastställdes de nationella miljökvalitets-

målens innebörd för väghållningen genom Vägverkets inriktningsmål för

natur, kulturmiljö och friluftsliv.

Hur detta berör väghållningen beskrivs i en rapportserie av vilken denna

utgör den tredje. Handledningen är ett komplement till Vägverkets hand-

böcker för vägplaneringsprocessen.

Anders Sjölund, projektledare.

TILL LÄSAREN
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Vill du snabbt in
i matchen?
Handledningen kan läsas på olika sätt,
beroende på ditt verksamhetsområde
eller på den fråga som ska besvaras.

�Om du vill veta mer om varför
projektmål ska användas:

1 INLEDNING

�Om du vill få en överblick över hur
arbetet med projektmål fungerar:

2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

�Om du vill veta hur du ska driva
projekt med projektmål:

3 RÅD TILL VÄGVERKETS
PROJEKTLEDARE

4.1 Råd till konsultens uppdragsledare

�Om du vill veta hur du tar fram
projektmål och använder dem i olika
skeden:

4 RÅD TILL KONSULTEN

4 ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.01  Sida 4



1 INLEDNING 6
1.1 Syfte, målgrupp och avgränsning 6

1.2 När projektmål ska tillämpas 6

1.3 Natur- och kulturmiljö samt friluftsliv i Vägverket 7

2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING 8
2.1 Projektmål är kvalitetskrav 8

2.2 Förstudie 9

2.3 Vägutredning 9

2.4 Arbetsplan 10

2.5 Bygghandling och byggskede 10

2.6 Koppling till MKB och gestaltningsprogram 11

2.7 Redovisning 11

2.8 Granskning och uppföljning 11

3 RÅD TILL VÄGVERKETS PROJEKTLEDARE 12
3.1 Planering 12

3.2 Råd vid upphandling 13

3.3 Samråd 13

3.4 Genomförande av projektet 14

3.5 Mellan planeringsskedena 15

3.6 Beslutsprocessen 15

3.7 Uppföljning 15

4 RÅD TILL KONSULTEN 16
4.1 Råd till konsultens uppdragsledare 16

4.2 Förstudie – framtagande av projektmål 18

4.3 Vägutredning 26
4.4 Arbetsplan 29

4.5 Bygghandling 31

4.6 Byggskede 31

LÄS VIDARE 32

BILAGA 34
Vägverkets inriktningsmål för natur-

och kulturmiljö i väghållning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV 5

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.01  Sida 5



DENNA SKRIFT BESKRIVER hur projektmål för natur- och

kulturmiljö samt friluftsliv, baserade på de svenska

miljökvalitetsmålen, kan tas fram och hur de ska

användas i vägplaneringsprocessen. Den är ett kom-

plement till de handledningar som beskriver väg-

planeringsprocessen.

Skriften vänder sig till Vägverkets projektledare,

upphandlare och miljöspecialister samt till konsultens

uppdragsledare, natur- och kulturmiljöspecialister,

miljöutredare, samhällsplanerare och landskaps-

arkitekter. Läsaren förutsätts ha grundläggande kun-

skaper om vägplaneringsprocessen.

Syftet med att använda projektmål i vägplaneringen

är att säkerställa att Vägverket bidrar till att uppfylla

de transportpolitiska målen och Sveriges miljökvali-

tetsmål. Genom att använda projektmål görs de hinder

som försvårar tillvaratagandet av natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv i vägplanering och projektering synliga

och därmed möjliga att åtgärda eller överbrygga.

Projektmål används av Vägverket i ett kvalitetsstyrt

arbetssätt. En arbetsmetod för att ta fram projektmål

för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv och integrera

dessa mål i verksamheten har utvecklats sedan 1999

(Mål och mått). Under 2006 har nationella inrikt-

ningsmål för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv

tagits fram som ett stöd i detta arbete. Från och med

2008 ställer Vägverket krav på att denna arbetsmetod

ska användas i projekten.

6 ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV

1.1 Syfte, målgrupp och avgränsning

PROJEKTMÅL SKA ANVÄNDAS i vägprojekt där förstudie, väg-

utredning och/eller arbetsplan används. Projektmålen

tydliggör projektets ambitioner och prioriteringar.

Vid förbättringsåtgärder på befintliga vägar som inte

kräver förstudie används istället driftområdesmål, se

bilaga 1. Även vid förbättringsåtgärder som kräver

förstudie kan det vara lämpligt att först pröva de mål

som finns för drift- och underhållsverksamheten. Om

detta inte är möjligt, till exempel om driftområdes-

målen inte täcker in samtliga aspekter som berörs av

förbättringsåtgärden, kan projektmålen för nybyggna-

tion som beskrivs i denna skrift tillämpas.

1.2 När projektmål ska tillämpas

1 INLEDNING

Vägledning
för projektmål
för natur- och
kulturmiljö

samt friluftsliv

Denna vägledning beskriver tillämpning i respektive planerings-
och projekteringsskede.

ARBETSPLAN

BYGGHANDLING

FÖRSTUDIE

VÄGUTREDNING

Projektmålen tydliggör projektets
ambitioner och prioriteringar.

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.01  Sida 6



ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV 7

VÄGVERKETS ARBETE FÖR natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv styrs av transportpolitiken och Sveriges
miljökvalitetsmål. Transportpolitikens mål för god

miljö lyder: ”Transportsystemets utformning och funk-

tion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås”.

Miljökvalitetsmålen, det vill säga Sveriges 16 nationella

miljökvalitetsmål (Levande skogar, Ett rikt odlings-

landskap, God bebyggd miljö och så vidare) anger där-

med den kvalitet som Vägverket ska eftersträva. Miljö-

kvalitetsmålen är emellertid inte inriktade på verk-

samheter som infrastruktur. Det finns några få undan-

tag men de är inte till någon hjälp i de komplexa sam-

manhang där frågor om natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv ska vävas in i till exempel förstudie- och

vägutredningsskedet i ett vägprojekt. Vägverket har

därför beskrivit miljökvalitetsmålens innebörd för

vägverksamhet i Vägverkets inriktningsmål för
natur- och kulturmiljö samt friluftsliv, vilka
redovisas i bilaga 1.

Inriktningsmålen ska ses som mål för vägtransport-

systemet som enskilda verksamheter ska uppnå. De

gör det möjligt för Vägverket att visa hur organisatio-

nen arbetar med att nå de svenska miljömålen.

Inriktningsmålen är översiktliga och indelade i mål för

• drift och underhåll

• åtgärdande av brister

• vägprojekt.

De används som underlag och stöd för att identifiera

och värdera de kvaliteter som ska bibehållas eller

utvecklas i samband med drift- och underhåll eller

vägbyggnation. Kvaliteterna uttrycks som driftom-

rådesmål alternativt projektmål. Genom dessa mål

tydliggörs således hur de transportpolitiska målen och

Sveriges miljökvalitetsmål beaktas inom Vägverkets

verksamheter.

I denna skrift beskrivs hur arbetet med projektmål

kan gå till. Skriften är en handledning som komplet-

terar Vägverkets handböcker för planering, publ
2002:46, 2005:64, 2008:24.

I Strategisk plan 2008-2017, publ 2007:37, har
Vägverket beslutat om strategiska mål, däribland att

projekt- och driftområdesmål för natur- och kultur-

miljö ska användas. De strategiska målen är förtydli-

gade i fördjupningsdokumentet Landskap,

publ 2007:49. Uppföljning av arbetet med projekt- och

driftområdesmål kommer att ske via Vägverkets mål-
och mått-databas.

Principen för vägverkets målstyrda kvalitetsarbete är

i korthet:

1. Sätt mål för den verksamhet som är aktuell.

Görs med stöd av Vägverkets inriktningsmål för

natur, kulturmiljö och friluftsliv tillsammans med

en beskrivning av landskapsavsnittet ifråga och

värdering av dess natur- och kulturmiljö.

2.Utvärdera tänkta aktiviteter mot målen.

Vilken lösning eller anpassning krävs för att på ett

kostnadseffektivt sätt nå målen?

3. Formulera krav på de lösningar eller åtgärder som

är aktuella.

Styr upp planering och genomförandet så att

målen uppnås.

4.Genomför.

Bygg, underhåll, sköt eller åtgärda brister i

befintligt vägnät i enlighet med målen.

5.Utvärdera – redovisa.

Besvara frågan: Uppfyller resultatet målen,

ja eller nej?

1.3 Natur- och kulturmiljö samt friluftsliv
i Vägverket

Arbetssätt

Sveriges miljökvalitetsmål
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PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ samt

friluftsliv är kvalitetskrav som är till god hjälp vid

planering och projektering av vägar. Dessa projektmål

formuleras och utvärderas på samma sätt som övriga

projektmål i det löpande arbetet för att planera och

utforma vägprojektet. Formulering och utvärdering

kan utföras av personer som utför MKB-utredningen

men projektmålen tillhör formellt vägplanerings-

processen. När projektmålen för natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv formulerats behandlas de på samma

sätt som övriga projektmål i det löpande arbetet för

att planera och utforma vägprojektet.

Projektmålen ska tydligt och konkret redovisa de

värden för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv som

ska bibehållas eller utvecklas i samband med vägpro-

jektet. De ska också bidra till att lyfta fram och åtgär-

da problemen i rätt skede och på rätt beslutsnivå i

vägplaneringsprocessen, till exempel genom att ge

beslutsfattare möjlighet att anpassa projektets budget.

8 ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV

2 ÖVERSIKTLIG
BESKRIVNING

2.1 Projektmål är kvalitetskrav

När projektmålen för natur- och
kulturmiljö samt friluftsliv formulerats
behandlas de på samma sätt som
övriga projektmål i det löpande
arbetet från förstudie till utvärdering
av färdigt bygge.
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ARBETET MED PROJEKTMÅL ska inledas senast i

förstudieskedet. För att kunna formulera projektmål

måste man först ha tillräcklig kunskap om det aktuel-

la landskapets kvaliteter. Följande arbetsmoment rek-

ommenderas:

• Analysera landskapet för att få tillräckligt med

kunskap om det aktuella landskapets kvaliteter.

• Formulera projektmålen i förstudieskedet med hjälp

av Vägverkets inriktningsmål och resultaten av

analysen av landskapet. Formulera projektmålen

utan kompromisser i förhållande till andra intressen

eller till de lösningar eller åtgärder på vägtransport-

problemet som verkar tänkbara i dagsläget.

• Använd samråd för att få stöd i arbetet med analys

av landskapet och formulering av projektmål.

• Bedöm om projektmålen kan uppnås, nedan kallat

utvärdering.

• Redovisa projektmålen samt utvärderingen i

förstudien.

• Projektmålen fastställs i Vägverkets ordinarie

beslutsprocess i vägplaneringen.

Om förstudieskedet är passerat
I en övergångsperiod kan man vilja introducera pro-

jektmål i ett redan påbörjat vägplaneringsprojekt som

är i ett senare skede än förstudieskedet. I detta fall

rekommenderas att processen med att ta fram projekt-

mål (analys av landskapet, formulering av projektmål

samt samråd med anledning av projektmålen) genom-

förs innan utredningsarbetet för det aktuella skedet

påbörjas. Projektmålen kan därefter användas i utred-

ningsarbetet.

2.2 Förstudie
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Formulera projektmålen utan kom-
promisser i förhållande till andra
intressen eller till de lösningar
eller åtgärder på vägtransport-
problemet som verkar tänkbara i
dagsläget.

DE PROJEKTMÅL SOM fastställts i förstudien blir

styrande för vägutredningen. Följande arbetsmoment

rekommenderas:

• Utforma vägprojektet för att det ska uppfylla pro-

jektmålen.

• Fördjupa analysen av landskapet om det behövs.

• Se över projektmålen. Observera att projektmålen

som fastställts i förstudieskedet endast undan-

tagsvis skrivs om eller tas bort och i så fall

motiveras detta i texten. Projektmålen bör emeller-

tid kompletteras under utredningen med förtydli-

ganden som konkret anger villkoren för det fortsat-

ta arbetet. Förtydliganden kan behövas till följd av

den ökade detaljeringsgraden eller då ny informa-

tion framkommit. Detta förfarande är viktigt för att

göra besluten kring projektmålen tydliga och lätta

att följa genom hela planeringsprocessen.

• Håll samråd med länsstyrelsen och andra samråds-

parter om analysen av landskapet och eventuella

förtydliganden till projektmålen.

• Utvärdera om projektet förväntas uppfylla projekt-

målen eller om ytterligare åtgärder behövs.

• Redovisa analysen av landskapet, projektmålen med

förtydliganden och utvärderingen i vägutredning

och MKB. De delar som påverkar gestaltningsfrågorna

ska även redovisas i eventuellt gestaltningsprogram.

• Eventuella förtydliganden till projektmålen som

tillkommit i vägutredningsskedet fastställs i den

ordinarie beslutsprocessen, i vissa fall inför

eventuell tillåtlighetsprövning. Projektmålen med

eventuella förtydliganden blir därmed styrande för

arbetsplanen.

2.3 Vägutredning
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DE PROJEKTMÅL SOM fastställts i förstudien blir, liksom

förtydliganden som tillkommit i vägutredningen, sty-

rande för arbetsplanen. Följande arbetsmoment rek-

ommenderas:

• Utforma vägprojektet för att det ska uppfylla

projektmålen.

• Fördjupa analysen av landskapet ytterligare om det

behövs.

• Se över projektmålen med förtydliganden under

arbetsplaneskedet och lägg till ytterligare förtydli-

ganden om den ökade detaljeringsgraden möjliggör

det och det har betydelse för bygghandling och

byggskede.

• Samråd med länsstyrelsen och andra samrådsparter

om analysen av landskapet och eventuella förtydli-

ganden till projektmålen som har tillkommit.

• Utvärdera om projektet förväntas uppfylla projekt-

målen.

• Redovisa analysen av landskapet, projektmålen med

förtydliganden och utvärderingen av om målen kan

uppnås i arbetsplan och MKB. De delar som

påverkar gestaltningsfrågorna ska även redovisas i

eventuellt gestaltningsprogram.

• Förtydliganden till projektmålen som tillkommit i

arbetsplaneskedet fastställs i den ordinarie besluts-

processen. Projektmålen med förtydliganden blir

därmed styrande för bygghandlingen.

2.4 Arbetsplan

DE PROJEKTMÅL OCH förtydliganden som fastställts i

arbetsplanen blir styrande för bygghandlingen.

Följande arbetsmoment rekommenderas:

• Utforma bygghandlingen i enlighet med de beslut

som tagits för att projektmålen och tillhörande

förtydliganden ska kunna uppnås efter byggtiden.

Om det inte är möjligt, ange varför och kontakta

ansvarig.

• Skriv in projektmålen med förtydliganden, krav och

åtgärder i förfrågningsunderlaget vid upphandling

av entreprenör.

Det är viktigt att säkerställa att bygghandlingarna

utformas så att projektmålen uppnås. Erfarenheten

visar att det lätt uppstår misstag i detta skede.

I byggskedet görs de åtgärder som beslutats. Det ska

finnas beredskap att möta oförutsedda händelser under

byggtiden med lösningar som följer projektmålen. Vid

slutbesiktning följs projektmålen upp. Har målen nåtts?

2.5 Bygghandling och byggskede
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I MKB-ARBETET ANVÄNDS projektmålen i avsnitten om

natur- och kulturmiljö samt friluftsliv och i eventuella

andra avsnitt som berörs indirekt av projektmålen, till

exempel avsnittet om landskapsbild. Projektmålen

används för att utvärdera vilken typ av åtgärder och i

vilken omfattning som åtgärder behöver vidtas för att

projektmålen ska uppnås. Genom att projektmålen

redan är diskuterade med berörda parter och fastställ-

da underlättas MKB-arbetet. Åtgärdsförslagen blir väl

underbyggda och tydliga för alla parter. I detta skede

kan sannolikt en del av den tid som gått åt till att ta

fram och samråda kring projektmålen i tidigare skeden

sparas in.

Projektmålen för natur- och kulturmiljö samt frilufts-

liv kan med fördel användas för utformning och

gestaltning av projektet. De delar av projektmålen som

påverkar gestaltningen kan därför också redovisas till-

sammans med övriga gestaltnings- och utformnings-

principer, till exempel i gestaltningsprogrammet om

ett sådant finns. Eftersom projektmålen tas fram

innan arbetet med MKB och gestaltningsprogram

påbörjas kan MKB- och gestaltningsverksamheten

fortsätta arbeta med samma underlag som använts för

att formulera projektmål.

Observera att MKB:n och gestaltningsprogrammet

kan behandla fler aspekter som rör natur- och kultur-

miljö samt friluftsliv än de som omnämns i projekt-

målen.

2.6 Koppling till MKB och
gestaltningsprogram

PROJEKTMÅLEN MED EVENTUELLA förtydliganden samt

analysen av huruvida projektmålen förväntas uppnås

redovisas i förstudie, vägutredning, arbetsplan och

bygghandling samt tillhörande MKB och gestaltnings-

program. Det är av stor vikt att det går att följa pro-

jektmålen och deras förtydliganden genom hela

processen. Det är avgörande både för problemlösnin-

gen under processen och för utvärderingen av projek-

tet mot målen.

2.7 Redovisning

Det är av stor vikt att det går att följa
projektmålen och deras förtydligan-
den genom hela processen, från
förstudie till färdigt bygge.

GRANSKNING OCH UPPFÖLJNING ska så långt det är

möjligt följa gängse system för att säkerställa att väg-

projektet uppfyller beslutade krav. Granskning ska till

exempel ske när övriga teknikområden granskas och

slutlig uppföljning ska göras i samband med slut-

besiktning.

Uppföljning kommer också att ske i enlighet med

Vägverkets system för ledning och styrning. Sådan

uppföljning kommer att användas för nationella

sammanställningar och redovisningar.

2.8 Granskning och uppföljning
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3 RÅD TILL VÄGVERKETS
PROJEKTLEDARE

ETT PROJEKT SOM uppfyller projektmålen för natur-

och kulturmiljö samt friluftsliv kan genomföras genom

att du som projektledare

• tydligt visar att Vägverket vill uppnå projektmålen

och därmed tar ansvar för transportpolitikens

miljömål

• skapar en respektfull, öppen och lärande organi-

sation

• tar fram ett bra underlag för upphandling enligt

avsnitt 3.2

• informerar alla medverkande i projektets inlednings-

skede om vad det innebär att arbeta med projektmål

för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv och om de

tidplaner och övriga ramar som gäller, till exempel

projektets övergripande problemformulering

• inleder samarbete med rätt kompetenser tidigt i

processen

• planerar och genomför samråden vid rätt tidpunkter

och diskuterar analysen av landskapet och projekt-

målen vid samrådstillfället

• ser till att de upprättade handlingarna granskas av

Vägverkets miljöspecialister eller av dem godkänd

oberoende konsult samtidigt som övriga teknikområ-

den granskas.

Vägverkets interna miljöspecialister, myndigheternas

representanter och konsulten är ett viktigt stöd i

arbetet.

Besluta i ett tidigt skede om projektmålen ska för-

ankras med kommunen, länsstyrelsen och andra

berörda intressenter via samråd eller en referens-

grupp. Förankring i ett tidigt skede gör arbetet effekti-

vare och sparar tid senare i projektet.

Kvinnor och män kan värdera frågor som rör natur-

och kulturmiljö samt friluftsliv olika. Beakta därför

Vägverkets jämställdhetsmål och integrera det i

arbetet med projektmål.

Det kan vara ett stöd för vägplaneringen att for-

mulera driftområdesmål redan i arbetsplane- eller

bygghandlingsskedet. Kontakta beställarombudet eller

motsvarande person för detta arbete.

Projektmålen och deras förtydliganden fastställs i

slutfasen av respektive skede enligt ordinarie besluts-

process.

3.1 Planering

Som projektledare är du ansvarig för att ta fram projektmål och se till att de
hanteras på rätt sätt i processen. Projektmål för natur- och kulturmiljö samt
friluftsliv är ett bra hjälpmedel för att kvalitetssäkra ett projekt ur dessa aspekter.
Detta kapitel ger råd om hur projektledaren kan organisera arbetet med att ta

fram och genomföra projekt med projektmål för natur- och kulturmiljö samt frilufts-
liv. Att arbeta med projektmål kan innebära att man lägger mer tid i början av ett
projekt, men det finns stora möjligheter att vinna igen den tiden senare i projektet.
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NEDAN REDOVISAS EN checklista för upphandling av

vägprojekt med projektmål. Listan riktar sig till de

personer (upphandlare, inköpare) som utformar för-

frågningsunderlag samt till projektledare och expertis

som bistår vid framtagandet av uppdragsbeskriv-

ningar med krav på utrednings- och projekteringsar-

betet. Se listan som en bruttolista där de punkter som

är relevanta för det enskilda projektets upplägg och

planering beaktas i upphandlingen.

Listan avser krav på arbetet med att formulera projekt-

mål för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv, sam-

ordningen med arbetet med MKB och gestaltning samt

arbetet med att utforma vägprojektet för att nå projekt-

målen. Listan ska tillämpas vid upprättande av för-

frågningsunderlag för förstudier, vägutredningar och

arbetsplaner med tillhörande MKB samt bygghandlingar.

3.2 Råd vid upphandling

Det ska tydliggöras att arbetet med
att formulera projektmål ska ingå i
uppdraget samt att projektet ska
utformas för att uppfylla projekt-
målen. Krav ska ställas på samarbete
mellan olika teknik- och kompetens-
områden. Konsulten ska arbeta enligt
kapitel 4 (Råd till konsulten). Arbetet
ska fortlöpande kommuniceras med
projekterings- och gestaltnings-
ansvariga och resultatet ska förankras
hos projektledningen.

Kraven bör preciseras och
objektanpassas. Det innebär att
Vägverkets expertis inom natur- och
kulturmiljö samt friluftsliv ska medverka
i tillräcklig omfattning vid framtagandet
av uppdragsbeskrivningen.

Det ska tydligt framgå vilka krav
som ställs på kompetens inom
natur- och kulturmiljö samt frilufts-

liv. Det ska tydligt framgå hur dessa
kompetenser ska värderas vid anbuds-
utvärderingen. Väg in både kompetens
och erfarenhet av liknande verksamhet
vid värderingen.

Det är viktigt att MKB-ansvarig och
specialister deltar vid projekterings-
och samrådsmöten för att säkerstäl-
la projektets kvalitet. För att undvika
att konsulten drar ned på detta av
konkurrensskäl, ska konsulten prissät-
ta den MKB-ansvariges och specialis-
ternas deltagande vid relevanta möten.

Konsulterna ska kalkylera med
resurser för att planera och genomföra
gemensamma inledande platsbesök
med medverkan från länsstyrelsen och
andra intressenter. Detta förbättrar
projektets kvalitet och sparar tid i ett
senare skede av uppdraget. Ett alter-
nativ är att beställaren planerar,

genomför och bekostar konsultens
medverkan vid ett sådant platsbesök.

Ställ krav på att arbetet med pro-
jektmål så långt det är möjligt och
ändamålsenligt samordnas med
MKB och gestaltningsprogram.

Ställ krav på en jämställd repre-
sentation mellan kvinnor och män i
arbetsgrupper och styrgrupper (40/60
eller jämnare). Samt att statistik som
tas fram i projektet särredovisas för
kvinnor och män.

Vid projektets färdigställande ska
de upprättade handlingarna granskas
och godkännas av Vägverkets
miljöspecialister eller av dem god-
känd oberoende konsult, samtidigt
som övriga teknikområden granskas.
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PLANERA SAMRÅDET ELLER samråden så att de tillför

arbetet med att formulera projektmål viktiga kun-

skaper. Samråden kan bidra till att lyfta fram och pri-

oritera bland väsentliga kvaliteter i natur- och kultur-

miljön eller friluftslivet. Låt de också vara ett forum

för att jämka mellan olika intressen, finna alternativa

lösningar och skapa samsyn kring värderingar, priori-

teringar och projektmål. Även projektmålens formu-

leringar kan diskuteras på samrådet. Tänk på att sam-

rådsmöten ska planeras och drivas så att både kvinnor

och män får möjlighet att yttra sig, eftersom kvinnor

och män kan värdera natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv olika.

Meningsskiljaktigheter kring kvaliteter för natur-

och kulturmiljö samt friluftsliv har historiskt sett ska-

pat stora konflikter. Arbetet med projektmål minskar

denna risk. Att först klargöra och enas om en problem-

bild, sedan målbild och därefter diskutera lösnings-

alternativ minimerar konflikterna, stimulerar och ska-

par kreativitet, ökar respekten för olika synsätt och

ökar acceptansen för de beslut som tas även om de går

emot ens värderingar. Försök därför skapa en gemen-

sam bild av vad som är viktigt tillsammans med olika

myndigheter, organisationer och allmänheten.

Projektmål samt eventuella förtydliganden kommen-

teras och redovisas i samrådsredogörelsen. Redovisa

hur projektmålen tagits fram, vilka samrådsparter

som har kontaktats och vilka synpunkter på och skill-

nader i värderingar som framkommit om analysen av

landskapet och projektmålen.

3.3 Samråd

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.02  Sida 13
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ARBETET MED PROJEKTMÅL för natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv ska bemötas med samma respekt som

arbetet med övriga projektmål. Natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv är kvaliteter som ska lyftas fram och

vägas mot andra intressen. Det är statens direktiv till

Vägverket. Schablonmässiga avfärdanden av projekt-

mål med hänvisning till teknik och ekonomi får aldrig

accepteras. Tekniska och ekonomiska begränsningar

för att nå projektmålen bör lösas med konstruktiva

idéer och förslag.

Ansvar och delaktighet
För att uppnå bästa möjliga måluppfyllelse och för att

undvika låsningar är det viktigt att projektörer och

miljöspecialister arbetar nära tillsammans och fortlö-

pande stämmer av möjligheter och hinder för att

anpassa projektets lokalisering och utformning och

därmed bidrar till att uppfylla projektmålen.

Konsultens uppdragsledare har ansvaret för att skapa

förutsättningar för en sådan samverkan mellan pro-

jektörer och miljöspecialister hos konsulten.

Vägverkets projektledare har ansvaret för att konsul-

ten har nödvändiga resurser och tillgång till

Vägverkets specialistkompetens. Det är viktigt att spe-

cialister från både Vägverket och konsulten medverkar

vid de projekteringsmöten där det fattas kritiska

beslut som har betydelse för måluppfyllelsen rörande

natur- och kulturmiljö samt friluftsliv.

Planerings- och projekteringsskeden
I förstudieskedet är det viktigt att säkerställa att

• tillräckligt underlag finns för att ta fram och fast-

ställa projektmål för natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att

tillgängliga underlag ofta är otillräckliga.

Underlagen behöver ofta inriktas på funktioner och

samband avseende natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv.

• underlaget håller rätt kvalitet, bland annat genom

att se till att underlagen tas fram av personer med

erforderlig kompetens. Det är särskilt viktigt med

tanke på punkten ovan.

• underlag och föreslagna projektmål förankras till-

räckligt hos myndigheter och andra intressenter

genom samråd eller referensgrupper

• projektmålen redovisas samt fastställs.

I vägutredning, arbetsplan och bygghandling är det

viktigt att säkerställa att

• projektmålen, förtydliganden och vad de betyder är

väl kända hos alla som arbetar i projektet

• tillräckligt underlag tas fram för förtydligande av

projektmålen, utvärdering och åtgärdsförslag i

respektive planeringsskede

• alla medverkande strävar efter att utforma den del

av vägprojektet som de kan påverka på ett sådant

sätt att projektmålen kan uppnås

• utvärdering av om projektmålen uppnås görs fortlö-

pande under projektets gång

• konsultens uppdragsledare kontaktar beställaren i

Vägverket om det, för att nå projektmålen, krävs

åtgärder som innebär avsevärda fördyringar

• projektmålen redovisas i teknisk dokumentation,

MKB samt i eventuellt gestaltningsprogram

• projektmålen för natur- och kulturmiljö samt frilufts-

liv behandlas på samma sätt som övriga projektmål

• de upprättade handlingarna granskas av Vägverkets

miljöspecialister eller av dem godkänd oberoende

konsult samtidigt som övriga teknikområden

granskas.

I byggskedet är det viktigt att säkerställa att

• projektmålen med tillhörande förtydliganden och

vad de innebär i det aktuella projektet är väl känt

hos entreprenörer och deras underentreprenörer i

byggskedet

• de åtgärder som beslutats med anledning av

projektmålen genomförs

• oförutsedda händelser hanteras på ett sådant sätt

att projektmålen trots allt uppnås

• utvärdering av om projektmålen har nåtts görs vid

slutbesiktning.

3.4 Genomförande av projektet

För att uppnå bästa möjliga mål-
uppfyllelse och för att undvika lås-
ningar är det viktigt att projektörer
och miljöspecialister arbetar nära
tillsammans.
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PROJEKTMÅL UTGÖR ETT hjälpmedel för att föra över

information och kunskap mellan skedena. Överförin-

gen sker formellt genom att projektmålen fastställs i

slutet av varje planeringsskede och sedan blir styrande

för nästa skede. Utöver de enskilda formuleringarna

har det visat sig att dokumentation som visar varför

projektmålen ser ut som de gör är viktigt för en lyckad

överföring.

Du som projektledare har en viktig roll att se till att

kunskapen om projektmålen med tillhörande förtydli-

ganden och vad det innebär i det aktuella projektet

överförs mellan olika konsulter och mellan konsulter

och entreprenörer i de olika skedena för att undvika

att information går förlorad. Störst negativa konsekven-

ser får man om information går förlorad mellan arbets-

plan och bygghandling eller mellan bygghandling och

bygge.

Det kan vara en stor fördel att låta natur- och kul-

turmiljöspecialister från arbetsplane- och bygghan-

dlingsskedet delta även i byggskedet. Det medför

också en direkt erfarenhetsåterföring till konsulten

som är värdefull för kommande planeringsprojekt.

3.5 Mellan planeringsskedena

SE TILL ATT projektmålen med tillhörande förtydligan-

den fastställs i den ordinarie beslutsprocessen och

redovisas i beslutshandlingen. Se till att det framgår

av beslutshandlingen om det valda alternativet

bedöms uppfylla uppsatta projektmål samt vilka krav

på anpassningar och åtgärder som krävs för att det

valda alternativet ska uppnå projektmålen. Det ska

finnas en motivering till beslutet.

3.6 Beslutsprocessen

PROJEKTMÅLEN GER MÖJLIGHET till bättre kvalitet och

tydlighet vid utvärdering och uppföljning. Se till att

projektmålen används vid utvärderingen i slutet av

varje skede, i eventuellt miljöuppföljningsprogram

samt att slutlig uppföljning/utvärdering mot projekt-

målen sker vid slutbesiktning.

3.7 Uppföljning
Projektmål utgör ett hjälpmedel
för att föra över information och
kunskap mellan skedena och
mellan olika aktörer.
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4 RÅD TILL KONSULTEN

SOM KONSULTENS UPPDRAGSLEDARE är du ansvarig för

att skapa förutsättningar för att projektmålen tas

fram och hanteras på rätt sätt i ett planeringsuppdrag

och för att skapa förutsättningar för samarbete mellan

projektörer, miljöspecialister och landskapsarkitekter.

Projektmål för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv

är ett bra hjälpmedel för att kvalitetssäkra ett upp-

drag.

Genomförande
Ett uppdrag som uppfyller projektmålen för natur- och

kulturmiljö samt friluftsliv kan genomföras genom att

du som uppdragsledare

• förtydligar och kompletterar anbudet med de punk-

ter som angivits i avsnitt 3.2 om detta inte framgår

tillräckligt tydligt av förfrågningsunderlaget

• stämmer av analysen av landskapet och projekt-

målens formuleringar med projektledaren och vid

planerade samråd

• tydligt visar för projektmedarbetarna att uppdraget

är att uppnå projektmålen för natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv

• skapar en respektfull, öppen och lärande

organisation

• skapar samarbetsmöjligheter mellan teknik-

områdena

• informerar alla medverkande i uppdragets inled-

ningsskede om vad det innebär att arbeta med pro-

jektmål för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv

och om de tidplaner och övriga ramar som gäller,

till exempel uppdragets övergripande problemfor-

mulering.

Arbetet med projektmål för natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv ska bemötas med samma respekt som

arbetet med övriga projektmål. Natur- och kulturmiljö

samt friluftsliv är kvaliteter som ska lyftas fram och

vägas mot andra intressen. Schablonmässiga avfär-

danden av projektmål med hänvisning till teknik och

ekonomi får aldrig accepteras. Tekniska och ekonomiska

begränsningar för att nå projektmålen bör lösas med

konstruktiva idéer och förslag.

4.1 Råd till konsultens uppdragsledare

Detta kapitel ger råd om hur du som konsult kan ta fram projektmål för natur-
och kulturmiljö samt friluftsliv samt använda dem som hjälpmedel i arbetet
med vägplanering.
Arbetet beskrivs detaljerat för respektive planeringsskede. För en översikt

hänvisas till kapitel 2.
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Uppföljning vid
slutbesiktning

Har vi nått
målen?

Åtgärder
enligt

projektmål

Projektmål
med förtyd-
liganden

För att uppnå bästa möjliga måluppfyllelse och för att

undvika låsningar är det viktigt att projektörer,

miljöspecialister och landskapsarkitekter arbetar nära

tillsammans och fortlöpande stämmer av möjligheter

och hinder för att anpassa projektets lokalisering och

utformning och därmed bidrar till att uppfylla projekt-

målen.

I förstudieskedet är det viktigt att säkerställa att

• tillräckligt underlag finns för att ta fram och fast-

ställa projektmål för natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att

tillgängliga underlag ofta är otillräckliga.

Underlagen behöver ofta inriktas på funktioner och

samband avseende natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv.

• underlaget håller rätt kvalitet, bland annat genom

att se till att underlagen tas fram av personer med

erforderlig kompetens. Det är särskilt viktigt med

tanke på punkten ovan.

• underlag och föreslagna projektmål förankras till-

räckligt hos myndigheter och andra intressenter

genom samråd eller referensgrupper

• projektmålen redovisas i förstudien

I vägutredning, arbetsplan och bygghandling är det

viktigt att säkerställa att

• tillräcklig dokumentation erhålles från överföring

mellan skedena

• projektmålen, förtydliganden och vad de betyder är

väl kända hos alla som arbetar i uppdraget

• tillräckligt underlag tas fram för förtydligande av

projektmålen, utvärdering och åtgärdsförslag i

respektive planeringsskede

• alla medverkande strävar efter att utforma den del

av vägprojektet som de kan påverka på ett sådant

sätt att projektmålen kan uppnås

• utvärdering av om projektmålen uppnås görs fortlö-

pande under projektets gång

• konsultens uppdragsledare kontaktar beställaren i

Vägverket om det, för att nå projektmålen, krävs

åtgärder som innebär avsevärda fördyringar

• projektmålen redovisas i teknisk dokumentation,

MKB samt i eventuellt gestaltningsprogram

• projektmålen för natur- och kulturmiljö samt frilufts-

liv behandlas på samma sätt som övriga projektmål

• de upprättade handlingarna granskas av Vägverkets

miljöspecialister eller av dem godkänd oberoende

konsult samtidigt som övriga teknikområden

granskas.

I byggskedet kan det vara bra att fråga projektledaren

om en miljöspecialist får delta för att säkerställa upp-

dragets kvalitet.
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Projektmålen ger stöd för att beakta rätt frågeställning vid rätt tillfälle i planerings- och projekteringsarbetet.

Projektmål
med förtyd-
liganden

Projekt-
mål

För-
studie

Vägut-
redning

Arbets-
plan

Vad finns av
kvaliteter?
Var finns de?
Varför är de
värdefulla?
Vad vill vi prioritera?
Vad ska uppnås när
det gäller de priori-
terade kvaliteterna?

Vad består de
prioriterade
kvaliteterna av?
Var och på vilket
sätt kommer de till
uttryck?
Vad ska uppnås
med kvaliteterna?
Vilken vägkorridor
bidrar bäst till detta?

Bygg-
handling

P
R
O
B
L
E
M

D
R
IF
T
O
M
R
Å
D
E
S
M
Å
L

Hur skall vi göra för
att de prioriterade
kvaliteterna ska
bibehållas och
utvecklas i enlighet
med målen?

Hur löser vi det
rent tekniskt?

MKB UTVÄRDERAR PROJEKTMÅL OCH
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
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NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT friluftsliv är värden

som delvis är avhängiga varandra. Analysen av land-

skapet för dessa värden kan därför gärna utföras på

ett samordnat sätt och i den mån det är lämpligt kan

värdena och redovisningarna integreras med varan-

dra. Analysen av landskapet med avseende på natur-

och kulturmiljö samt friluftsliv ska inte förväxlas med

den landskapsanalys med avseende på landskapets

visuella kvaliteter som traditionellt sett utförs av

landskapsarkitekter. I en sådan analys studeras

samma landskap men andra innehållsliga värden och

samband. Det är inget som hindrar att dessa analyser

samordnas. Men det är viktigt att särskilja de olika

analysernas syften och beakta att de kräver skilda

kompetenser.

Det finns i dagsläget inga allenarådande metoder

för att utföra en analys av landskapet med avseende

på natur- och kulturmiljö samt friluftsliv. Samtidigt

finns det många användbara metoder och utveckling

sker fortlöpande inom detta område. Natur- och kul-

turmiljöspecialister samt erfarna MKB-utredare har i

regel erforderlig kompetens och kunskaper för att ta

fram det underlag som krävs. De exempel på tidigare

studier och litteratur som finns i avsnittet Läs vidare

kan användas för att få idéer. Vi rekommenderar att

analysen av landskapet utförs i tre olika steg: avgräns-

ning, beskrivning och värdering.

Avgränsning
Bestäm vilka karaktärer, funktioner och samband som

ska studeras och inom vilket geografiskt område som

dessa har betydelse. Endast värden som har betydelse

för den vägåtgärd som ska genomföras behöver stud-

eras, men eftersom detta inte alltid är tydligt i detta

skede, kan fler värden behöva tas med än de som verk-

ligen kommer att påverkas. Vägverkets inriktningsmål

används som stöd för avgränsningen.

Bestäm också vilket tidsperspektiv som analysen ska

omfatta och vilken landskapsskala som är lämplig att

börja arbeta i.

Beskrivning
Beskriv landskapets karaktär, funktioner och samband

objektivt med hjälp av befintligt kunskapsunderlag

och fältbesök. Beskriv även om och hur värdena kan

förändras med tiden och vilka förutsättningar som är

viktiga för att de ska finnas kvar och utvecklas i

området. Tänk inte bara i tidsperspektiven Då och Nu

utan även Framtid.

Redovisa om det saknas viktig kunskap. Kunskaps-

luckorna kan fyllas igen längre fram i processen.

FÖRSTUDIENS SYFTE ÄR att samla in tillgänglig infor-

mation samt beskriva problemet och vilka mål som

ska uppnås, det vill säga vad som ska uppnås. För att

göra processen tydlig och göra det möjligt att använda

samma underlag även för andra frågor som studeras i

MKB och gestaltningsprogram rekommenderas att

projektmålen tas fram i följande steg:

1-3. Analys av landskapet

1.avgränsning

2.beskrivning

3.värdering

4. Formulering av projektmål

5. Bedömning om projektmålen kan uppnås

6. Redovisning

4.2 Förstudie – framtagande av projektmål

4.2.1 Analys av landskap

Vad är områdets
kvaliteter för natur-
och kulturmiljö samt
friluftsliv?

Vad står de för?
Var finns de?

Hur hänger landskaps-
typer eller regioner med
olika framträdande
karaktärer ihop?

Hur kan beskrivnin-
gen omfatta hela land-
skapet och inte bara
enskilda områden
(mycket viktigt!)?

Vad innebär Väg-
verkets inriktningsmål
i det aktuella områ-
det?

Vilka inriktningsmål
är tillämpliga just här?

Vilka mönster, stråk
och samband kan
beskrivas?

Vad kännetecknar
landskapet inom eller
i anslutning till den
del av vägnätet som
studeras?
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Vad och var är nyckelord. Viktiga frågor kan
till exempel vara:
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Värdering
Använd beskrivningen som underlag för att värdera de

kvaliteter i landskapet som har beskrivits. Tänk på att

ett värderingsperspektiv inte utesluter ett eller flera

andra perspektiv. Känslighetsanalys, det vill säga hur

beskrivna kvaliteter påverkas av planerad infrastruk-

tur, ger ett bra stöd för värderingen.
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Ta hänsyn till tidsperspektivet. Landskapet är i ständig förändring. Värdefulla miljöer för framför allt
naturmiljö och friluftsliv kan förändras i storlek och form, försvinna, återkomma eller tillkomma.

Vad tycker de som bor
och vistas i området är
väsentliga kvaliteter?

Vad händer med
kvaliteterna under det
studerade tidsperspek-
tivet?

Kan värderingen
förändras med tiden?

Vilka av dessa kvali-
teter kan påverkas av
väglösningar?

Saknas information
inom något område?
Vilka brister avseende
funktion, samband
och andra värden i
landskapet finns? Är
de lämpliga eller
möjliga att åtgärda?

Fundera över skalan.
Är kvaliteten unik eller
representativ i en
lokal, regional eller
nationell skala? Ingår
den som en del i ett
större sammanhang
där den är omistlig för
helheten, trots att den
kanske är av mindre
intresse som enskild-
het?

Vilken betydelse har
den i ett lokalt och
regionalt perspektiv
för identitet, samhö-
righet, känsla för plat-
sen och dess his-
toriska dimension?

Vilka beskrivna kvali-
teter har avgörande
betydelse för land-
skapets karaktärer?
Varför?

Varför är de identi-
fierade kvaliteterna vik-
tiga och ur vems per-
spektiv (vetenskaps-
mannens, den special-
intresserades eller de
boendes)?

Har kvaliteterna ett
kunskaps-, upplevelse-
eller bruksvärde?

Nyckelord är varför. Viktiga frågor kan till exempel
vara:
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Metodexempel naturmiljö

EN ANALYS AV landskapet har utförts i samband med

miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänken. Analysen

omfattar biologisk mångfald och viltförvaltning i ett

landskapsperspektiv. I detta arbete infördes begreppet

biologisk infrastruktur, som behandlar de ekologiska

sambanden på landskapsnivå. På samma sätt som

man vid infrastrukturplanering beskriver transport-

flöden och viktiga befolkningscentra beskriver begrep-

pet när man studerar den biologiska infrastrukturen

var i landskapet som viktiga naturvärden finns och

hur djur och växter rör sig inom och mellan dessa

områden. För att säkra arternas långsiktiga överlev-

nad i ett landskap räcker det inte att skydda de värde-

fulla områdena utan det måste också finnas en möj-

lighet att röra sig eller sprida sig mellan dem. Det kan

till exempel ske när områdena med värdefull natur är

stora och avstånden mellan dem är korta.

Utredarna använder bland annat begreppen värde-

kärna, värdesystem och värdetrakt för att beskriva de

viktiga strukturerna i olika skalor.

Värdekärnan är ett avgränsat område, till exempel en

nyckelbiotop eller en naturbetesmark. De hyser ofta

större delen av ett landskaps sällsynta och rödlistade

arter och består vanligen av naturtyper som haft en

lång historia av likartade ekologiska förutsättningar.

Värdekärnorna utgör spridningskällor och är centrala

för bevarandet av biologisk mångfald.

Värdesystemet består av ett tillräckligt stort antal

värdekärnor för att de ska kunna stödja varandra

genom ett visst utbyte av individer mellan sig. Det

finns en gräns för hur många försvagade värdekärnor

det kan finnas i ett värdesystem innan värdesystemen

slutar att fungera.

Värdetrakter är områden med en högre koncentration

av värdekärnor än i ett genomsnittligt så kallat

vardagslandskap. I värdetrakterna finns de bästa

förutsättningarna för biologiskt viktiga strukturer,

funktioner och processer och har därmed särskilt höga

ekologiska bevarandevärden.

Källa: Askling m fl 2006.

Exempel på värdekärnor, värdetrakter och värdesystem.

© Calluna.

Exempel på landskapets pusselbitar.

© Calluna. Illustratör Lars Löfman.

NYK÷PING

A44 Ostlänken Biologisk Infrastruktur 2004
Datum: 061115   

 

0 2 4 6 81
Kilometer

Sammanfattning av viktiga stråk, värdekärnor
och andra komponenter inom Biologisk infrastruktur:
Karta 4 (Tystberga)

E4

Korridor A

Korridor B

Korridor C

Värdetrakt för
boreal skog och
lövskog

Värdesystem med
hagmarker

Ekmiljöer

Tjäder
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Metodexempel kulturmiljö

EN ANALYS AV landskapet har utförts i samband med

projektet för standardförbättring av Riksväg 50 vid

Omberg – Tåkern. I arbetet gjordes dels en karaktärs-

beskrivning utifrån dagens landskap (bild 1). Dels en

beskrivning där dagens landskapskaraktärer kombin-

erades med områdets historia (bild 2). Ett antal rund-

abordsmöten hölls med experter, som resulterade i en

tids- och temabestämning av de särpräglande kultur-

miljödragen. Detta sammantaget användes för att for-

mulera projektmål.

Bild 1: Områdets karaktär lyfts fram. Utgångspunkt är

dagens landskap. Här beskrivs det som är viktigt för

att förstå landskapets uppbyggnad och funktion.

Nyckelkaraktärer utkristalliseras som skiljer de olika

landskapstyperna från varandra. Resultatet är en

karta som avgränsar olika landskapstyper och en text

som beskriver dem på ett icke-värderande sätt.

Bild 2. Dagens landskap kombineras med områdets

historiska dimensioner för att förklara egenskaper hos

landskapet och hjälpa till att förstå karaktärerna. Till

hjälp är frågor som Vad är viktigt för att förstå det här

landskapet? Varför ser landskapet ut som det gör? I det

här exemplet resulterade det i att olika landskaps-

typer från karaktärsanalysen kunde läggas samman.

Detta till följd av att de delar historia, vilket uttrycks

med särpräglande spår i landskapet. Till exempel

kännetecknas Stormannabygden av bördig jord, många

vägar, kyrkor och storgårdar.

För arbetet med historiska dimensioner kan tidsepok-

er användas och de särpräglande kulturmiljödragen

för varje epok kan lyftas fram i korta ordalag. I det här

fallet framträdde tre tidsepoker som särskilt satt

prägel på utredningsområdet.

Förhistoriska tiden: den bördiga jorden (fullt utnyttjad

och tättbefolkad), bosättning på hela slätten, stormän

(stora gravhögar) och långväga handel (fornfynd).

Medeltiden: kungaätter (centrum i rikspolitiken),

kloster, handel.

1800-talet: storgårdar och kommunikationer.

Tillsammans gav detta tre teman för området:

Rikshistoria, En historisk vägstruktur och

Jordbrukslandskapet.

En viktig del av arbetet utfördes genom att experter

med olika kompetens samlades vid ett flertal tillfällen

runt kartor och tillsammans analyserade området vid

så kallade rundabords-möten. Projektmålen togs fram

i ett gemensamt arbete med representanter för

Vägverket, länsstyrelsen, länsmuseet och Riksantikvarie-

ämbetet. Den gemensamma förståelsen för landskapet

utgör grunden för att formulera målen för utveckling

framåt.

Utredningen formulerade och besvarade också ett

antal frågor som kan användas i andra sammanhang.

• Kommer kulturmiljöns karaktärsvärden försämras

eller förbättras?

• Kommer möjligheterna att förvalta utpekade värde-

fulla kulturmiljöer försämras eller förbättras?

• Kommer möjligheterna att uppleva eller förstå

kulturmiljövärdena i området att öka eller minska?

• Kommer påverkan på kulturvärden orsakad av

buller, utsläpp eller vibrationer öka eller minska?

Källa: Schibbye Landskap AB 2001, RAÄ 2007

Bilder: © Schibbye Landskap AB

Stormannabygden

Övergångsbygden

Vadstena

Skänninge

Skogspräglade
områden
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Metodexempel friluftsliv

EN ANALYS AV vilka rekreationsområden som fastighets-

ägarna besökte och varför har utförts för E18, sträck-

an Adolfsberg-Lekhyttan, väster om Örebro. Studien

utfördes som en del av ett större projekt (Include) vid

Kalmar högskola. Projektet syftade till att undersöka

människors rörelsemönster i området. Studien syftade

också till att undersöka människors uppfattning om

områdets kvaliteter för natur-, kulturmiljö och frilufts-

liv innan vägbyggnad samt deras antaganden om vad

som skulle finnas när vägen var klar.

Enkäter med frågor om fastighetsägarnas vanor skick-

ades till samtliga fastighetsägare i området. Enkäten

gav bland annat svar på vilka områden de boende

besöker för att utöva friluftsliv, för arbete, för att göra

inköp och besöka vänner. Studien konstaterade också

att kvinnor var mer intresserade av natur, kultur och

rekreation än män. De promenerade mer, vandrade mer

på stiglösa områden, arbetade mer i trädgården och

njöt oftare av natur och kultur än männen. Männen

fiskade mer och arbetade mer med jord- och skogs-

bruk än kvinnorna gjorde.

Källa: Lindström, M. m fl. 2008 (manuskript).

Rekreationsområden som fastighetsägarna i studien besökte.

© Görgen Göransson

Fastighetsägarnas besök i området (arbete, natur/kultur,
rekreation, motion, vänner m.m.). Endast raka linjer kunde
ritas med det program som användes. I verkligheten rör
man sig naturligtvis längs vägarna i området.

© Görgen Göransson
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Metodexempel på planeringsunderlag

Det finns många olika typer av planeringsunderlag

som kan underlätta arbetet med att upptäcka och

illustrera samband i landskapet mellan natur- och kul-

turmiljö samt friluftsliv. Ett exempel är en vegetation-

skarta som Lantmäteriet håller på att ta fram för det

svenska landskapet. Vegetationskarteringen är baserad

på tolkning av IRF-flygbilder som vanligen tas från

flyghöjderna 9 200 eller 4 600 meter, vilket medger en

detaljerad tolkning av vegetationen. Tolkningen stöds

av fältarbete. I kartan lagras information om vegeta-

tionen i tre olika digitala skikt (vegetations- och

skogsfasytskikt samt punktobjektskikt).

Kunskap om vegetationen i ett område ger informa-

tion om vilka egenskaper området har. Genom att kom-

binera urvalet av de tre skikten med annan informa-

tion kan nya typer av kartor tas fram som illustrerar

olika samband i landskapet. Man kan till exempel

utläsa markens framkomlighet och bärighet, vilken

mark som är lämplig för vägbygge och var höga

naturvärden finns eller kan utvecklas. Det ger också

information om hur tåligt området är om det utsätts

för olika typer av markanvändning eller störningar.

Områden lämpliga för friluftsliv kan tas fram

genom att kombinera vegetationstyperna med kunskap

om vilken vegetationstyp som är svårtillgänglig eller

lämplig för bär- och svampplockning eller jakt.

Bild 2. Karta för jakt på hare som har producerats genom att kombinera
vegetations-ytskiktet med kännedom om vilka miljöer som haren föredrar.

© Lantmäteriet
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Bild 1. Ytskikt som visar detaljerad information om vegetationstyperna
i området.

© Lantmäteriet
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Exempel på olika värderingsperspektiv
I VÄGPLANERING OCH annan långsiktig planering

krockar människans olika roller. Planerna framstår i

olika ljus beroende på om de betraktas i ett kort- eller

långsiktigt perspektiv. Samma individ svarar olika

beroende på situation.

MÄNNISKAN I LANDSKAPET

…ser till egennytta
…ser kortsiktigt

DEN RESANDE MÄNNISKAN

Det är rätt att offra enbacken vid
Olsnäs mot att jag får 5 minuter
kortare restid till jobbet.

Instämmer 70 %
Instämmer ej 30 %

Förbifarten är så viktig att den skall
byggas även om den lokaliseras
mycket nära eller på min fastighet.

Instämmer 15 %
Instämmer ej 85 %

Att vistas i skog och mark gör
mig avspänd och harmonisk.

Instämmer 95 %
Instämmer ej 5 %

Naturens balans är den bästa för
människor, djur och växter och
därför bör människorna inte störa
denna balans.

Instämmer 92 %
Instämmer ej 8 %

Människorna har inte rätt att
förstöra möjligheterna för växter
och djur att överleva.

Instämmer 95 %
Instämmer ej 5 %

…ser till samhällsnytta
…ser långsiktigt

Det krävs
metoder och

planeringsprocesser
som klarar
att hantera
konflikten

�

�

Källa: Uddenberg, Nils. 1995.
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PROJEKTMÅL FORMULERAS I slutet av förstudien. De blir

en prioritering av vilka karaktärer, funktioner och

samband som är viktiga att bevara eller utveckla inom

projektet. Formulera projektmålen utifrån den infor-

mation om landskapets karaktär, funktioner och sam-

band som beskrivits och värderats i analysen av land-

skapet och utifrån Vägverkets nationella inrikt-

ningsmål och regionala mål. De nationella inrikt-

ningsmålen ger vägledning för vilka värden i land-

skapet som ska beaktas och vilka ambitionsnivåer

som projektmålen ska ha för att bidra till uppfyllelse

av Sveriges miljökvalitetsmål. Tänk gärna på att lokala

värden kan vara nog så viktiga som nationella värden

och beakta detta vid formulering av projektmål.

Projektmålen ska beskriva hur landskapet ser ut och

vilka värden som ska finnas i landskapet när vägen är

byggd.Tänk på att ett syfte med projektmålen är att gö-

ra de problem som finns i vägplaneringen och som

försvårar möjligheterna att uppnå projektmålen synliga.

Projektmålen ska visa vilka kvaliteter som behöver

uppnås i projektet för att Vägverkets inriktningsmål

och därmed också det transportpolitiska miljömålet

ska kunna uppfyllas. Formulera därför projektmålen

utan kompromisser i förhållande till andra intressen

eller till de lösningar eller åtgärder på vägtransport-

problemet som verkar tänkbara i dagsläget.

Utförliga förklaringar av intentionerna med Väg-
verkets inriktningsmål och exempel på projektmål
och förtydliganden finns i ”Vägverkets inriktnings-
dokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i
väghållning”, Publ 2006:164.

4.2.2 Formulering av projektmål

V8
Natur- och kulturmiljöer som
allmänt används för friluftsliv
eller som på annat sätt har
stor betydelse lokalt ska ha
bibehållna kvaliteter.

FRILUFTSLIV

V6
För djur som påverkas av
vägen ska förutsättningar
för fortlevnad och utveckling
finnas.

NATURMILJÖ

V4
Olika typer av landskap,
dess karaktärsskapande
bebyggelse och bruknings-
mönster ska ha möjlighet
att utvecklas och förstås.

KULTURMILJÖ

VÄGVERKETS
INRIKTNINGSMÅL

Hemskogen kan användas
för lek- och friluftsliv och går
att nå till fots och med cykel
från orten Hemköping.

Rapphönsens livsbetingelser
är bibehållna och har möjlig-
het att utvecklas.
Småskalig kreatursskötsel är
fortfarande möjlig (V4 och V6).

Odlingslandskapets särprägel
med dess omväxlande stor-
skaliga, planerade herrgårds-
landskap och småskaliga
torp- och småbrukarlandskap
kan upplevas och har möjlig-
het att utvecklas.

PROJEKTMÅL

Kantzoner med gräs, örtve-
getation och enstaka buskar
finns i vägrummet.
Kreatur kan enkelt drivas/
vandra mellan betesmarker
på bägge sidor av vägen.

Siktlinjerna mellan herrgården
och torpbebyggelsen nedan-
för Berget finns kvar.
Lilla Torpet finns kvar.
Lindallén upp till herrgården
är bevarad och trädluckor
kompletterade.

FÖRTYDLIGANDE
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Exempel på Vägverkets inriktningsmål, projektmål och
förtydliganden till projektmål

Projektmålen ska beskriva hur land-
skapet ser ut och vilka värden som
ska finnas i landskapet när vägen är
byggd.
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BEDÖM OM PROJEKTMÅLEN ”kommer att kunna uppnås

om erforderliga åtgärder vidtas” eller ”troligen inte

kommer att kunna uppnås” när vägen är byggd.

Bedömningen blir grov eftersom kunskapen är över-

siktlig i detta skede. Den kan dock peka på vilka

svårigheter som kan förekomma i den fortsatta väg-

planeringen och vad som är viktigt att tänka på. Om

det inte verkar möjligt att nå ett projektmål redovisas

och motiveras detta i förstudien.

4.2.3 Utvärdering i förstudie

ANALYSEN AV LANDSKAPET redovisas i förstudien. En fördel

med att redovisa analysens beskrivning och värdering

var för sig är att materialet lättare kan användas till

andra frågor, till exempel MKB och gestaltning.

Projektmålen för natur- och kulturmiljö samt frilufts-

liv ska redovisas i förstudien, tillsammans med övriga

projektmål. Detsamma gäller utvärderingen av om pro-

jektet uppfyller projektmålen.

Projektmålen ska också kommenteras och redovisas i

samrådsredogörelsen. Redovisa hur projektmålen tagits

fram, vilka samrådsparter som har kontaktats och vilka

synpunkter på och skillnader i värderingar som fram-

kommit om analysen av landskapet och projektmålen.

Se till att det finns dokumentation som belyser var-

för projektmålen ser ut som de gör, samt att detta är

tillgängligt för berörda. Det är viktigt för att den fort-

satta processen ska löpa smidigt. Ibland täcker redo-

visningarna i förstudien och samrådsredogörelsen detta

behov. Ibland kan ett särskilt dokument behövas där

relevanta uppgifter och förklaringar finns samlat.

Projektmålen är villkor inför nästa skede. Beslut om

projektmålen tas i samband med ordinarie beslut och

redovisas i beslutsdokumentet.

4.2.4 Redovisning i förstudie

VÄGUTREDNINGENS SYFTE ÄR att välja

korridor och vägteknisk standard.

4.3 Vägutredning

I VÄGUTREDNINGEN FÖRDJUPAS analysen av landskapet

och eventuella kunskapsluckor som uppmärksammats

i förstudien fylls, till exempel genom studier av

primärkällor (äldre kartor), fördjupade litteraturstudi-

er och inventering i fält. Utgå från analysen av land-

skapet i förstudiens översiktliga beskrivning men öka

detaljeringsgraden genom att tydliggöra vilka funk-

tioner, värden och samband som behövs för att nå

projektmålen. Det kan gälla kvaliteter som hydrologi,

djurs möjlighet till vandring eller vad som måste

finnas kvar i landskapet för att kvaliteterna ska bestå

och kunna utvecklas. Till exempel möjlighet att komma

till ett födosöksområde, bibehållen kvalitet i ett häck-

ningsområde eller fortsatt uppfattning om ett område

som småskaligt och präglat av en viss tidsepok.

Känslighetsanalys, det vill säga att beskriva hur

identifierade kvaliteter påverkas av planerad infra-

struktur, kan ge bra stöd för fördjupningen av analysen.

4.3.1 Fördjupning av analysen

Om projektmålen till
exempel handlar om
förekomsten av en viss
djurart beskrivs de
olika miljöer som arten
behöver för fortplant-
ning, sökande av föda
med mera, var i terrän-
gen dessa miljöer finns
och hur djuret rör sig
däremellan.

• Vad består de prioriterade värdena av?
• På vilka sätt kommer värdena till uttryck i

landskapet?
• Finns det viktiga relationer mellan bebyggelsens

struktur, markanvändning och geologiska
formationer som är av betydelse för förståelsen
av landskapets historia?

• Hur kan dessa samband beskrivas?
• Vad ska uppnås när det gäller kvaliteterna?
• Finns brister? Är de lämpliga och möjliga

att åtgärda?

Om projektmålen
handlar om kulturmiljö
kan det innebära att
beskriva vad som
bygger upp miljön
(byggnader, markslag,
vägar, landskapsele-
ment, fornlämningar
med mera), var i land-
skapet de finns och
vilka rumsliga, struk-
turella och visuella
samband som är vikti-
ga att upprätthålla
mellan dem.

Vad och var är nyckelord. Viktiga frågor kan till
exempel vara:
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DET SKA VARA möjligt att följa förändringar av projekt-

målen och beslut genom hela processen. Detta efter-

som ett syfte med att använda projektmål är att förtyd-

liga prioriteringar och avvägningar som görs under

planeringsprocessen. Det är således viktigt att alla

förändringar som rör projektmålen redovisas tydligt.

Projektmål som fastställts i förstudieskedet ska

endast undantagsvis tas bort och om så måste ske ska

detta motiveras och redovisas. Projektmålen som for-

mulerades i förstudien bör vara heltäckande. Nya pro-

jektmål ska endast tillkomma i undantagsfall, till

exempel om värden som inte var kända i förstudien

upptäcks. Istället för att skriva om, ta bort eller lägga

till projektmål läggs en förtydligande text till projekt-

målen, så kallade förtydliganden.

4.3.2 Hantering av projektmål

FÖRTYDLIGANDENA TYDLIGGÖR PROJEKTMÅLENS innebörd.

Förtydliganden görs genom att en eller flera beskri-

vande meningar läggs till projektmålet. Detaljeringen

ökar vartefter projektet växer fram. Observera att pro-

jektmålets formulering inte får ändras. Den fördjupade

analysen av landskapet används för att skriva even-

tuella förtydliganden till projektmålen. Förtydligan-

den ska redovisas så att de tydligt kopplas till aktuellt

projektmål.

Förtydliganden till projektmål är troligen mest aktuellt

i större projekt. I mindre projekt, som berör ett begrän-

sat område runt en eller ett fåtal väglänkar, kan de

projektmål som formulerats i förstudien vara tillräck-

ligt detaljerade. I ett sådant projekt är det heller inte

säkert att vägutredning genomförs. Förstudien kan föl-

jas direkt av arbetsplan eller bygghandling.

4.3.3 Förtydliganden till projektmål

4.3.4 Uppnå projektmålen

• Hur ska väglinjen lokaliseras för att
på bästa sätt samspela med landska-
pets bebyggelsestruktur och bruk-
ningsmönster och de faunapassager
som behövs?

• Vilken av korridorerna uppfyller
bäst projektmålen för natur- och kul-
turmiljö samt friluftsliv?

• Finns det möjlighet att ordna säkra
passager för friluftslivet mellan olika
natur- och kulturmiljöer?

• Finns det möjlighet att anordna
säkra passager för en prioriterad
djurart (målart)?

• Vilka krav på väglinjen ställs för att
möjliggöra de dimensioner som pas-
sagerna kräver för att fylla sin funktion
för människor och djur som de är
avsedda för?

• Kan olika konstruktions- och
gestaltningslösningar mildra barriär-
och fragmentiseringseffekter i en
känslig kulturmiljö?
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Om det inte verkar möjligt att uppnå ett projektmål i

det aktuella skedet ska detta motiveras och redovisas.

Kan åtgärder för att mildra intrång vidtas alternativt

kompensationsåtgärder?

Vägutredningen ska granskas med avseende på natur-,

kulturmiljö och friluftsliv samtidigt som övriga teknik-

områden ses över. Granskningen ska göras avVägverkets

miljöspecialister eller av dem godkänd oberoende konsult.

VÄGUTREDNINGEN SKA STRÄVA efter att nå uppsatta

projektmål och förtydliganden inom ramen för de

givna förutsättningarna även om det i förstudien har

bedömts att ett visst projektmål troligen inte kan upp-

nås. Den slutgiltiga uppföljningen och bedömningen

av om projektet uppnått projektmålen görs först när

vägen är byggd. Använd kreativa och nyskapande

lösningar.

Viktiga frågor för att nå projektmålen kan till

exempel vara:
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UTVÄRDERA OM PROJEKTMÅLEN samt tillhörande förty-

dliganden ”kommer att kunna uppnås om erforderliga

åtgärder vidtas” eller ”troligen inte kommer att kunna

uppnås” när vägen är byggd. Utvärderingen används i

MKB-processen för att dels förbättra vägutredningen,

dels visa vad som är viktigt att beakta i den kom-

mande vägplaneringen. Om det inte verkar möjligt att

nå ett projektmål i detta skede redovisas och

motiveras detta i vägutredningen och MKB:n.

4.3.5 Utvärdering i vägutredning

I MKB-ARBETET ANVÄNDS den fördjupade analysen och

projektmålen med förtydliganden för att utvärdera

vilken typ av åtgärder och i vilken omfattning som

åtgärder behöver vidtas för att projektmålen ska upp-

nås. I detta skede är många av förtydligandena rela-

tivt detaljerade, liksom utredningen och beskrivningen

av åtgärderna. Även åtgärder som i dagsläget inte ses

som möjliga att genomföra kan föreslås. Motivera var-

för det i så fall inte är möjligt, till exempel behov av

teknikutveckling, utökad budget eller att det inte är

möjligt att uppnå målen genom ett vägbygge.

Genom att projektmålen redan är diskuterade med

berörda parter och fastställda underlättas MKB-arbetet

betydligt. Åtgärdsförslagen blir väl underbyggda och

tydliga för alla parter. I detta skede kan sannolikt en

del av den tid som gått åt till att ta fram och samråda

kring projektmålen i tidigare skeden hämtas in.

Projektmålen med förtydliganden för natur- och kul-

turmiljö samt friluftsliv kan med fördel användas för

utformning och gestaltning av projektet. De delar av

projektmålen som påverkar gestaltningen kan därför

också redovisas tillsammans med övriga gestaltnings-

och utformningsprinciper, till exempel i gestaltnings-

programmet om ett sådant finns. Även här är lös-

ningarna i detta skede relativt detaljerade beskrivna.

MKB- och gestaltningsprocessen kan arbeta vidare

med den fördjupade analysen av landskapet som tagits

fram inför projektmålens formulering. Den analysen

bör, enkelt uttryckt, vara fokuserad på att hitta sam-

band mellan viktiga områden i landskapet. Observera

att MKB:n och gestaltningsprogrammet kan behandla

fler aspekter som rör natur- och kulturmiljö samt

friluftsliv än de som omnämns i projektmålen.

4.3.6 Koppling till MKB och gestaltningsprogram

DEN FÖRDJUPADE ANALYSEN av landskapet redovisas

lämpligen i MKB. Genom att redovisa beskrivning och

värdering var för sig ökar möjligheten att använda

samma material även för andra frågor i MKB och

gestaltningsprogram.

Projektmålen med eventuella förtydliganden samt

utvärderingen av om projektet uppfyller projektmålen

redovisas tillsammans med övriga projektmål i vägut-

redningen samt tillhörande MKB och gestaltnings-

program.

Projektmålen ska också kommenteras och redovisas i

samrådsredogörelsen. Redovisa hur projektmålen tag-

its fram, vilka samrådsparter som har kontaktats och

vilka synpunkter på och skillnader i värderingar som

framkommit om analysen av landskapet och projekt-

målens förtydliganden.

Se till att det finns dokumentation som belyser var-

för projektmålen och förtydligandena ser ut som de

gör, samt att detta är tillgängligt för berörda. Det är

viktigt för att den fortsatta processen ska löpa smidigt.

Ibland täcks detta behov av den tekniska dokumenta-

tionen och samrådsredogörelsen. Ibland kan ett särskilt

dokument behövas där relevanta uppgifter och förkla-

ringar finns samlat.

Projektmålen med tillhörande förtydliganden är villkor

inför nästa skede. Beslut om projektmålen och deras för-

tydliganden tas i samband med ordinarie beslut och

redovisas i beslutsdokumentet.

4.3.7 Redovisning i vägutredning

Projektmålen med tillhörande förtyd-
liganden är villkor inför nästa skede
och beslutas i ordinarie besluts-
dokument.
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ARBETSPLANENS SYFTE ÄR att ange vägens utformning

och den mark som behöver tas i anspråk.

4.4 Arbetsplan

I ARBETSPLANEN ÖKAR detaljeringsgraden i analysen av

landskapet ytterligare. Analysen ska syfta till att

skapa underlag för förtydliganden till projektmålen

inför bygghandlingen.

Analysen kan innebära behov av ytterligare studier i

fält, till exempel för att hitta den mest lämpliga

väglinjen i en vägkorridor eller lämpliga platser för

passager av olika slag.

4.4.1 Ytterligare fördjupning av analysen

DEN ÖKADE DETALJERINGSGRADEN i arbetsplanen kan

innebära att ytterligare förtydliganden behöver läggas

till projektmålen. Förtydligandena ska vara så detal-

jerade att de kan användas för att utforma bygghan-

dlingen. Erfarenheten visar att det är lätt att tappa

information mellan arbetsplaneskedet och bygghan-

dlingsskedet och att det lätt uppstår misstag i byg-

ghandlingsskedet. För att undvika detta ska projekt-

målen och projektmålens förtydliganden vara utfor-

made så att de ger ett bra stöd för att kunna utforma

tydliga bygghandlingar och för att man i byggskedet

ska kunna utvärdera om projektmålen uppnås.

4.4.2 Förtydliganden till projektmål

ARBETSPLANEN SKA STRÄVA efter att uppnå projekt-

målen inom ramen för de givna förutsättningarna

även om det i tidigare skeden har bedömts att ett visst

projektmål troligen inte kan uppnås. Den slutgiltiga

uppföljningen och bedömningen av om projektet upp-

nått projektmålen görs först när vägen är byggd.

Använd kreativa och nyskapande lösningar.

Viktiga frågor för att nå projektmålen kan till

exempel vara:

4.4.3 Uppnå projektmålen

• Var ska det finnas säkra passager för
friluftslivet mellan bebyggelsen och
olika natur- och kulturmiljöer? Hur ska
dessa utformas?

• Hur ska vägen utformas för minsta
bullerverkan på natur- och kultur-
miljöerna samt friluftslivet?

• Var måste det finnas säkra passager
för att en acceptabel livsmiljö för en
prioriterad djurart (målart) ska bibehål-
las? Hur ska dessa utformas?

• Hur ska olika konstruktions- och
gestaltningslösningar mildra barriär-
och fragmentiseringseffekter i en
känslig kulturmiljö?

• Hur ska en viss viltpassage dimen-
sioneras för att fylla sin funktion för
den eller de djurarter den är avsedd
för? Måste det till någon form av fång
för att leda in djuren rätt mot passa-
gen? Hur ska dessa i så fall detta
utformas?

• Hur ska vägen på olika sätt anpas-
sas till en byggd miljös struktur och
skala?

• Hur ska vägrummet utformas för att
det kulturhistoriska värdet i en viss
byggd miljös planmönster ska bibe-
hållas?

• Hur ska väglinjen lokaliseras i en
korridor för att på bästa sätt samspela
med landskapets bebyggelsestruktur
och brukningsmönster eller de fauna-
passager som behövs?

• Hur ska markarbeten, dikningar och
annat genomföras för att de hydrolo-
giska förutsättningarna i en prioriterad
våtmark inte ska påverkas?

• Hur ska vägrummets sidoområden
vara utformade för att binda samman
eller skapa förutsättningar för priorite-
rade biotoper och djur?
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• Hur kan projektmålen för natur- och kulturmiljö samt
friluftsliv uppnås?

• Var måste anpassningsåtgärder vidtas för att skapa
förutsättningar för detta?

• Vilken typ av anpassningar är möjliga? Vad kräver
dessa?

Nyckelord är hur och till viss del även var.
Viktiga frågor kan till exempel vara:
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UTVÄRDERA OM PROJEKTMÅLEN samt tillhörande för-

tydliganden ”kommer att kunna uppnås om erforderliga

åtgärder vidtas” eller ”troligen inte kommer att kunna

uppnås” när vägen är byggd. Utvärderingen används i

MKB-processen för att dels förbättra arbetsplanen

under arbetets gång, dels visa vad som är viktigt att

beakta i bygghandling och byggskede. Om det inte

verkar möjligt att nå ett projektmål i detta skede

redovisas och motiveras detta i vägutredningen och

MKB.

4.4.4 Utvärdering i arbetsplan

PRECIS SOM I tidigare skeden kan underlag som tagits

fram vid analys av landskapet användas för bedömning

och beskrivning av effekter och konsekvenser i MKB.

Projektmålen med förtydliganden kan användas vid

beskrivningen av effekter och konsekvenser för natur-

och kulturmiljö samt friluftsliv. Det flyttar fokus i MKB

från graden av intrång i och skada på utpekade natur-

och kulturmiljökvaliteter till vilka åtgärder som be-

höver vidtas. Föreslå åtgärder som gör att projektmålen

kan uppnås. Här kan även åtgärder som i dagsläget

inte ses som möjliga att genomföra föreslås. Motivera

varför det i så fall inte är möjligt, till exempel behov av

teknikutveckling eller utökad budget eller att det inte

är möjligt att uppnå målen genom ett vägbygge. Obser-

vera att MKB oftast behandlar ett bredare spektrum av

effekter och konsekvenser än vad som berörs av projekt-

målen.

Det underlag som tagits fram för framtagande av

projektmålen och även i MKB-sammanhang kan med

fördel användas även i ett gestaltningsprogram. Land-

skapsarkitekter och projektörer har en viktig roll för

att projektmålen ska kunna uppnås.

4.4.5 Koppling till MKB och gestaltningsprogram

DEN FÖRDJUPADE ANALYSEN av landskapet redovisas i

MKB. Genom att beskrivning och värdering redovisas

var för sig ökar möjligheten till att använda materialet

för att studera andra frågor i MKB och gestaltnings-

program som inte berörs av projektmålen.

Projektmålen med eventuella förtydliganden samt

bedömningen av om projektet uppfyller projektmålen

redovisas tillsammans med övriga projektmål i arbets-

planen samt tillhörande MKB och gestaltningsprogram.

Projektmålen ska också kommenteras och redovisas

i samrådsredogörelsen. Redovisa hur projektmålen

tagits fram, vilka samrådsparter som har kontaktats

och vilka synpunkter på och skillnader i värderingar

som framkommit om analysen av landskapet och

projektmålen.

Se till att det finns dokumentation som belyser varför

projektmålen och förtydligandena ser ut som de gör,

samt att denna är tillgänglig för berörda. Det kan vara

av betydelse i nästa skede. Ibland täcks detta behov av

den tekniska dokumentationen och samrådsredogörelsen.

Ibland kan ett särskilt dokument behövas där relevanta

uppgifter och förklaringar finns samlat.

Projektmålen med tillhörande förtydliganden är

villkor inför nästa skede. Beslut om projektmålen med

förtydliganden tas i ordinarie beslut och redovisas i

beslutsdokumentet.

4.4.6 Redovisning i arbetsplan

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.03  Sida 30



ATT GÖRA MÅL! HANDLEDNING FÖR ARBETE MED PROJEKTMÅL FÖR NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT FRILUFTSLIV 31

I BYGGHANDLINGEN BÖR uppdragsledaren följa upp att

arbetsplanens intentioner inarbetats i bygghandlingen.

Kontrollera att åtgärder och hänsynsåtgärder som be-

tingas av projektmålen och förtydligandena som ingår i

arbetsplanen skrivs in i bygghandlingen på ett sådant

sätt att entreprenören inte har möjlighet att underlåta

sådana åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara av-

gränsning av byggarbetsplatsen, utformningsdetaljer

i trummor eller metoder för vegetationsetablering.

De framtagna handlingarna ska granskas med

avseende på natur-, kulturmiljö samt friluftsliv sam-

tidigt som övriga teknikområden ses över. Gransknin-

gen ska göras av Vägverkets miljöspecialister eller av

dem godkänd oberoende konsult.

Vissa av projektmålen kan innebära speciella krav

på skötsel och drift av den färdiga vägen för att kvali-

teterna ska finnas kvar i ett längre tidsperspektiv.

Uppdragsledaren bör därför se till att driftområdes-

mål har formulerats för de delar av projektmålen samt

förtydliganden som detta berör.

4.5 Bygghandling

UNDER BYGGSKEDET ÄR det projekt- och byggledarens

ansvar att se till att projektmålens intentioner full-

följs, även vid oförutsedda händelser. Miljösam-

ordnare anlitas allt oftare för detta arbete. Det är en

fördel om samma person varit med vid upprättande

av arbetsplan och bygghandling för att inte tappa

information mellan skedena.

4.6 Byggskede

I SAMBAND MED slutbesiktningen görs den slutliga

bedömningen av om projektmålen uppfyllts. I denna

uppföljning är förtydligandena av projektmålen ett

viktigt underlag. Det är ett av skälen till att förtydli-

gandena ska vara detaljerade och tydligt dokumenterade

i respektive skede.

Tänk på att förtydligandena alltid ska dokumenteras

tillsammans med sitt projektmål.

4.6.1 Uppföljning vid slutbesiktning

Åtgärder som betingas av projekt-
målen med förtydliganden skrivs in
i bygghandlingen.

Vid slutbesiktningen kontrolleras
om projektmålen uppfyllts.
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Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017. VV Publ 2007:60

Fördjupningsdokument Miljö, Landskap. VV Publ 2007:49

Handbok – förstudie. VV Publ 2002:46

Handbok. Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn. VV Publ 2008:24

Handbok Vägutredning. VV Publ 2005:64

Strategisk plan 2008 – 2017. VV Publ 2007:37
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INRIKTNINGSMÅL

VÄGVERKETS MÅL I DRIFT
& UNDERHÅLL

Vägen och dess sidoområde ska skötas
och underhållas så att viktiga kvaliteter i
natur- och kulturmiljön bibehålls eller för-
bättras.

Natur- och kulturmiljökvaliteter kan
upplevas.

Skötsel av vägar

Mål för vägrum

V4
Olika typer av landskap, dess karaktärska-
pande bebyggelse och brukningsmönster
ska ha möjlighet att utvecklas och förstås.

INRIKTNINGSMÅL

VÄGVERKETS MÅL I VÄGPROJEKT

Vägen och dess omgivning ska samspela
så att viktiga karaktärsdrag, funktioner
och samband i natur- och kulturmiljön
upprätthålls.

Upplevelsen av omgivande natur- och
kulturmiljökvaliteter lyfts fram.

Planering

Lokalisering

Mål för det område vägen påverkar

V1
Vägen ska i plan och profil anpassas till
förutsättningar av betydelse för förståelsen
av landskapet.

INRIKTNINGSMÅL

Vägen ska lokaliseras och utformas med
utgångspunkt i landskapets natur- och
kulturmiljövärden. Viktiga och utmärkande
karaktärsdrag för natur- och kulturmiljö
i landskapet ska ha möjlighet att upprätt-
hållas eller förbättras.

Upplevelsen av omgivande natur- och
kulturmiljökvaliteter lyfts fram.

Projektering

Utformning av vägrummet

Mål för vägrum
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V5
Naturtyper och kulturmiljöer med mycket
höga värden till följd av att de är hotade,
sällsynta eller på tillbakagång ska ha
bibehållna kvaliteter.

V6
För djur som påverkas av vägen skall förut-
sättningar för fortlevnad och utveckling finnas.

V7
De hydrologiska förutsättningarna i värde-
fulla våtmarker ska vara oförändrade.

V8
Natur- och kulturmiljöer som allmänt används
för friluftsliv eller som på annat sätt har stor
betydelse lokalt ska ha bibehållna kvaliteter.

V2
Vägens sidoområde ska utfomas med ut-
gångspunkt i omgivande landskaps natur-
och kulturmiljövärden. Mervärden ska
skapas för omkringboende och trafikanter.

V3
En väg eller bro vars funktion förändrats
ska anpassas till den nya funktionen och
det omgivande landskapets natur- och
kulturmiljökvaliteter.

D2
Vägmiljön ska ha goda förutsättningar för
biologisk mångfald.

D3
Alléer och solitära träd ska vårdas så att
kvaliteterna tas tillvara eller stärks.

D4
Vägar i eller i anslutning till utpekade värde-
fulla områden sköts och underhålls i sam-
klang med områdets identifierade värden.

BILAGA

VÄGVERKETS INRIKTNINGSMÅL FÖR

NATUR- OCH KULTURMILJÖ I VÄGHÅLLNING
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D1
Vägar med kulturmiljövärden och vägan-
knutna kulturminnen sköts och underhålls
så att det identifierade värdet tas tillvara
eller utvecklas.

202899_attgoramal:Layout 1  09-06-01  13.03  Sida 34

creo




INRIKTNINGSMÅL

Vägen och dess omgivning ska sams-pela
så att viktiga karaktärsdrag,
funktioner och samband i natur- och
kulturmiljön upprätthålls.

Omgivande natur- och kulturmiljö-
kvaliteter kan upplevas.

Mål för det område vägen påverkar

INRIKTNINGSMÅL

Vägen ska utformas med utgångspunkt
i och med hänsyn till omgivande land-
skaps natur- och kulturmiljövärden.

Upplevelsen av omgivande natur- och
kulturmiljökvaliteter lyfts fram.

Mål för vägrum

VÄGVERKETS MÅL I ÅTGÄRDANDE AV BRISTER

Stärka natur- och kulturmiljökvaliteter

INRIKTNINGSMÅL

Vägen och dess omgivning ska sam-
spela så att viktiga karaktärsdrag,
funktioner och samband i natur-
och kulturmiljön upprätthålls.

Upplevelsen av omgivande natur-
och kulturmiljökvaliteter lyfts fram.

Mål för det område vägen påverkar

D5
För djur som påverkas av vägar ska för-
utsättningar för fortlevnad och utveckling
finnas.

B2
Identifierade broar med höga kulturmiljö-
värden ska åtgärdas så att det identifierade
värdet tas tillvara eller utvecklas.

B3
Vägen och dess sidoområde ska vidareut-
vecklas med utgångspunkt i omgivande
landskaps natur- och kulturmiljövärden.
Mervärden ska skapas för omkringboende
och trafikanter.

B4
Alléer och solitära träd ska vårdas så att
kvaliteterna tas tillvara eller stärks.

B5
Djur ska ha möjlighet att säkert passera
vägar så att de kan röra sig i landskapet
utifrån naturgivna förutsättningar och
djurens behov.
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B1
Identifierade vägar med kulturmiljövärden
och väganknutna kulturminnen ska åtgärdas
så att det identifierade värdet tas tillvara eller
utvecklas.

VÄGVERKETS MÅL GÄLLER VID:

• vägprojekt där förstudie, vägutredning och/eller

arbetsplan används.

• upphandling av driftåtgärder samt smärre

underhållsåtgärder, t.ex. särskild upphandling

av dikning eller förstärkning som inte alltid

ingår i grundpaket drift.

• åtgärdande av natur- och kulturmiljöbrister

i befintligt vägnät.

”Mål för det område vägen påverkar” är aktuella i

de tidiga planeringsskedena av ett vägprojekt och i

vissa skötsel- och åtgärdsfrågor. ”Mål för vägrum”

är mer aktuella i de senare skedena av ett vägprojekt

när det finns ett vägrum att projektera samt i mer-

parten av skötseln och åtgärderna.

De numrerade målen är de som används som stöd i

verksamheten, t.ex. i ett vägprojekt när mål för pro-

jektet ska beslutas och inför en driftupphandling när

mål för driftområdet ska beslutas.

Källa: Vägverket publ 2006:163 och publ 2006:164.
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