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Hur berörs kulturlandskapet i Södermanland av Rata linjen? 
Kartan är en sammanstallning av de områden, strukturer och samband av kulturhisto- 
riskt värde som berörs av olika föreslagna sträckningar av Räta linjen. Underlaget är 
hämtat @ån de tematiska kurtor, som redovisas i exemplet på sidorna 19-22. 



På vag... u 
- en kulturmiljömedveten trafikplanering 

Kaytan har intill visar kulturvärden och -intressen i nordvästra 
Södermanland, från Kolmården till Mälarbygden. Den visar 
också att den så kallade "Rata linjen" - förbindelsen mellan 
NorrköpingLinköping och södra Norrland - kanske borde vara 
lite mindre rät för att ta sig fram över Bie eller Halleforsnas på 
ett sätt som tillvaratar den agrara bygdens smaskalighet och ett 
transportmönster som bestått sedan medeltiden. - Det är en fråga 
om mål och prioriteringar. Tillgänglighet till olika målpunkter, 
framkomlighet, fart, säkerhet, utsläpp, buller, vibrationer, mm, 
ger andra utgångspunkter för val av sträckning, linjeföring och 
utformning av de regionala och mellanregionala trafiknäten. De 
kanske är så obetvingliga att de tar över omsorgen om den 
kulturhistoriskt betingade karaktären hos Flodabygden och 
Malarmården Eller också kanske en upprustning av vagarna 
mot Kungsör och förbi Näshulta borde väljas från långsiktig 
resurshushållningssynpunkt. 

Beslutsprocessen för den storskaliga infrastnikturplaneringen 
har emellertid givit svaga impulser till sådana avvagningar mot 
den historiskt betingade grundstruktur som ger kulturlandskapet 
dess sarpragel - den struktur som är en central del av den lokala 
identiteten i många delar av landet. Varken planerings- och 
beslutsformema, eller ansvarsfördelningen mellan olika 
samhällsorgan, har vant utformade för att handha så storskaliga 
investeringar och fysiska strukturförändringar som exempelvis 
90-talets infrastruktursatsningar eller omstallningen av de 
areella näringarna innebar. 

Följaktligen har heller inte det kulturhistoriska kunskaps- och 
planeringsunderlaget utvecklats för att svara mot den typen av 
storskaliga omvandlingsprocesser. Den traditionella planering- 
teknikens inriktning på avgränsning av områden för särskilda 
ändamål har influerat aven behandlingen av miljöns kultur- 
värden. Varden, anspråk och i förlängningen aven kunskap och 
information, har därmed också knutits till speciellt utpekade 
områden. Kulturvärden har kommit att behandlas som en form 
av markanvändning, vilket svarar illa mot deras egentliga 
karaktär av aspekter på miljön som helhet, om an med 
varierande dominans och betydelse mellan olika områden. 

Riksantikvarieämbetet har fäst uppmärksamheten pil detta i en 
rapport om den redovisning av det sk 98-miljarderspaketets 
miljökonsekvenser som genomfördes under hösten 1993. 
(Kulturmiljövården och infrastruktursatsningar, RAÄ, juni 
1994.) Studien visar hur riksintresseomriiden, såsom rena 



arealanoivelser, tillmäts en helt dominerande betydelse, så att 
"intran2 i områdena i sig uppfattas som konflikter, medan 
genomgripande omvandlingar utanför dessa områden inte 
uppfattas rymma nagon kulturhistorisk dimension, förutom den 
eventuella förekomsten av lagskyddade fornlämningar. En 
sådan polarisering gör vare sig riksintressena eller kulturmiljö- 
begreppet som sådant någon egentlig rättvisa. 

Mot denna bakgrund har regeringen uppdragit åt Riksantikva- 
rieämbetet att utveckla en metod för att behandla miljöns kultur- 
värden i den regionala trafik- och miljöplaneringen. Uppdraget, 
som gavs i regleringsbrevet för F&4 den l juli 1994, har 
formulerats så här: 

"Riksantikvarieämbetet skall, i samarbete med Boverket och 
Naturvårdverket, utarbeta en metod för hur kulturmiljövårdens 
riks- och övriga intressen bör behandlas i lansstyrelsernas 
regionala samhällsplanering för ett miljöanpassat transport- 
system. Metoden skall blund annat belysa hur infiastruktur- 
projekt kan påverka lunets och regionéns sammäntagna kultur- 
miljö." 

Utgångspunkter 
RAÄ har sett uppdraget som ett tillfalle att knyta samman delar 
av den utveckling som på senare år skett av samhallsplane- 
ringens verksamhetsformer, med den utveckling av synsätt och 
kunskapsuppbyggnad som under samma tid vuxit fram kring 
kul turmiljöbegreppet. 

Förslagen baseras sålunda på sju års erfarenheter av NRLJPBL 
och pågående metodutveckling avseende: 

Kulturmiljöunderlag för fysisk planering och 
naturresurshushAllninp 

- bl a RAÄS projekt Miljöbeskrivningar, Underlag och 
Genomslag, Riksintresseöversynen och Kulturmiljö- 
program för Sverige. 

MKB-teknikens tillämpning 
- bl a MKB-handböcker från Boverket och RAA. 

Den regionala trafik- och miljöplaneringen 
- bl a det aktuella RES-uppdraget. 

Miljömål inom transportsektorn 
- bl a Vägverkets miljöprogram och Naturvårdsverkets 
MATS-projekt (miljöanpassade transportsystem). 

Resultaten av dessa projekt föreligger ännu inte i publicerad 
form utan kommer att redovisas efter hand under 1995-97. 

Förslag 
RAA föreslår i rapporten att övergfipande kulturhistoriska 
strukturer redovisas på kartor i regional skala, som underlag för . 

planering och miljökonsekvensbeskrivning av storskaliga 
miljöförandringar. Syftet ar att kunna ställa val av 
transportsystem, nätstruktur, linjesträckningar och 
anläggningsutfornning, mm, i relation till den påverkan på 



"länets och regionens sammantagna kulturmiljö" som de utövar. 

För att medge en avvägning av kulturmiljö- och trafikintressen i 
den regionala trafik- och miljöplaneringen behöver också 
kulturmiljöintressen vara en del av utgångspunkterna för 
transportsektoms planering och systemutvecklin.g:~fikverkens 
och Naturvårdsverkets pågående arbeten med miljomAl pekar i 
den riktningen och RAA tar upp möjligheten att utifrån olika 
hotbilder ange målparametrar för utveckling av kulturmiljömål i 
trafikplaneringen. 

Behov av underlagsutveckiing 
RAA har som en del i uppdraget tagit fram en modell för 
redovisning av kulturhistoriska strukturer på regionala 
kariöverlagg. Den redovisas i rapporten i form av ett 
illustrationsexempel - Rata Linjen genom Södermanland - som 
har utarbetats inom F&4 med hjälp av befintligt underlag från 
länet. (Exemplet utgör sålunda inget ställningstagande till 
frågan om Rata Linjen från RAÄS sida.) 

I arbetet med underlagsmodellen har två grundteman i det yttre 
kulturarvets uppbyggnad bearbetats till översiktliga tematiska 
kartredovisningar i regional skala. Det ar infrastrukturens 
utveckling, sedd i ett kulturhistoriskt perspektiv, med 
arbetsnamnet Nät och Noder och det ar det agrara Sveriges 
rumsliga organisation, som kallats Agrara Strukturer. Materialet 
behöver bearbetas vidare och har därför inte lagts med i denna 
rapport. Ett tredje tema, som RAA mehar generellt bör ingå i ett 
sådant material, Forntidens Mönster, har inte närmare studerats i 
arbetet, men har ändå illustrerats i det redovisade modellexemp- 
let. 

Dessa tre grundteman, kompletterade med regionala teman, som 
t ex bergshantering och skogsindustri, skulle enligt RAAs 
uppfattning kunna ge den erforderliga samhälleliga 
underlagsberedskapen för behandling av kul turvärden i bes1 ut 
om storskaliga miljöförändringar. Det ar en form av 
samhallsinformtion (informativ infrastruktur), som inte kan 
åstadkommas genom sökandens försorg i MKB-tillämpningen, 
utan ar en förutsättning för denna. 

RAA föreslår därför att modellen vidareutvecklas till en genom- 
arbetad metod för kulturhistorisk underlagsframstallning på 
regional nivå. 
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Avvägningar på avvägar 
- kulturhistoriens vag till naturresurshus- 
hållningen 
Objekt- och miljö-tänkande i planering och kulturmiljövård 

1800-dsstadens 
skarpa front mot 
Idbygden  

I Biskopsgården 
Ösabo 

Aspekt och objekt i riksin- 
tresseområdet Växjö stad. 

NRL-reformen 1987 hade sina rötter i anspraken på en lagregle- 
ring av den fysiska riksplaneringen (FRP), men tog ett vidare 
grepp om ämnet och introducerade hushållning med resurser - 
under beteckningen "natur"resurshushål1ning - som en grund- 
läggande utgångspunkt för beslut om behandlingen av den yttre 
miljön. Kopplingen till den samtidig reformerade planerings- 
lagstiftningen (PBL) kom dock att pa många satt att sätta NRLs 
förhaHningssätt till resurshushållning i skymundan av planenn- 
gen sasom teknik att genomföra denna. Dels gav traditionen 
från den fysiska riksplaneringen, och syftet att lagreglera ~ k s i n -  
tressena, just dessa en stark dominans i föreställningarna om 
resurshushållningens innebörd. Dels var PBL-reformen i sigsen 
så stor systemförändring att den kom att dominera föreställmng- 
arna om den samlade NRUPBL-reformens sakliga innebörd. 

Den starka kopplingen mellan resurshushållningen och den 
fysiska planeringens arbetsformer var heller inte särskilt lätt att 
hantera som utgångspunkt för att lagreglera riksintressen i ett 
system som i övrigt syftade till kommunalt självbestämmande i 
fråga om den yttre miljöns utformning. Markanvandningsplane- 
ringens orientering mot ett oddestänkande - fördelning av 
markområden för olika användningsandamål - länkade aven 
hushållningsfrågorna mot att avse markanvändningsanspråk 
inom utpekade områden. Det blev i många avseenden 
bekymmersamt för lagstiftaren att koppla hushallninpsfrå~ma 
till plansystemets omddestankande. Texten i NRL-proposi- 
tionen (sid 115-1 17) talar om att undvika "säkerhetszoner" vid 
avgränsning av riksintresseområden, därför att påverkans- 
faktorer kan finnas aven utanför avgränsningen och ska då 
också beaktas. Det visar upp svårigheten att på ett rimligt nyan- 
serat satt relatera exempelvis ett kulturintresse - dvs en aspekt 
på behandlingen av vissa kulturgivna miljöegenskaper - till en 
grans kring ett område på en karta. 

Även kultunniljövården har naturligtvis haft motsvarande svå- 
righeter att finna logiska och pregnanta former för att överföra 
kulturintressen till underlag för den traditionella planeringens 
verksamhetsformer. Integrationen av kulturmiljövården i den 
fysiska planeringen återgår på vad som betecknats som en 
utveckling från ett "objektstänkande" till ett "miljötänkande" 
inom sektorn. Kulturmiljöbe~reppet har dock, genom att det 
knutits till områden i den fysiska planeringen, fått ett drag av 
utvidgat objektstänkande. Det har motverkat utvecklingen mot 
ett "aspekttänkande", som val bättre skulle uttrycka kulturvär- 



denas egentliga karaktär och vad som åsyftades i NRL, men var 
svårt att förena med planeringens områdesbeppp. Det är i alla 
fall efter den sistnämnda linjen som kulturmiljövården fått söka 
former för att göra kulturmiljöintressena rättvisa i underlaget till 
den fysiska planeringen - både som "riks-" och som 
grundläggande resurshushållningsintressen. 

Minnen, miljöer och kulturmiljövårdens intressen 
Kulturminnen ar enskilda objekt av kulturhistorisk betydelse. 
Kulturmiljöer ar områden dar det råder tydliga samband mellan 
kulkurminnen. Att tillvarata miljöns kulturhistoriskt betingade 
egenskaper och sammanhang vid olika slag av miljöföränd- 
ringar utgör kulturmiljövårdens intressen i samhällsplaneringen. 

Kulturhistoriska aspekter på den yttre miljön gör sig gällande på 
olika satt och med varierande tyngd i skilda situationer. Vilken 
betydelse de får för olika beslut beror dels på den 
kulturhistoriska betydelsen (värdet) av de miljöegenskaper som 
berörs, men också på vilket satt och hur ingripande dessa varden 
påverkas av en aktualiserad förändring. Det som här ska tas upp 
är hur sådana frågor som reses av storkaliga miljöförändringar - 
som regional och nationell transportnätsutbyggnad - bör 
behandlas i förändringsbesluten. 

Miljökonsekvensbeskrivningar som instrument för 
kultunmiljövird 
Av olika skal har miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som 
teknik för beredning av beslut i resurshushållningsfrågor, vunnit 
insteg som komplement och i vissa fall som alternativ till den 
traditionella fysiska planeringen. Lagregleringen av MKB i 5 
kap NRL 1991 innefattar krav p& altemativsökning, vilket ger 
MKB-tekniken drag av alternativ planeringsmetodik i frågor 
som ligger utanför det ordinära kommuriala planeringansvaret 
enligt PBL. Lokaliserings- och tillståndsbeslut i storskaliga 

,,Den kulturhistoriska frågan-- i frågor där staten har sektoransvar avgörs normalt med stöd av 

Borshult: sektorlagen, med en mer eiler mindre utvecklad MKB-process 
som beredningsform för besluten. 

Byns k~~lt~irmiljuvärden och bevdeLren med byn För kultumiljövården har MKB-tekniken väsentligt förbättrat 

dishterar -digr i ~1~ förutsättningarna for att ge adekvat underlag för storskaliga 
som rogsfnun i "ljöförändnngar. Tekniken uer utrymme för att fokusera de 

tillgodoser synpunk- aspekter på den befintliga migön som påverkas av förändringen 
bäme der ursprwig~jga dämed att koncentrera fördjupningar av beslutsunderlaget 

förslaget, men kulnrmiljö- till just dessa. I en exempelsamling - "MKB för kulturmiljön" - 
förenarna i skulle ha som RAÄ tagit fram i samarbete med länsstyrelsen i Krono- 

an gick kvm bergs län, framhålls sökandet av "den kulturhistoriska frågan" 
genom /y utanfaradringar. F m  ett nyckelmoment i Mm-processen. (Det svarar mot 

scooping" i den engelska MKB-terminologin och det är 
Ur .OMKB för kulhimu~önw, avgörande för hur kulturmiljöaspekter kan komma med i en 
RAÄ 1994 M . - p r o c e s s  p& ett meningsfullt satt.) 

MKB-tekniken far i många fall ikläda sig rollen som alternativ 
till den fysiska planeringen då den synbarligen inte förutsätter 
den underlagsuppbyggnad och kontinuerliga intressesamordning 
som är planenngens idé i sammanhanget. Helt utan denna ger 
dock MKB-tillämpningen svaga garantier for att man effektivt 
når fram till de frågestäilningar man bör behandla. MKB- 
metodiken måste ha en bas i en långsiktig strategisk markan- 



vändningsplanering för att adekvat och effektivt kunna behandla 
resurshushållningsfrågor. 

Planeringens underlag och arbetsformer behöver då utvecklas 
med inriktning mot detta. Den traditionella planeringsteknikens 
drag av produktionsförberedande planering aven på översiktlig 
nivå, som bland annat ligger bakom det ovan beskrivna 
områdestankandet, behöver kompletteras med mer strategiskt 
inriktade underlags- och beredningsformer för beslut. MKB- 
metodikens utveckling pekar i en sådan riktning. Underlaget, för 
såväl planering som MKB-tillämpning, behöver dock också 
utvecklas till att ge en beredskap för framför allt storskaliga 
omvandlingsprocesser som exempelvis infrastrukturpaket, 
jordbruksstöd, energiförsörjningsplanering och liknande. 

Miljökonsekvenser p3 förändringsprojektens Mtlkor? 
MK~-metodiken har hittills i hög grad inriktats mot att beskriva 
omgivningseffekter och -konsekvenser av storskaliga anlagg- 
ningsprojekt. Man talar om MKB på '"rojektnivå". Ett utveck- 
lingsbehov, där det aktuella RES-uppdraget till IänsstyreIserna 
avseende den regionala trafik- och miljöplanenngen är ett 
exempel, ar att också kunna vaga miljöförutsattningar mot 
konsekvenser för t ex val av trafiksystem - de val som ger 
upphov till de projekt som behandlas på projektnivån. Man talar 
därvid om en tillämpning av MKB-tekniken på "systemniva". 
Det galler då trafik- och anliiggningssystemens generella 
förutsättningar att förenas med de anspråk som miljö- 
förutsättningarna ställer på dem i olika situationer. Projekt- 
MKB har annars en tendens - trots lagkraven på redovisning av 
aven ett nollalternativ - att ge försteg för förändrin-projektets 
samtliga delmål, såsom givna konsekvenser av det overgripande 
syfte som motiverat att projektet föreslagits. 

Kulturmiijövårcl - ett förhållningssätt till kultokrvet 
Den aktuella utvecklingen av MKB- och planeringsmetoder för 
intresseavvagningar på systemnivå bygger på att målen för 
verksamheter och intressen kan utvecklas i mera operationella 
termer an vad som hittills varit erforderiigt. Metodiken gynnar 
sådana aspekter som låter sig kvantifieras, vilket driver på en 
strävan mot kvantifierade fysiska resultatmått aven för andra 
aspekter, för att dessa ska kunna hävdas mot konkurrerande 
intressen. 

Kulturmiljövården har av olika skäl tvekat inför att uttrycka 
malen för verksamheten i den fysiska planeringen i 
kvantifierbara fysiska resultatmått. Ett av skälen till detta ar att 
kulturmiljövård representerar ett förhållningssätt till 
förvaltningen av den yttre miljön som helhet. Målen för detta 
borde snarare avse tillgången till kunskap och möjligheterna att 
tillvarata kulturvärden, an de fysiska resultaten som sådana, 
vilka sällan är direkt inbördes jämförbara. Kvantifierade fysiska 
kulturmiljömål ter sig då som tveeggade redskap för kultur- 
miljövården. 

I den produktionsmålsorienterade transportförsö rjningsplane- 
ringen innebar det naturligtvis en olägenhet för kulturmiljövår- 
den att inte vilja ange fysiska resultatmått för de mål man 
eftersträvar. Men tidigare strävanden att forma kulturmiljö- 



frågorna efter planeringsmetodiken ger anledning att åtminstone 
besinna sig. Erfarenheterna av t ex klassificeringar av byggna- 
ders kulturvärden i bevarandeområden, eller av områdesav- 
gransningar som markering av riksintressen, ar inte odelat posi- 
tiva. En forenklad uppdelning i värdefullt och värdelöst lurar 
ständigt runt hörnet. 

Omsorg om miljöns kulturvärden kan inte behandlas som någon 
form av begränsning av diffusa utsläpp till miljön. Kulturvärden 
ar markerat rumsliga och lokalt specifika. Måluppfyllelsen av 
NRL-målet att "så långt möjligt skydda kulturmiljön mot påtag- 
lig skada" kan rent definitionsmassigt inte översättas till mangd- 
mHtt på det fysiska resultatet. "SH lån@ möjligt" måste avse 
förhållningssättet och möjligheterna vid samordning och avvag- 
ning mellan intressen och malet måste vara att skapa gym- 
samma villkor för detta. 

Beteendemål för kulturmiljövården. ' 

1. Ett självklart delmål på den vägen är att finna beslutsformer 
som förmår förena och avväga olika slag av intressen p5 
jämbördiga villkor. Det motsvaras av det aktuella RES- 
uppdraget som sådant. Det kan ses som ett metodutvecklings- 
försök vad gäller att koordinera den sektoriella transportför- 
söjningsplaneringen med regional sektorövergripande 
utvecklings- och resurshushållningsplanering. 

2. Ett lika självklart delmål ar att foga in medvetenhet och 
kunskap om kulturvärden i de beslutsformer som formar 
villkoren för förvaltningen av miljöns kulturvärden. Det 
motsvaras av det här aktuella uppdraget till RAA att ta fram en 
metod för att belysa hur infrastrukturprojekt kan pilverka den 
sammantagna kulturmiljön i lan och regioner. Det har direkt 
anknytning till RES-uppdragets syften, men måste ses i ett 
längre perspektiv an just detta uppdrag. 

3. Ett tredje delmål av samma dignitet ar att göra effekter och 
konsekvenser av de tekniska systemvalen i transport- 
försö rjningsplaneringen tydliga, med avseende p i  deras 
förutsättningar att tillvarata miljöns kulturvärden. Det motsvaras 
bland annat av en gryende utveckling inom trafikverken dar 
man söker foga in miljömål av olika slag i utgångspunkterna för 
sin egen systemutveckling. Det stäiler också anspråk pi% 
kulturmiljö-vården att bidra till denna utveckling. RAA har 
därför valt att avslutningsvis peka på utvecklingsmöjligheter 
inom detta, för kulturmiljösektom tills vidare svagt utvecklade 
verksamhetsfalt. 



Vägar till ett mönster 
-kulturens stnikturer i regionalt plane- 
ringsunderlag 

Regionalt kulturmiljöunderlag för storskaliga projekt 
Ser man förbi de tekniska komplikationerna med NRUPBL- 
systemets områdesbegrepp kommer NRLs pndlaggande syn 
på kulturmiljön som samhällelig resurs tydligare i dagen: Det ar 
ett prioriterat nationellt mål att tillvarata kulturvärden av 
riksintresse, medan det ar ett grundläggande hushållnings- 
intresse att så långt möjligt tillvarata kulturvärden av betydelse i 
övrigt, vid åtgärder i den yttre miljön. 

På kulturmiljösektorn vilar ett särskilt ansvar för att utveckla det 
nationella målet med utgångspunkt i riksintressebegreppet och 
att verka för att detta också tillgodoses genom ett aktivt skydd 
och bevarande av de kulturvärden det avser. För övriga 
samhallssektorer ställer NRL anspråk på att de dels inte skall 
skada kulturvärden av riksintresse, dels så långt möjligt tillvara- 
ta kulturvärden av betydelse, i sin behandling av den yttre 
miljön. Angivandet av områden ar i det perspektivet närmast att 
betrakta som ett tekniskt hjälpmedel att signalera och förmedla 
kunskap om kulturvärden av betydelse, till olika former för be- 
slut om miljöförändringar. Områdets gräns kan aldrig uttrycka 
intressets innehåll eller begränsningar. 

Områdesavgransningens svagheter som redskap för informa- 
tion om kulturvärden blir speciellt accentuerade nar det galler 
storskaliga projekt och strukturförändringar. Vid sådana 
förändringsbeslut måste informationsförmedlingen, för att 
tillgodose det anindlag$ande resurshushållningsanspråket, 

. organiseras som en del i den aktuella beslutsprocessen. Den 
beredskap i fråga om kunskaps- och planeringsunderlag som 
byggs upp genom riksintressehanteringen och den kommunala 
fysiska pla-neringen har relevans inom de områden som dar 
behandlas, men kan inte oförmedlat överföras till regionala och 
nationella sektorsbeslut om storskaliga miljöförändringar. 

För dessa beslut innebär NRLs MKB-anspråk en metod för att 
tillföra beslutsprocessen ett underlag direkt avpassat till den 
påverkan på kulturmiljön som förandnn~en utövar. Stöd finns 
också i planeringens kunskapsunderlag till riksintressen och i de 
kommunala kulturmiljöprogrammen. Den centrala fragan i detta 
sammanhang ar emellertid hur man vid storskaliga miljöför- 
andrinqr inom processens ram når fram till "den kulturhisto- 
riska fragan", med hänsyn till kulturvärdenas karaktär av aspek- 
ter, snarare an områden för en viss markanvändning. Framförallt 



galler frågan om man kan bygga upp en beredskap för detta i 
form av ett kulturhistoriskt underlag för sektorsbeslut om 
storskaliga projekt och strukturförändringar i den yttre miljön. 

Kulturmiljöprogram för Sverige visar vägen 
RAÄ menar att en förbättrad kulturhistorisk underlagsberedskap 
ar möjlig och att det ar både ett sektorintresse och ett sektors- 
ansvar för kulturmiljövården att en sådan underlags- och 
metodutveckling kommer till stånd. Utgångspunkten för detta ar 
erfarenheterna från riksintressehanteringen och det arbete med 
översyn av riksintresseunderlagets uttrycksformer, som sedan 
ett antal år pågår i samråd med länsstyrelser och länsmuseer. 
Erfarenheterna visar att urvalsgrunden för respektive riksin- 
tresseområde och den kultumljösyn som motiverat urvalet, 
behöver uttryckas mycket distinkt för att fungera som 
utgångspunkt för de olika slag av beslutsprocesser som måste 
samverka till att tillvarata miljöns kulturvärden. Frågan är 
kanske mer betydelsefull och samtidigt mer svårfångad för 
kulturmiljövården an för andra sektorsintressen, med tanke på 
intressenas ovannämnda karaktär av just aspekter på 
förvaltningen av vissa miljöegenskaper. (T ex allt ifrån anspråk 
på autentiskt bevaran-de av byggnader till principer för 
placering av nytillkommande bebyggelse.) 

Arbetet med riksintresseunderlaget bedrivs i två parallella 
projekt. Det ena, den sk riksintresseöversynen, syftar till att för 
varje riksintresseområde precisera urvalsmotiveringen i en eller 
möjligen ett par meningar, med stöd i en systematiserad 
begreppsbildning som utvecklats inom ramen för projektet. Det 
andra projektet, med arbetsnamnet Kulturmiljöprogram för 
Sverige, avser att tematiskt beskriva den syn på Sveriges 
histona - hela landets och hela folkets - som ar kulturmiljö- 
vårdens uppdrag att spegla i den yttre miljön och som riksin- 
tressena avses representera. Inriktningen av de båda projekten 
illustreras i bilagedelen På gång, sid 30-3 1. 

Det bör sagas att riksintresseöversynen, som hittills behandlat 
18 lan, inte avser att ompröva riksintresseurvalet, utan att i 
första hand se över urvalsmotiveringama till RAAs 
riksintressebeslut den 5 november 1987. Genomgången av 
övriga 6 lan, som ar storstadslanen och de tre nordligaste, 
bertiknas ta ytterligare ett år i anspråk. En omprövning av själva 
riksintresseurvalet kan därefter bli aktuell, men bör avvakta det 
underlag för värdering av urvalets inriktning och representa- 
tivitet som ges av Kulturrniljöpropm för Sverige. Detta avses 
presenteras i samlad form 1997. 

Landskapets och stadsbygdens mönster 
De kulturhistoriska grundteman som behandlas i Kultur- 
miljöprogram för Sverige återspeglas naturligtvis inte enbart i 
de områden som utpekats som riksintressanta för kultunniljö- 
vården. Det är snarare så att de i olika konstellationer väver 
samman de mönster - de landskapskaraktarer - som ar bärare av 
vad man brukar förknippa med den "lokala identiteten" i 
landskapet. Dar dessa mönster tydligt återspeglas i den rumsliga 
organisationen i dagens samhälle ger de därmed också en 
utgångspunkt för var "den kuiturhistoriska frågan" ar att söka i 
MKB-arbetet för olika förändringsprojekt. 



Med utgangspunkt från de huvudteman som behandlas i 
Kulturmiljöprogram för Sverige finns det därför förutsättningar 
att bygga upp en beredskap i fonn av ett storskaligt kulturhisto- 
riskt underlag för storskaliga miljö- och strukturförändringar. 
Tanken är då att genom regionala översikter (på karta)' ge 
underlag för att identifiera de "kulturhistoriska frågor" vars 
betydelse för det yttre kulturarvet ar jämförbar med de stora 
förändringsföretagens. Oversikterna avses kunna tjäna som 
underlag för den sektoriella transportförsörjningsplaneringen 
och som utgångspunkt för de MKB-processer som är knutna till 
dess genomförande. Meningen ar inte att driva upp och havda 
ett kulturmiljöintresse i varenda delområde i landskapet, utan att 
visa upp vad kulturvärden är och var de ger sig tillkanna i den 
skala som svarar mot stora anläggningsprojekt och struktur- 
förändringar. 

l Förslaget haller sig till kartor och kartöverlägg trots att det kanske skulle se mer 
framsynt ut att tala om GIS. Skalet ar inte i första hand att GIS-användningen ännu inte 
riktigt ar i allmänt bruk, utan att det kartorna avses redovisa är information om 
bearbetad kunskap och inte basdata för bearbetning. Metoden ar därför inte beroende av 
GIS-tillämpning, men materialet kan och bör naturligtvis läggas in i de GIS-system som 
tillämpas pA området. 

13 



Att vaga 
-hönor och agg, äpplen och päron i MKB- 
tillämpningens vågskålar 

Underlag för MKB-beredskap 
Förslaget till regionala översiktskartor syftar sålunda till att 

. systematiskt lyfta fram och göra de kulturhistoriska 
förklaringarna till qunddragen i dagens landskapskaraktärer 
synliga och begripliga. Avsikten är att förmedla övergripande 
kulturhistoriska utgiingspunkter för (i detta sammanhang) 
systemval och nätutformning i regional och nationell trafik- och 
miljöplanering. Meningen ar också att därmed bygga upp en 
översiktlig beredskap för att i MKB-tillämpning p& projektnivå 
fånga in storskaliga och strukturella effekter för Lilturmiljön. 

Förslaget knyter direkt an till den metodik för beredning av 
beslut genom altemativsökning och miljökonsekvens- 
beskrivning enligt 5 kap NRL, som utvecklas i samarbete 
mellan Boverket, Naturvardsverket och Riksantikvarieämbetet. 
En handbok om MKB för kulturmiljön 2r planerad till bö j an  av 
1995. RAA har har därför nöjt sig med att i bilagedelen På 
gang, sid 32, illustrationsvis hänvisa till detta arbete. 

Hoten visar värdena 
Den ganska självklara utg%ngspunkten för förslaget ar att de 
kul turhistoriskt be tingade sammanhang eller samband, som 
präglar olika delar av den yttre miljön, också ska prägla 
utformningen av, och beslut om, ingripande förändringar. Det är 
en generell utgiingspunkt, men den får natur1ig.i~ olika tyngd 
och innebörd beroende p& hur starka och särpraglade uttryck 

, dessa sammanhang tar sig i olika områden. 

Det för tillbaka till frågan om att hänföra aspekter till särskilda 
områden och hur detta ska ske. Det kan synas som om 
resonemanget i inledningen om och mot planeringens 
omriidestänkande blir ett cirkelresonemang som därmed sluts. 
Men ända inte riktigt. Vid MKB-tillämpning p& projektnivan ar 
det själva anläggningsföretaget som avgör vilken krets av 
kulturvärden i landskapet som blir berört av det. Dels genom 
direkta ingrepp i kulturlämningar i dess vag, dels genom dess 
förhallande till kulturvärden och sammanhang i dess omgivning. 
Företagets karaktär av hot mot omgivningen anger därmed 
vilken krets av kulturvärden det bör vagas mot. Företag som 
underordnar sig: som samverkar med, eller som dominerar sin 
omgivning, ger i princip tre olika utgångspunkter för vilka 
frågor som behöver belysas i en MKB-process. 



Områden med särskilt utpekade egenskaper i tematiska kultur- 
historiska översikter anger därmed bara "observanda" som & 
behöva få påverka lokalisering och utformning av ett 
anläggningsföretag. Det ar bakgrunden till "scooping."- 
momentets nyckelfunktion i MKB-metodiken - att utifrån 
företagets syften och villkor identifiera "den kulturhistoriska 
frågan". Betydelsen av olika kulturvärden i miljön blir i projekt- 
MKBn beroende av i vilken omfattning och hur ingripande de 
utsätts av de förandringsansprak som företaget ställer. Det g.äller 
aven i de områden där omsorgen om vissa kulturvärden angivits 
som ett övergripande samhälleligt mål - ett riksintresse. 

Att väga värden och intressen - eiler bara status 
Från exploatörssynpunkt ligger det dock en osäkerhet i att 
exploateringsvillkoren delvis formas av konsekvensbeskriv- 
ningsanspråk i beredningen av tillståndsbesluten. Man behöver 
tidigt kunna se vilka värden och intressen man har att behandla i 
en miljökonsekvensbeskrivning. Utan ett åtminstone 
orienterande översiktligt kunskapsunderlag ar man frAn 
sektoriell exploatörssynpunkt hänvisad till att i stället ta fasta på 
kulturmiljöintressenas formella uttryck. Då blir riksintresse- 
begreppet och lagskyddet av fasta fornlämningar de mest fram- 
trädande. Kulturvärdenas formella status får storre betydelse an 
deras innebörd och mot denna status stalls exploateringsföre- 
tagens status som angelägna regionala och nationella mal. Då ar 
man långt ifrån idén om att behandla omsorgen om kulturvärden 
som ett grundläggande resurshushållningsintresse. 

Ett tematiskt, översiktligt, kulturhistoriskt planeringsunderlag 
har har en betydelsefull funktion att fylla. Det ska avisera vilka 
kulturhistoriska frågor som storskaliga och strukturpåverkande 
system har att möta i sin systemutveckling och gen~mförande- 
planering. Så långt ar den har redovisade modellen relevant som 
underlag för MKB-tillämpning på saväl projekt- som system- 
nivån. 

Riksintresseunderiag och MKB-beredskap 
RAÄS uppdrag avser också riksintressen. Från metodisk 
synpunkt finns det egentligen ingen anledning att se på behand- 
lingen av dessa på annat satt an de "övriga".intressen som 
resonemanget utgått från i det föregående. Skillnaden ligger i 
*intressenas prioritet som nationella mål för förvaltningen av 
miljön i berörda områden. 

I riksintresseområden finns ingången till MKB-processen i stora 
omvandlingsprojekf - "den kulturhistoriska fråganw- angiven 
redan i den urvalsmotivering som anger varför området utpekats 
som riksintressant för kulturmiljövården. För praktisk planering 
behövs också ett illustrativt underlag som redovisar hur de 
riksintressanta kulturvärdena kommer till fysiskt uttryck i de 
utpekade områdena. Sadana varderedovisningar, sk miljö- 
beskrivningar, finns i mer eller mindre utvecklad form i 
kommunala kult~rmiljöpro~pm och i riksintresseunderlag från 
länsstyrelserna. De ar vitala för förståelsen av områdets kultur- 
värden och skyddbehov, till ledning för den aktiva skydds- och 
bevarandere~leringsom NRUPBL-systemet medger och 
underförstått förutsatter i Sksintresseområden. 



Områden med särskilt utpekade egenskaper i tematiska kultur- 
historiska översikter anger därmed bara "observanda" som & 
behöva få påverka lokalisering och utformning av ett 
anläggningsföretag. Det är bakgrunden till "scooping"- 
momentets nyckelfunktion i MKB-metodiken - att utrfrån 
företagets syften och villkor identifiera "den kulturhistoriska 
frågan". Betydelsen av olika kulturvärden i miljön blir i projekt- 
MKBn beroende av i vilken omfattning och hur ingripande de 
utsatts av de förändringsanspråk som företaget ställer. Det @ler 
även i de områden där omsorgen om vissa kulturvärden angivits 
som ett övergripande samhäileligt mål - ett riksintresse. 

Att väga värden och intressen - eller bara status 
Från exploatörssynpunkt ligger det dock en osäkerhet i att 
exploateringsvillkoren delvis formas av konsekvensbeskriv- 
ningsanspråk i beredningen av tillståndsbesluten. Man behöver 
tidigt kunna se vilka värden och intressen man har att behandla i 
en miljökonsekvensbeskrivning. Utan ett åtminstone 
orienterande översiktligt kunskapsunderlag ar man från 
sektoriell exploatörssynpunkt hänvisad till att i stället ta fasta på 
kulturmiljöintressen formella uttryck. Då blir riksintresse- 
begreppet och lagskyddet av fasta fornlämningar de mest fram- 
trädande. Kulturvärdenas formella status får storre betydelse an 
deras innebörd och mot denna status stalls exploateringsföre- 
tagens status som angelägna regionala och nationella mål. Då ar 
man långt ifrån idén om att behandla omsorgen om kulturvärden 
som ett grundläggande resurshushållningsintresse. 

Ett tematiskt, översiktligt, kulturhistoriskt planeringsunderlag 
har har en betydelsefull funktion att fylla. Det ska avisera vilka 
kulturhistoriska f råpr  som storskaliga och strukturpåverkande 
system har att möta i sin systemutveckling och genqrnförande- 
planering. Så långt ar den här redovisade modellen relevant som 
underlag för Mm-tillämpning på såval projekt- som system- 
nivån. 

Riksintresseunderlag och MKB-beredskap 
RAÄs uppdrag avser också riksintressen. Från metodisk 
synpunkt finns det egentligen ingen anledning att se på behand- 
lingen av dessa på annat satt an de "övriga". intressen som 
resonemanget utgått från i det föregaende. Skillnaden ligger i 
intressenas prioritet som nationella mål för förvaltningen av 
miljön i berörda områden. 

1 riksintresseområden fuins ingången till MKB-processen i stora 
omvandlingsprojekt - "den kul turhistoriska fråganw- angiven 
redan i den urvalsmotivering som anger varför området utpekats 
som riksintressant för kulturrniljövArden. För praktisk planering 
behövs också ett illustrativt underlag som redovisar hur de 
riksintressanta kulturvärdena kommer till fysiskt uttryck i de 
utpekade områdena. Sådana varderedovisningar, sk miljö- 
beskrivningar, finns i mer eller mindre utvecklad form i 
kommunala kulturmiljöpro,oram och i riksintresseunderlag fran 
länsstyrelserna. De ar vitala för förståelsen av områdets hltur- 
varden och skyddbehov, till ledning för den aktiva skydds- och 
bevaranderegleringsom NRUPBL-systemet medger och 
underförståti förutsatter i riksintresseområden. 



Basunderlag och projektanknutet underlag för riksintressen 
Miljöbesknvningama präglas dock starkt av de aspekter som 
regleringsinstrumenten förmar att reglera. De måste i praktiken 
också präglas av dessa för att få genomslag i de beslut de dar 
ska bygga under. En alltför bredspektrig kulturhistorisk 
information riskerar lätt att skymma den information som har 
relevans för besluten. 

De allmänna miljöbeskrivningarna (de som illustrerar de 
riksintressanta värdena i allmänhet och inte ar specificerade med 
hänsyn till någon förestående förändring) kan därför inte 
förutsattas tacka underlagsbehovet för alla slag av beslut som 
kan beröra ett riksintresseområde. Det är heller inte efterstra- 
vansvärt att söka bygga ut dem till att täcka detta Mycket kan 
oöras för att utveckla dem pedagogiskt och ge dem ett mer 
förtätat infonnationsinnehåll. Det är dock något annat än att 
förutsätta att de ska tacka underlagsbehovet för alla slag av 
förandnngsföretag som kan påverka miljöns kulturvärden. En 
sådan ambition leder inte bara till en tungarbetad och svåröver- 
skådlig infonnationshantering. Den underblåser också föreställ- 
ningen om bevarandeintressen som en "död hand över riksin- 
tresseområdena, vilken motverkar ett långsiktigt tillvaratagande 
av kulturvärdena i planeringen. Det är också en föreställning 
som lagstiftaren, i förarbetena till NRL, uttryckligen önskat 
undvika. 

I riksintresseområdena räcker basunderlaget - där det finns 
Detta k det principiella skalet till att RAÄ i stallet inriktat sig 
p5 att renodla och systematisera urvalsmotiveringama till 
riksintressena och koppla dem till en övergripande program- 
förklaring i Kulturmiljöprogram för Sverige. I riksintresse- 
områden ger sålunda de allmänna miljöbeskrivnin~rna, men 
ytterst sjäiva urvalsmotiveringen, utgångspunkter for att 
identifiera "de kulturhistoriska frågor" av riksintresse, och dar- 
med det underlagsbehov för MKB, som storskaliga omvand- 
lingsprojekt och strukturförändringar aktualiserar. 

Det finns därför enligt RAÄS menino inte anledning att vidare- 
utveckla basunderlaget för kulturmi$övården i riksintresse- 
områden med speciell inriktning mot infrastrukturpaket och 

. andra storskaliga miljö- och strukturförändringar. 
* 



Om vägen kommer.. . 
- Rata Linjen till exempel 
Ett nationellt strak som sammanbinder Norrlandskusten 
med Meilansverige 
Vägverket har studerat hur ett nationellt stråk, som ingår i 
stamvagnatet, kan förbinda södra Norrlandskusten med 

' 
Mellansverige. Alternativen ar i huvudsak tre: Norra 
Bergslagsdiagonalen (5,2 mdkr) som passerar Falun/Borlange, 
Södra Bergslagsdiagonalen (4,8 mdkr) som passerar Avesta och 
Rata Linjen (3,9 mdkr) som paserar Sala. Bergslagsdiagonalerna 
beräknas främst få stor betydelse för godstransporter geneferade 
inom regionen och för en regional utveckling i Norrlands 
inland. Rata linjen beräknas ge den största trafiksäkerhetsnyttan 
och ge regional utveckling i Sydöstra Sverige. Rata Linjen har 

'" därför genom riksdagsbeslut tillförts stamvägnätet. 

Rita Linjen - ett nationellt s s k  eller en regional liink? 
Enligt propositionen ska Rata Linjen underlätta godstransporter 
från Norrland och söderut. De hundraåriga vägarna över 
Stockholm eller Strängnäs ska kompletteras. En ny led ska 
skapas över Mälaren. Länsstyrelsen ser hari'en möjlighet att 
också klara lokala och regionala transportproblem. 

I 

Två sträckningsaltemativ 
Riksdagens beslut om Rata Linjen medför enligt lansstyrelsen 
möjligheter att förbättra tillgängligheten från kommunerna 
Vingåker, Katrineholm och Flen till Eskilstuna och Linköping1 
Norrköping.Två altemativstrackningar ar föreslagna norr om 
Katrineholm: 

Altenativ Bie (enligt kommunernas översiktsplaner) innebar ny 
förbifart vid Katrineholm, Rv 56 utnyttjad till Bie, ny vag med 
anslutning till Iv 214 vid Hökärr, odnybyggnad Hökarr/Hållsta 
och via Vasterleden förbi Eskilstuna. 

Alternativ Hulleforsnäs innebär ny avfart vid Katrineholm, Rv 
55 utnyttjad till väster Valla, gen koppling mellan Rv 55 och Iv 
694 till Halleforsnäs, odnybyggnad av Iv 694 till Hallsta, Iv 
2 14 och Vasterleden förbi Eskilstuna. 

Alternativen ger ungefar samma byggkostnad. Alternativ 
Halleforsnas ger förbättrade pendlingsmöjligheter Häileforsnas- 
Eskilstuna och anledning till förbättring av vägen flen 
Halleforsnas. Enligt länsstyrelsen förutsätter både naturintressen 
och eventuella ingrepp i bebyggelsen att vägsträckningen måste 
studeras fördjupat. 



Karta 1 
, strandlinje 

j0 möh 

Karta 2 
+ 
0 gravfdlt 
EEI ceittralbygd 

Hur berörs kulturlandskapet av Rata lin. en? 
En översiktlig beskrivning av strukturer och samband 

Exemplet är en tolkning av matenal i länets kulturmiljöprogram och bevarandepro- 
grammet för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och skall inte betraktas som 
något inlägg i diskussionen om lokaliseringsalternativ. 

Tanken i exemplet är att man inför MKB-arbetet kan gå egenom ett antal regionala 
kartöverlägg for att fa en grov uppfattning om de kulturvärden som kan komma att på- 
verkas av Räta linjen. I exemplet har förutsatts att länsstyrelsen har haft underlag till 
tre huvudteman: Forntidens mönster, Nät och Noder och Agrara stnikturer. Dessutom 
har man naturligtvis haft underlag för utpekade riksintresseområden och ett kulturmil- 
jöprogram for länet. Man har däremot inte haft nilgot underlag for den regionala bergs- 
hanteringens struktuier och mönster, viket hade varit motiverat här som i många andra 
län. 

Forntidens mönster 
Området som berörs av Räta linjen mel- 
lan Eskilstuna i norr och Katrineholm i 
söder sträcker sig från Malardalen över 
Mälarmården mot dalgångarna kring Ny- 
köpingsåns vattensystem och Kolmården. 
Under äldre stenåldern, då strandlinjen 
låg ca 50 m högre än idag låg delar av 

' 

området under vatten. Pil öar och näs 
p i  Mälarmårdens sydsida uppträder de 
fataliga stenåldersboplat serna i Söder- 
manland. Nya +d kan påtraffas vid väg 
byggen både i närheten av Bie och söder 
om Hiilleforsnäs (karta 1). 

En översiktlig sammanställning av grav- 
falt från järnålden visar tydligt hur bosätt- 
ningsmönstret följer vattendragen och 
dalgångarna i landskapet. Områden som 
ännu är uppodlade och bebyggda kan be- 
tecknas som centralbygder. En sidan 
bygd sträcker sig i nordväst-sydostlig 
riktning fkan Floda över Sköldinge och 
Vadsbro ner mot Nyköping. Dema bygd 
kommer att skäras av den nya vägen mot 
Hälleforsnäs (karta 2). 



Karta 3 
medeltida 
17agstrackning 

m sjöar och . 

t- vattendrag 
 medeltida^^ 

+ medeltida soc- 
kencentrum 

Karta I .... 1600-talets 

0 tingsplats 
gästgiileri 

0 gruva 

Karta 5 6 järnväg 
kntltpzrnkt 
station 

Nät och noder 
Enligt medeltida skrifter gick vägar av 
"nationell" dignitet till Stockholm och 
mellan de dåtida städerna. Den viktigaste - 
staden inom området var Eskilstuna. Dar- 
ifrån gick vägar mot Stockholm, Arboga, 
Nyköping och Vingåker, varifrån en vag 
också gick söderut mot Nyköping. 
Vattendragen var viktiga främst som 
kraftkällor både vid Hyndevadsströmmen 
och i de mindre vattendragen söder om 
Mälmården. Ett tätt mönster av små 
sockenkyrkor hade vuxit fram på båda 
sidor om skogsbygden. Rata linjens östra 
alternativ bryter helt mot det medeltida 
transportmönstret (karta 3). 

* 

Från 1600-talet utvecklades ett admini- !i 
strativt nät av gästgiverier och tingsplat- 
ser vid sidan av residensstäderna Eskils- 
tuna, Gripsholm och Nyköping. I anslut: 
ning till gruvor i Mälarmården och Kol- 
mården grundades ett antal mindre bruk. 
Hälleforsnas är ett av dessa. Ett rikt för- 
grenat vägnät förband dessa knutpunkter 
och de gamla sockenkyrkorna. Många av 
dessa vägar är bevarade. Några av de 
större berörs av Räta linjens alternativa 
dragningar (karta 4). 

Stambanan fran Stockholm och söderut . 
drogs mitt i Södermanland. Katrineholm 
och Flen blev betydande järnvägsknutar. 
Genom Flen drogs TG0J:s bana mellan 
Bergslagen och Östersjön och till Katri- 
neholm en anslutning mot Hallsberg. En 
station lades i Hälleforsnäs, men person- 
trafiken är nu nedlagd. En dragning av 
Räta linjen över Hälleforsnäs kräver tro- 
ligen planskilda järnvägskorsningar som 
kommer att dominera landskapet. 
(karta 5). 



Karta 6 
skogsbygd 
bevaraiide- 
område för 
odlings- 
landskapet 

~LL-J riksi~itresse- 
omldde 
m' agrart 
illtresse 

i....i dngs-och 
hagmark 

Karta 7 
m omrade av 

rikintresse 
m område m 

regionalt 
intresse 

Räta linjen berör flera kulturmiljöer 
Räta linjen mellan Katrineholm och Eskilstuna kommer enligt båda alternativen att be- 
röra ett flertal olika kulturlandskapstyper som kräver olika slag av anpassning. En ö- 
versiktlig analys genomförd med hjälp av tillgängligt inventeringsmaterial kan lokalise- 
ra tre problemområden: norr om Bie, nordväst om Näshultasjön samt söder och öster 
om Floda. Den sträckning som är "historiskt mest korrekt" dvs bast följer äldre rörel- 
semönster tycks vara det västligaste alternativ Bie, men där krävs känslighet vid pas- 
sagen väster om Näshultasjön. sträckningen förbi Häileforsnäs skär äldre strukturer. 
Arbetspendlingen kan kanske förbättras genom återupptagen persontrafik på TG0J:s 
järnväg. 

Agrara strukturer 
Området mellan Eskilstuna och Katrine- 
holm raknas förutom till Malarmårdens 
skogsbygd till mellanbygd, där vissa del; 
är sk centralbygd med kontinuerlig bo- 
sättning från åtminstone jamålder, ett 
flertal sockenkyrkor och mindre byar el1 
utskiftade gårdar. Inom vissa partier firn 
också många herrgårdar. Inom samtliga 
kategorier förekommer dels partier som 
länet klassats som bevarandeområden fö 
kultur- och naturvärden i odlingslandska 
pet och dels ängs- och hagmarker av hö1 
Mass. Räta linjens båda alternativ kom- 
mer att passera värdefulla odlingsland- 
skap. I trakten kring Bie berörs ängs- oc 
hagmarker, nordväst om Näshultasjön 
passeras herrgårdgårdslandskap och en 
kyrkby, norr om Gillberga hagmarker. 
Söder om Floda passeras herrgårdar och 
öster därom byar, torp och ett ålderdom. 
ligt vägnät (karta 6). 

"Kulturmiljöer" 
Förutom riksintresseområdet Flodabyg- 
den, som enligt Vägverket inte berörs av 
Räta linjen, men som tillhör centralbyg- 
den kring Nyköpingsån, passeras enligt 
de olika alternativen e'tt flertal områden, 
som beskrivs i länets kulturmiljöprogram 
Ahernativen vid Bie berör jordbruksbygc 
ett ålderdomligt vägnät och fd gruvor. 
Dragningen nordväst om Näshultasjön 
berör förutom herrgårdsmiljöer en ur- 
sprunglig sträckning av landsvägen södei 
om Hjcilmaren och fonilamningar söder 
om Hallsta. Dragningen söder och öster 
om Floda berör vägnät, byar, torp mm 
(karta 7). 



Att bana vag för kulturen 
-miljömål för miljöanpassade transport- 
system 
Miljömhl för transportsektorn 
För transportsektorns egen systemutveckling ar det dock inte 
tillräckligt att se vilka övergripande kulturvärden man kan möta 
inom olika geografiska områden i sin genomförande-planering. 
Man miste ocksa kunna se vilka typer av anspråk som olika slag 
av kulturvärden ställer på systemens förenlighet med de värden 
som de påverkar. 

Har finns ett behov av att också bygga in kulturmiljöm&l i målen 
för transportsektoms systemutveckling. Behoven har länge varit 
uppmärksammade vad galler transportsystemens omgivnings- 
hygieniska effekter och dessa har därmed dominerat perspekti- 
vet i RES-projektets uppdrag till länen att utveckla den 
regionala trafik- och miljöplaneringen. Kulturmiljön namns bara 
i de särskilda uppdrag som givits till storstadslänen, mot 
bakgrund av de paketöverenskommelser som förekommer där. 

Inom trafikverken vaxer dock fram en utveckling av miljömål 
pa andra områden än det rent omgivningshygieniska. Banverket 
har publicerat en policyskrift med namnet Banestetik och 
Vägverket bedriver en sene av utvecklingsprojekt om mer 
humanistiska miljömål för vagsektom. Arbetet har dock mera 
inriktats på landskapsbilds- och estetiska utgångspunkter för 
vägplanering an direkt kulturhistoriska. 

Att det kulturhistoriska perspektivet inte gjort sig så tydligt 
gällande i rniljömåien för trafikverkens systemutveckling kan 
dock inte trafikverken ensidigt lastas för. KulturmiljövArden har 
som ovan sagts tvekat inför alltför förenklade mål, som dåligt 
fångar kulturvärdenas sammansatta karaktär och deras 
vanerande innehåll och betydelse från en plats till en annan. De 
allra enklaste kriterierna, som att det är olyckligt om värdefulla 
objekt försvinner eller liknande, har framstatt som alltför triviala 
som mal för kulturmiljövårdens allmänna strävanden. 

Miijömåi för kulturen 
l den större skalan och utifrån ett aspekttankande i omsorgen 
om kulturmiljön, ter sig emellertid även ganska enkla 
utgångspunkter för omsorg om kulturvärden som angelägna att 
utveckla. Detta för att närma sig en sektorövergripande 
samverkan om miljöanpassade transportsystem, aven f&n 
kulturmiljövArdande utgångspunkter. De nationella malen för 
den samhälleliga kulturmiljövarden är enligt Kulturmiljöpro- 
positionen 1988 följande fem: 



Kulturmiljövården skall: 
(1) - bevara och levandegöra kulturarvet, 
(2) - syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön, 
(3) - främja den lokala kulturella identiteten, 
(4) - möta hoten mot kulturmiljön, 
(5) - bidra till att öka medvetenheten om estetiska varden och 
historiska sammanhang. 

Det första kan ses som ett övergripande inriktningsmål för 
kulturmiljövården, de två sista som mål för den verksamhet som 
ska leda i riktning mot detta, medan det andra och det tredje ger 
en specificering av inriktningen i två centrala avseenden. Dessa 
två ar da sådana mål som transportsystemutvecklingen i sin 
egenskap av hot mot kulturmiljön ska förmås att möta. 

~ o t e n  formar målen 
Kulturhistorisk kontinuitet och lokal identitet är båda svårfin- 
gade begrepp. Ställs de i relation till storskaliga transpor- 
systemanlag,p.ingar blir det dock uppenbart att redan dessas 
skala är ett hot mot de överlagrade (dvs kontinuerliga) 
kulturhistoriska mönster, som ger miljön dess lokala identitet. 
Lika uppenbart, men mer intrikat, ar det hot som anläggnings- 
systemens styvhet utgör i mötet med finmaskigt sammanvävda 
lokala strukurer. Det är inte bara en fråga om den styvhet som 
ligger i tekniken för anlaggningsutfomningen - det som beteck- 
nats som valet mellan att bygga p&, respektive att bygga i, land- 
skapet - utan också en fråga om hur fasta olika produktions- 
och utformningsmål uppfattas vara i transportsystemen. Ett 
ytterligare hot av likariad karaktär är de språng i transportnats- 
hierarkin som uppstår nar nät med stark inriktning mot avlägsna 
malpunkter möter framför allt det agrara landskapets fin- 
maskigare lokala transportnät. Sprangen gör att distanstrafiken 
tillmäts en sådan överordnad roll i nätutfornningen att 
barriäreffekter uppkommer, som Aterverkar på den rumsliga 
organisationen av landskapet över ofta stora områden. 

Ett annat slag av hot mot kontinuitet och upprätthållen lokal 
identitet är de koncentrationseffekter som ligger inbyggda i en 
förstarkning av de översta nivaerna i transportnätshierarkin. Dir 
näten förstärks uppstår ett - delvis avsett - övertryck i 
bebyggelseutvecklingen, ofta just i de punkter som represen- , 

, terar de mest förtatade uttrycken för kontinuitet och kultur- 
historisk mångfald (äldre stadskärnor och strategiska 
knutpunkter för samfärdseln över tiden). I motsvarande mån 
uppkommer undertryck i försörjningssystemen i de områden 
som ligger vid sidan av koncentrationsstråken, vilket hotar 
havden av stora delar av kulturlandskapet i glesbygden. Det är 
uppenbart att dessa effekter paverkas aven av detaljlokali- 
seringen av näten i förhallande till de orter som utgör m&- och 
stödpunkter i trafiksystemens utbyggnad. (En principmodell för 
järnvägsdragning förbi eller genom Falkenberg illustrerar frågan 
pil följande uppslag.) 

Ett exempel på en slutsats av detta är att det ar ett kulturmiljö- 
intresse att stötta biltillgängligheten i glesbygden därför att 
biltrafiken 'har störst effektivitet som "yttackande" transport- 
medel. Däremot har kultumiljövården särskild anledning att 



uppmärksamma utsliipp från biltrafiken och dess effekter på 
framför allt stenmaterial. Hällristningar, runstenar och 
stenportaler visar upp skador vid betydligt lägre nivåer av vissa 
trafikgenererade utsläpp till luften an vad som ar dimensione- 
rande med utgångspunkt från naturen och människors halsa. 

Denna uppräkning avser endast att illustrera ett antal faktorer 
som utövar hot mot kulturmiljön i trafiksystemutvecklingen. 
Omvänt ar det samma faktorer som bildar de huvudlinjer - eller 
om man så vill grova måiparametrar - efter vilka kulturmiljömål 
i trafik- och miljoplaneringen ar att söka. De har betydelse för 
systemutvecklingen och för möjligheten att tillämpa MKB på 

, systemnivån. En utveckling av sådana kulturmiljömål ligger 
därmed i den omedelbara förlängningen av den metod för 
underlagsutveckling som RAA har har fört fram. RAA har dock 
inte inom uppdragets ram haft utrymme för att mer an på detta 
satt'(och med några illustrationer på följande uppslag) antyda ett 
stort utvecklingsområde. Några exempel på pågående utveck- 
lingsarbeten med anknytning till detta redovisas i bilagedelen, 
På gång, sid 34-35. 



Hot eller inpassning 
- en illustration 
En ny väg är alltid ett ingrepp och medför alltid 
en förändring, men förändringen kan bli mer el- 
ler mindre kännbar for kulturmiljön. 

Skalbrott Vägens möte med staden 
Om sverordnade trafiksystem tilldts trdnga sig in i be- Den klara gränsen mellan stad och land har försvunnit. 
jintliga bebyggelsemiljöer, förloras för alltid den s h k -  Staden var förr den fllvklara mdlpunkten for olika 
tur och intimitet som ursprungligen var kannetecknan- färdvägar, men nutidens Overordnade vägnat leder för- 
de för platsen - även om trafiken nu försvunnit till le- bi städer och tätorter, som enbart ger sig till känna 
der utanför bebyggelsen. med en skylt vid vägrenen. 

Barriäreflekter Brutna samband 
Frdn soldattorpet hade man tidigare ynkontakt med Stambanan genom Kronobergs län tillät pd 1940-talet 
socken&kan nere i dalgången. 113 passager, 1993 var de reducerade till 56 och för 
En ny höghastighetsjärnväg drogs fiam torpet revs och att höghastighetstdg ska kunna trafikera banan tillats 
en hog bank bryter kontakten med socknens centrum. endast 40 passager - i form av planskilda korsningar. 



Inpassning i kulturmiljöer kan ske genom val 
av system, standard, lokalisering eller utform- 
ning. 

Falkenberg 
Inför dragningen av Vdstkustbanan fördes en diskus- 
sion om stationens Idge. Principiella jdmförelser gjor- 

ponnkiad bild av Polkmbug mrd 5imilIga ai icnuUn Iigen far järnvag 
des mellan alternativen, med utgdngspunktfran ett an- omgivtungar ock jimvigutaiton 

tal principskisser och f lgan:  var dr det bdst ur miljö- 
synpunkt att lagga jdrnvdgen i förhrillande till staden. Principiella iIlustrarioner och benämningar 
Ska den miijövdnliga tagtrafiken gynnas i kampen med pd &fem jhvägsalrernnriven 
andra transportslag genom att göra det ldtt och smidigt 
fdr stadsborna att hoppa pd tdget? Eller gynnar man 
tdgtrajken i första hand genom att Idta tdget ta den 
snabbaste vdgen fbrbi Falkenberg? Kan ndgot av al- 
ternativen ge staden planeringsproblem som ger nega- 
tiva konsekvenser för miljcrn? Ar ndgon av miljöaspek- 
terna helt bverordnad de bvriga? 

A: SUdW E: SUdrnnden 

C: JodbNk?Jandskapet 

Vägen till Mariefred . ?., - . .  . . . . . . . .  
'. . ' 0  Landsvdgen j?dn Ldggesta in mot Gripsholm och Ma- ,. . .%. . . .. . . . 

_ - . . . . . . i  . .  " . rieped dr sedan 1754 kantad av trddrader. A Ilitrdden 
var delvis i ddligt skick och lanahagen hade alltför Idg 
standard. För att rddda allin, ett viktigt karaktdrsdrag 
i herrgdrdslandskapet, valde man att lagga en ny kör- 
bana pd fd Djurgdrdsmark. Allen Jick ndgra nya trdd 
och blev gdng- och cykelvdg. 

KiiudoZen 
t: Siadsnnaens horn 

Ifomtiden kunde man ta sig med bdt in i Kiladalen, hdr red kungarna sin Eriksgata och de dldsta kartorna visar 
att en landsvdg har passerat kyrkor och giirdar i dalen under drhundraden. Fyra medeltida sockencentra, Jera 
gdstgivargdrdar och en fd tingsplats ligger ddr förutom bondgdrdar med anslutande gravfdlt. J&nvdgenJF.rfn Ny- 
koping till Norrkoping drogs fiam i anslutning till dalen. Medjdmvdgen kom smd stationssamhdllen och med bi- 
lismen bensinstationer och motell. N& E4 blev motorvdg har man valt att lagga den norr om kommunikationsstd- 
ket i Kiladalen. Den nya vdgen skulle med sin stora skala bryta dalgdngens smdskoliga struktur och identitet. 
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Riksintresseöversynen 
Projektet har till uppgift att förtydliga innebörden av kulturrniljövårdens beslut fiån 
1987 om ca 1700 riksintresseområden enligt NRL.Urvalet baserades på underlags- 
material av.ojämn beskaffenhet och formerna för hur de skulle kunna tillämpas med en 
ny lagstiftning var inte helt Mara. Erfarenheten av några års tillämpning har visat att 
man i alltför många riksintresseområden inriktat sig på ett "arkivmässigt" bevarande av 
landskapets hela historiska innehal, vilket inte motsvarar syftet med NRL.Genom riks- 
intresseöversynen tas nu fram nya beslutstexter vilka tydligt anger den aspekt som av- 
ses vara av riksintresse i vq'e område. I texten anges aven för riksintresseaspekten vik- 
tiga betydelsebärande element och karaktärsegenskaper. Därutöver nämns viktigare 
kulturhistoriska inslag i området som inte har direkt samband med riksintresseaspekten. 
Texten nedan är hämtad 6ån Uppsala län. 

30 Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgangar. (Björklinge, 
Balinge, Gamla Uppsala, Lena, Tensta och Ärentuna sn). 
~ o t i v -  för riksintre&et: 
Centralbygd av stor betydelse for rikets historia med kontinutet sedan bronsåldern 
och meä -monumentalt och traditionsbärande rikspolitiskt centrum under forn- och 
medeltid med kultplats, kungsgbd och Sveriges första ärkebiskopssate. 
utmck för riksi?itres.~eZ: 
Lämningar av boplatser från bronsåldern utmed åsarna b1.a. vid Dragby, Lena och 
Ären-. Gamla Uppsala med kungshögar och gravfalt fran järnåldern, lamningar av 
kungsgbd och tidigmedeltida domkyrka och senare sockencentrum. BAt_oyavfsilt vid 
Valsgärde, äidre och yngre jämllldersgravfält utmed Vanholmaåsen i Lena. Hålvagssys- 
tem utmed Uppsalaåsen. Björklinge, Lena, Tensta och Ärentuna medeltida -or med 
anknyallng till stormannaätter samt det medeltida Salstagodset med 1600-talsslott och 
omgivande herrgårdslandskap. Den raka 1600-talsvagen från Uppsala med stenvalvs- 
bro och gästgivaregkd i Högsta och med Björklinge kyrka som fond. ; 

I området inpdr även: 
Flera anmärkningsvärda by- och kvammiljöer samt Vattholma bruksmiljö med 
byggnader från 1700- och 1800-talen. 

31 Trätmot (Faringe sn). 
Motiv för riksintresset: 
Fordämningsrniljö, från framst bronsilldem. 
Uttrvck för ;kiin&e.~set: 
Talrika och tätt liggande gravrösen och boplatslämningar invid dåtidens kustlinje, idag ' 

belagen i skogsmark 

32 Bladåkers centralbygd (Bladåkers sn). 
Motiv för riksintresser: 
Herrghdslandskap, tillkommet under 1600-talet, som tydligt visat hur en medeltida 
bondebygd forändrats genom satenbildning. 
IJttrvck för riksintresset: 
Jilmåldersgravfalt intill avhysta bytomter, medeltida kyrka och sockencentrum, 
Norrgms och Rungam hengaidar med 1700- och 1800-talsbebyggeke och herrgilrds- 
landskap. 

33 BlacUers skogsbygd (Bladakers sn). 
Motiv för riksintresset: 
Fodamningsmiljö, fran framst bronsiUdern. 
U m c k  för riksintresset: 
Talrika gravrösen och rösegravfäit i s m d n h  lägen i atidens skärgårdslandskap, 
idag belaget i skogsmark. 

3 O 



Kulturmiljöprogram för Sverige 
Vid all forvaltning av kulturarv ar fokusering och urval brännaride problem. Vilken bild 
av historien tecknar antikvarierna och vems kulturarv bevarar de? Sådana frågor vac- 
ker heta känslor och antikvariska myndigheter kan misstänkas gå mörka krafters aren- 
den. Den svenska kulturmiljövården ska spegla allas kulturarv, historiens hela förlopp, 
på alla sociala nivåer och med alla regionala schatteringar. Awagningen ska grundas 
på basta tillgängliga kunskap. Att tolka och satta element i sitt sammanhang kräver 
tvärvetenskapliga kunskaper med vilket följer interdisciplinar språkförbistring. Skillna- 
der i historiesyn påverkar tolkningarna. I arbetet med att utpeka sammanhang och mil- 
jöer som bast speglar kulturarvet - särskilt riksintresseurvalet - har behovet blivit på- 
tagligt att samla det vetenskapliga underlaget i ett Kulturmiljöprogram för Sverige, 
vilket samtidigt blir en öppen redovisning av utgångspunkterna for RAÄ:s urvalsgmn- 
der. Stommen i detta arbete utgörs av mångvetenskapliga forskningslagesöversikter 
kring kulturmiljöbegreppet, människans relation till landskapet och det kulturhistoriska 
innehållet i vika kulturmiljöer. översikterna utarbetas av erfarna forskare inom rele- 
vanta discipliner och publiceras i en serie av 15 planerade Studier till kulturmiljö- 
program för Sverige. Tre volymer föreligger hösten 1994. 

Det samlade Kulturmiljöprogram for Sverige, som beräknas utkomma 1997 ska satta 
riksintresseurvalet i ett brett historiskt perspektiv och redovisa vilka vetenskapliga 
ställningstaganden som urvalet uttrycker. Programmet visar vilka skeden och företeel- 
ser i historien som lyftes fiam genom urvalet men också om det aktuella urvalet ar 
snedfordelat i något avseende. Vad som är riksintressanta kulturmiljöer kan inte for- 
väntas vara något for alla tider givet, vilket ger ytterligare anledning att öppet redovisa 
de vetenskapliga och andra Överväganden som ligger bakom urvalet. Kulturmiljöpro- 
grammet for Sverige blir därmed förhoppningsvis aven inledningen till ett fortgående 
offentligt samtal om hur Sveriges historia bäst kan speglas. 

Kulturmiliöprogram för Sverige 
behandlar: 
* viktiga parametrar i historiska pro- 

cesser relaterade till lämningarna i 
landskapet 

* svenska kulturmiljötyper 
* stora "sega" stnikturer 
* regional och lokal identitet 
* tidsdjup i vardagslandskapet 
* bilden av landets Mturella rikedom 
* svenska landskap i världsarvs- 

perspektiv 
* en diskussion om 1987 års 

v intresse urval 
Hittiiis utkomna Studierför 
kulturmi~~program far Sverige: 
- Kyrkplatsen som socknens centrum. - Vad berättar en by? 
- Kön och kuiturarv. 

Bilden dr hdrntad ur Vad berattar en b),.? 



Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Bo- 
verket och Naturvårdsverket arbetat med att 
formulera villkoren for MKB-arbete i Sverige. 
BOV har det övergripande ansvaret for metoder 
och juridiska fiågor, medan R d  och SNV be- 
vakar och utvecklar frågor som rör respektive 
sektorsintresse. RAÄ ska ge ut en handbok 
som behandlar kuIturmiljöfiågor och MKB. Den 
kommer ut 1 mars 1 9 9 5 . u  bevakar dess- 
utom kulturmilj6vårdens intressen i MKB-hand- 
böcker för olika sektorlagar under NRL som 
t ex Vägverkets MKB-handbok för vagplane- 
ring eller SNV:s MKB-handbok för Natur- 
vårdslagen och Miljösbddslagen. 

sektor- 
intresse 

R M : s  MKB-insatser beskrivs i$guren ovan. 
Kulturmiljövhrdens roll i MXB-arbetet beskrivs 
pd motsthende sida. Handbokens innehrfl1 fram- 
gdr uv uppstalningen nedan. 

MKB-handbokens innehåll &I 
MKB-processen och hur kmv kommer in 
Förstudie, utredn., dokument, prövn., uppföIjn. 
Krnv - Vem gör vad när? Vad kan man kräva? 

MKB-introduktion Altemativ/anpassning/skadeförebyggande atgärder 
Officiell utgångspunkt - NRL, @e, mål Alternativ sökes genom öppet, okonventionellt arbete 
Ansvar - beslutsfattarens, exploatörens, kmv:s Skadeförebyggande Atgärder: Anpassning eller plAster?. 
Uttolkning - sedda eller miljöanpassa? Jamfärelser av alternativ. 

"Kritiska framghgsfaktorer" 
Att tänka puerfarenheter av MKB-arbete 

I 
Projektet 
Fönitsattningar - miljöambition, läge, form, 
anpassningsmöjligheter, tidsschema 

Platsen - underlaget 
Stegvis avgransning och beskrivning 
Vilka Mturviirden P relevanta? 
Hur kan befintligt underlag anvihkdas? 
Vad kan behovas ytterligare? 
Kulturhistorisk landskapsanalys - metoder 
Presentationsteknik - exempel 

Den kulturhistoriska frigan 
Allmän effektbeskrivning 
- omrade, karaktar och vaden som pilverkas 
- typer av pilverkan - utplåning, sprängning mm. 
- analys av effekter och möjlighet att paverka 
- bedömningsmetoder och miljömal 
Den avgörande kulturhistofiska fiagan 

Medverkan - samrid I 

Kmv i olika skeden - förslagsst2llare/granskare 
Tidiga skeden (professionella gissningar - pA över- 
siktligt underlag) 
Attityder hos olika aktörer 
Villkor, tydiighet, ambitioner för deltagande 
Aiimhhetens roil 
Formeilt och informellt samarbete 

Ansökan och dokument 
Objektivitet 
Tydlighet 
Innehall 
Kvalitetsgranskning .9 

- .  

Granskningsmall 
Är kulturmiljön meningsfullt beskriven? 
Hotar projektet kulturmiljön? 
Samverkar projektet med kulturmiljön? 
TroVardiga altemativ? 
Trovärdiga skadeförebyggande Atg3rder ? 
Klar bild av vagval och MKB-process? 

W . s  aktörer 
Roller och ansvar i MKB-arbetet 
RAÄ, l&ss@relser, museer och W. 



Schematisk beskrivning av arbetet med en 
milj ökonsekvensbeskrivning - lokaliseringsplan 

Arbetsskede Frågor 
att 
besvara 

FORSTUDIE 

Avgränsning av MKB:n 
Förstudiens @te är att skapa samsyn 
kring omfattningen och inriktningen av 
MKB-arbetet, förståelse och respekt för 
miljöns kulturvärden samt att pröva 
möjligheterna till Mturmijönpassning 
av projektet 

Analys av lägesalternativ 
& Utredningens @te är att skapa ett 

tydligt beslutsunderlag för val av 
lokalisering och unorrnning 

I 

i Förutsättningar & konflikter 
Identifiering av alternativa linjer 
O 1 2 3 tabort 
e O u u 
Analys av konsekvenser 

hhh h 

MKB-dokument 
Granskas av Ist 

UTREDNING 

Uti f rh  en grov översikt som anger: 
1. vad som karaki&iserar området? 
(skydds-och karaktärsvärden) 

2. vad som karaktariserar projektet? 
(hot, möjligheter att pil- och samverka, valja) 

3. vad som phverkas? vilka är effekterna? 
(områdets storlek, direkt, indirekt) 

1 

I 

Analyseras den kulturhistoriska frågan: 
1. kulturhistoriska värden som resurs för 

projektet: riktlinjerlramar 
2. alternativ som tillvaratar kulturvärden 
3. kulturvärden som hinder för projektet: 

Mturvärden som måste skyddas 
4. kunskapsluckor 
5. samförs~d/meningsmotsattningar 

I redovisningen ingir: 
1. påverkan ph miljöns M turvärden 

Vad phverkas? I vilken omfattning? 
2. effekter för miljöns kulhmärden 

Bedömnings- och värderi?gsgnmder 
3. konfiiktprofiler för ol* alternativ 

Tydlig och jämförbar beskrivning 
4. skillnader i miljökvalitet före och efter 
Beskrivning i skisser och bilder 

5. beskrivning av "nyttan" med projektet 
kopplat till förluster i miljökvalitet 

6. principiella vagval 

I 

>-+;ty 2- 1 
skede 

Av MKB-dokumentet ska frarng& 

f 1. konsekvenser av och skal för valt alternativ 
2. skadeförebyggande a t a d e r  
3. samrad med allmänhet och myndigheter 
4. ansvarig för bedömningar i MKB:n 

1 



Miljömål - ett satt att styra 
Miljömål är ett steg på vägen mot miljöanpassning och vinskad miljöpåverkan. De un- 
derlättar for olika aktörer att ta sitt sektorsansvar for miljön. Naturvårdsverket driver i 
samverkan med RAÄ och trafikverken MATS-projektet, dar olika mål för miljöan- 
passning av transportsystemen skall formuleras. Förutom miljöskyddsfragor som luft, 
buller mm behandlas fiågor om anpassning till landskapets natur- och kulturvärden. 
MiIjökvaIitetsmdl uttrycker ett önskat miljötillstånd, medan &fgärdsmKI är den accep- 
tabla nivån för miljöpiiverkan av ett projekt. 

Att arbeta med miljömål gynnar dock aspekter och intressen som går att mäta och dar 
det är möjligt att ange ett slutmål. "Man räknar det som g&r att räkna, mednn det som 
egentligen räknas inte g& att räkna. " MATS-projektet uppmärksammar denna pro- 
blematik. Restidsforluster ska t ex kunna vägas mot valfärdsvinster av att kunna färdas 
långsammare p& intressanta och vackra vägar. Ett exempel på detta synsätt visas på 
bilden nedan. 

Projektgruppen har närmat sig problematiken genom att ange parametrar for 
transportsystemens miljöpåverkan. Trafikverken ska därefter föreslå mätbara 
åtgärdsmål for dessa parametrar, mål som ska korrespondera mot föreslagna 
miljökvalitetsmål. 

En central fiaga for kulturmiljövården är att försöka ange vad som bör kanneteckna en 
god livsmiljö vad gäller det kulturhistoriska innehållet och hur miljökvalitetsmål for . 

kulturmiljön kan formuleras - som miljöindex, strukturmål, karakt&rsmål, skyddsmål? 
Uppsatta mål for bevarande måste omformuleras till utgångspunkter/kriterier for mil- 
jöanpassning av transportsystemen. MATS-projektet ska slutrapporteras i dec 1996. 

Vid projekteringen av vdgen Lindd-Tappstrbm vid Eker0 fann man att den valda referenshastigheten 
90 km/h inte kunde förenas med en skonsam sirdckning, vilket ledde till sdnkia krav. Omsorg om nu: 
tunniwn prioriterades framfor den enskilde irajlkantens tidsvinster. Ur informationsbroschyren för 
vdgprojektet kan utlhas: "Med en tillbten hastighet pb 70km/h ges en mdjlighet att bdtire kunna 
passa ihop vdgens ldge med lanakkapeh sirtiktur och arkitektoniska innehbll utan att komma den 
gamla vffgen fdr ndra. " Vffgverket, Region Stockholm. 



mot milj öanpassade projekt 

Vägverkets miljöpolicy - nagra exempel 

Okad hänsyn till miljön vid beslut. 
Hög kvalitet vid utformningen av vagmiljöer. 
Hänsyn till natur- och kulturmiljöer. 
Positiva vagupplevelser for trafikanten. 
Undvik intrång i riksintresseområden. 
Preciserade krav på miljökvalitet i 
förfrågningsunderlag vid all upphandling. 

Banverkets 10 budord for banestetik 

Trafihverken 
arbetar för ökad 
miijöanpassning. 

1 HELHETEN 
Järnvägen och alla dess ingående delar och detaljer skall betraktas och behandlas som 
en helhet och ges en likvärdig, god estetisk kvalitet. 

2 LANDSKAPET 
~ärnv&en skall formas i samspel med landskapet. En miljöanalys utgör darfor en nöd- 
vändig grund for val av banans läge, utformning och konstruktion. 

3 SYMBOLEN 
Järnvägens viktiga roii, dess tradition och betydelse for m ~ s k o m ~  motiverar dess 
emellanåt starka uttryck i landskapet. 

4 KONSTRUKTIONEN 
Den konstruktiva principen ar avgörande for järnvagens uttryck och betydelse i land- 
skapet. 

5 OMSORGEN 
Järnvägens olika delar och detaljer sk& formas så att de visar Banverkets omsorg om 
människor och miljö. - 

6 UPPLEVELSEN 
Järnvagen och dess delar skall utformas med hänsyn tiil att agat inte alltid upplever 
verkligheten som den egentligen är. 

7 KARAKTAREN 
Enhetlighet och konsekvens i konstruktion, material och f&g förstärker en bros karak- 
tär. Konstruktionsprincip och mateiial hör natur& ihop i fiinktion och uttryck. 

8 TIDEN 
Konstruktion, detaljer och material skall väljas, formas och underhåilas på sådant satt 
att järnvägen @dras vackert. 

9 MARKEN 
Samspelet melian bana och anslutande markarbeten och planteringar har betydelse for 
upplevelsen av järnvagen bAde i landskapet och i närmiljön. 

10 RESENAREN 
Banan skall planeras och formas s i  att resenären Wr en positiv upplevelse av resan. 
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