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Denna rapport redovisar utvärderingen av förutsättningarna för kultur
miljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden. Utvärderingen utgår 
från frågorna (1) Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av plane
ringen när behoven av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras 
samt (2) vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så 
att synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för 
kulturmiljöarbetet?

Utvärderingens slutsatser är att tillämpningen av  åtgärdsvalsstudier i 
högre grad än idag kan användas som verktyg för ett proaktivt kulturmiljö
arbete med syfte att uppnå synergier mellan de statliga målen. Åtgärdsvals
studier kommer dock sällan till användning för detta syfte. En förklaring 
tycks vara att tillståndet och bristerna i relationen transportsystem och kul
turmiljö är relativt vagt definierade. Hoten mot kulturmiljöer kan därför 
uppfattas som otydliga. 

Tillgången till planeringsunderlag kan även påverka möjligheterna att 
integrera kulturmiljön i ett landskapsperspektiv samt att samordna den 
med andra frågeområden och därmed skapa förutsättningar för synergier 
mellan olika samhällsmål. Vidare kan synen på kulturmiljön som resurs 
eller begränsning påverka hur kulturmiljön kommer att integreras i de 
åtgärder som utreds. 

Stödet för strategiska överväganden om landskapets olika kvaliteter och 
hur de kan bidra till olika samhällsmål är betydelsefullt. Inte minst då 
de ställningstaganden till landskapets kvaliteter som görs i regionala och 
kommunala planer. Kopplat till detta tycks även vara hur uppdrags och 
projektledarna ser på sina mandat att arbeta med landskapskvaliteter som 
sträcker sig utanför vägområdet. Detta tycks påverka bedömningen av hur 
kulturmiljön berörs av de väg eller järnvägsåtgärder som utreds. För dem 
som uppfattar att de har tydliga mandat att arbeta med vägen och järn
vägen som en del i landskapet är det naturligt att lyfta blicken och ta in 
landskapet i stort i de åtgärder som utreds och planeras. 

Informationsöverföringen, slutligen, förefaller vara en nyckelfaktor. Slut
resultatet i form av genomförda åtgärder är beroende av att informationen 
om intentioner och målsättningar överförs genom tydliga beställningar och 
kravspecifikationer i överlämningar mellan olika skeden i planeringen och 
genomförandet av åtgärderna. 

1. Sammanfattning
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Sammanfattning

Utifrån slutsatserna lämnas fyra förslag på hur Trafikverkets och andra 
inblandade aktörers kulturmiljöarbete kan stärkas. Nämligen:

1. Precisera bristerna i relationen transportsystem och kulturmiljöer.
2. Använd åtgärdsvalsstudier för att identifiera lämpliga åtgärder.
3. Gör verksamhetsanpassade underlag tillgängliga för bristanalyser 

och åtgärdsvalsstudier.
4. Utveckla samverkan i kulturmiljöarbetet mellan Trafikverket, 

regionala planupprättare och kommuner.

I rapportens kapitel 6 redovisas Trafikverket reflektioner på utkastet till 
föreliggande rapport.
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Trafikverket har genom de åtgärder myndighetens olika verksamheter 
bedriver stor påverkan på landskapet. Transportinfrastrukturen och tra
fiken påverkar ekologiska funktioner, biologisk mångfald, kulturmiljökva
liteter och andra allmänna nyttigheter. I vetskap om detta har Trafikver
ket under lång tid arbetat med frågor om hur natur och kulturmiljöer ska 
kunna tas tillvara inom ramen för myndighetens verksamheter. Trots detta 
konstaterar Trafikverket själva, i underlaget till regeringens arbete med 
infrastrukturpropositionen för perioden 2018–2029, att måluppfyllelsen är 
låg och att utvecklingstakten är långsam inom miljöområdet. Trafikverket 
skriver att

transportsystemet till stora delar inte är anpassat till omgivande land
skap, utan påverkar natur och kulturmiljö i sådan omfattning att 
transportsystemet är en starkt bidragande orsak till att flera miljökvali
tetsmål inte nås.1 

I propositionen Infrastruktur för framtiden framhåller regeringen å sin sida 
vikten av en landskapsanpassad infrastruktur för att stärka en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling.2 Regeringen bedömer att andelen landskaps
anpassade vägar och järnvägar är för låg och att antalet åtgärder för att 
minska infrastrukturens negativa effekter på landskapet är för få i förhål
lande till de identifierade behoven.3 

Samtidigt investerar staten betydande resurser för drift, underhåll 
och investeringar i transportsystemet. Regeringen föreslog inför perio
den 2018–2029 att den statliga planeringsramen för sådana åtgärder ska 
uppgå till drygt 620 miljarder kronor.4 Åtgärderna innebär en betydande 
potential för att samtidigt bevara, förvalta och utveckla landskapets kul
turmiljökvaliteter och andra allmänna nyttigheter. Frågan är då hur denna 
potential kan tas tillvara?

2.1 Motiv

Motivet för den här utvärderingen är den övergripande frågan hur statens 
investeringar i tranportinfrastrukturen i högre utsträckning än tidigare 
kan bidra till målsättningar om att bevara, förvalta och utveckla kultur

1. Trafikverket 2016b, s. 36.
2. Prop. 2016/17:21, s. 18–19.
3. Prop. 2016/17:21, s. 49.
4. Prop. 2016/17:21, s. 44. 

2. Inledning
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Inledning

miljökvaliteter i landskap och bebyggelse. Det vill säga hur kan  synergierna 
stärkas mellan de statliga målen för transporter5 och de för kulturmiljöer6?

Regeringen har under senare år tagit flera initiativ som syftar till att 
öka styrningen och stärka samverkan mellan olika myndigheter för att nå 
bättre resultat inom miljö och kulturmiljöområdet. Exempel på ett sådant 
initiativ var när regeringen 2015 gav sjutton myndigheter i uppdrag att i 
Miljömålsrådet tillsammans  genomföra samverkande åtgärder för att öka 
takten i miljömålsarbetet.7 Inom ramen för uppdraget driver  Trafikverket 
bland annat åtgärden Landskap i långsiktig planering i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet och flera andra myndigheter.

Regeringen gav under hösten 2017 tio myndigheter, däribland Trafikver
ket, i uppdrag att utveckla strategier för kulturmiljöarbetet inom de egna 
verksamhetsområdena. Riksantikvarieämbetet fick rollen att samordna 
och stödja de tio myndigheterna i utvecklingen av deras respektive stra
tegier.8 Inom ramen för detta arbete ser Riksantikvarieämbetet ett behov 
av att bidra med underlag för att belysa de förutsättningar som ligger i 
de olika myndigheternas verksamheter. För Trafikverkets del ligger för
utsättningarna för kulturmiljöarbete i komplexa planeringsprocesser, ofta 
utdragna över lång tid och med flera olika beslutsfattare och moment. 

2.2 Syfte och frågeställningar

Utvärderingen ska belysa förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i trans
portplaneringen och utifrån iakttagelserna lämna förslag på hur Trafikver
kets och andra inblandade aktörers kulturmiljöarbete kan stärkas.

Två frågor undersöks:
1. Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när  behoven 

av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras?
2. Vad finns det för hinder och möjligheter att utveckla arbetet så att 

synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för 
kulturmiljöarbetet?

2.3 Bedömningsgrunder

I denna utvärdering uppfattas att hänsyn9 till kulturmiljön kan tas när det 
finns rimliga möjligheter att överväga dess kvaliteter i de val som görs. 
Det vill säga möjligheter att, utifrån förutsättningarna i de enskilda fallen, 

5. Regeringen 2017a, Mål för transporter och infrastruktur. 
6. Regeringen 2017b, Mål för kultur, Målen för det statliga kulturmiljöarbetet.
7. Regeringsbeslut 20141218.
8. Regeringsbeslut 20170622.
9. I Väglag (1971:948) respektive lag (1995:1649) om byggande av järnväg anges att det vid byggande

och underhåll av vägar och järnvägar ska hänsyn tas till allmänna intressen, däribland kulturmiljö.
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välja åtgärder, lokalisering, utformning och konstruktionsmässiga genom
föranden som tar tillvara kulturmiljöns kvaliteter.10

Riksantikvarieämbetet gör tolkningen att både själva processen och 
de planeringsunderlag som används bör stödja överväganden om kultur
miljöns betydelse för det fortsatta arbetet. Det vill säga om och i så fall hur 
kulturmiljön är av betydelse för de åtgärder som utreds samt även ge vägled-
ning till vilka handlingsalternativ som kan tillgodose hänsynen. 

Kulturmiljön är i regel endast en bland flera angelägna frågor i plane
ringsprocessen, som ska vägas samman i besluten. Hänsyn innebär av denna 
anledning ofta kompromisser i förhållande till andra frågor.

2.4 Begrepp

Kulturmiljöbegreppet myntades för trettio år sedan i propositionen Kul-
turmiljövård11 och avsåg hela den av människan skapade miljön. Kultur
miljö innefattar spår av mänsklig verksamhet satta i historiska och geogra
fiska sammanhang och kan gälla allt ifrån enskilda objekt och byggnader 
till övergripande strukturer i landskapet.12

Utöver betydelsen av att vara ett historiskt källmaterial tillskrivs kultur
miljön även betydelse för de tre hållbarhetsaspekterna i samhällsutveck
lingen, det vill säga den miljömässiga, ekonomiska och sociala. Kultur
miljöarbetet är tvärsektoriellt och integrerat i flera olika politikområden.

Kulturmiljön har inte minst i planeringssammanhang ibland kommit 
att betraktas som ett hinder för förändring och utveckling.13 I föreliggande 
utvärdering betraktas emellertid kulturmiljön som en resurs att ta tillvara 
och utveckla inom alla samhällsområden, inte minst i planering av mark
användning, bebyggelse och infrastruktur.

2.5 Avgränsningar

Utvärderingen inriktas mot åtgärdsvalsstudier och betraktar förutsätt
ningarna för att arbeta med kulturmiljöfrågor inom ramen för den rådande 
praktiken för sådana. Den kommer dock inte att ta ställning till om den nu 
tillämpade praktiken är den mest lämpliga för att integrera kulturmiljö
arbetet.

10. För att integrera miljöhänsyn i planer, program och i genomförandet av åtgärder ska miljöbedöm
ningar göras enligt miljöbalk (1998:808), 6 kap. Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma 
med avseende på bland annat landskap, bebyggelse, forn och kulturlämningar och annat kulturarv ska 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar utgör 
ett verktyg för att uppmärksamma påverkan på miljön, däribland kulturmiljöer, och för att anpassa 
åtgärderna i syfte att minska negativ miljöpåverkan.

11. Prop. 1987/88:104.
12. För en diskussion, se till exempel Riksantikvarieämbetet och Vägverket 2006.
13. T.ex. Riksantikvarieämbetet 2004, Riksantikvarieämbetet 2007, s. 23.
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När det gäller senare planeringsskeden uppehåller sig utvärderingen i 
första hand vid överföringen av information från åtgärdsvalsstudier till Tra
fikverkets verksamhetsområde Investering. Verksamhetsområdet Underhåll 
lämnas därhän i denna utvärdering. Det är dock ett angeläget område för 
kommande utvärderingar genom att det är inom detta som riktade miljö
åtgärder för kulturmiljö hanteras. Verksamhetsområdet Underhåll ansva
rar bland annat för förvaltningen av milstenar, kulturbroar, alléer, artrika 
vägkanter med mera.

2.6 Metod och genomförande

Förutsättningarna för att integrera kulturmiljöarbetet i den statliga infra
strukturplaneringen belyses genom litteratur och dokumentstudier, semi
strukturerade intervjuer och fördjupade studier.

Litteratur- och dokumentstudier

Litteratur och dokumentstudierna har inbegripit lagar, handledningar, 
styrdokument, utredningar och olika typer av rapporter. I utvärderingen 
har 20 åtgärdsvalsstudier studerats närmare i syfte att belysa hur kultur
miljöfrågorna hanteras i just detta skedet.14 Åtgärdsvalsstudierna valdes 
utifrån förslag från de som intervjuats inom ramen för projektet och med 
hänsyn till att det inom det berörda området för studien finns eller rim
ligen bör finnas kulturmiljöer som kan tänkas påverkas av de föreslagna 
åtgärderna. 

Intervjuer

Inledningsvis intervjuades representanter för Västarvet i Västra Götalands
regionen.15 Syftet var att få information om hur regionala specialister på kul
turmiljö upplevde sin roll i relation till planeringen av vägar och järnvägar.

Därefter intervjuades representanter för Trafikverkets nationella orga
nisation16 samt en av Trafikverkets konsulter17 som arbetar med landskaps
frågor. Syftet var att diskutera hur de på olika sätt arbetar centralt för att 
stödja och samordna arbetet med landskaps och kulturmiljöfrågor inom 
myndigheten.

I nästa steg inriktades intervjuerna mot Trafikverkets regionala nivå. 
Urvalet av respondenter gjordes efter rekommendationer från dem vi talat 
med i Trafikverkets nationella organisation. Totalt gjordes semistruktu

14. En sammanställning av iakttagelser i de 20 åtgärdsvalsstudierna finns i bilaga 1.
15. Västarvet Anders Nilsson (20170329) samt Marie OdenbringWidmark och Carina Carlsson  

(20170331).
16. Trafikverket Johan Bergkvist (20170324), Anna Lindell (20170426) samt Hélene Geimar  

(20170620).
17. Landskapslaget, Emily Wade (20170330).
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rerade gruppintervjuer med medverkan av bland annat utrednings ledare, 
miljöstöd, strategiska planerare, trafikanalytiker och regionchefer i Trafik
verkets samtliga sex regioner.18 Intervjuerna utgick bland annat ifrån frå
geställningar om vilka slags underlag de använder för att ta ställning till 
kulturmiljöns betydelse i de åtgärder som utreds, vilka kompetenser de har 
tillgång till, behovet av samverkan med kulturmiljö och miljöexpertis, 
samt vilka hinder men också möjligheter de upplever i arbetet med kul
turmiljöer.

Fördjupade studier

För att komma ännu lite närmare kulturmiljöarbetets förutsättningar för
djupades studierna av tre åtgärdsvalsstudier. Ambitionen var att identifiera 
och lyfta fram åtgärdsvalsstudier där antingen kulturmiljön eller angräns
ande aspekter varit framträdande, eller där studiens skala har innefattat 
längre stråk eller större utsnitt av landskapet. Centrala frågor var hur kul
turmiljön initierades och hur slutsatser och rekommendationer förts vidare 
till den efterföljande planläggningen av åtgärder.

De dokument och underlag som studerats har använts för att förstå de 
aktuella kulturmiljöförhållanden i utredningsområdet, vilka aktörer som 
bidragit med underlag samt hur underlaget har återverkat på åtgärdsvals
studiens förslag och rekommendationer. Utöver dokumentstudier genom
fördes kompletterande intervjuer och studiebesök där vi träffade utred
ningsledare, projektledare, miljöspecialister med flera. 

De åtgärdsvalsstudier som varit föremål för fördjupade studier är: 
• Väg 590/968 genom Gammelstad kyrkstad: del av världsarvet  

Gammelstad kyrkstad, Luleå kommun, Norrbottens län.  
Projektledare Eva Furmark.19 

• Åtgärdsvalsstudie för riksväg 95: Norrbottens län.  
Projektledare Anders Lundström. Pågår, ej publicerad. 

• Åtgärdsvalsstudie för väg 190: Västra Götalands län.  
Med tillhörande landskapskaraktärsanalys.  
Projektledare Per Schillander.20 

Intervjuer med projektledare investering:
• Trafikverket Region Nord 201710  04. Fredrik Olsson och Millan Ryd.
• Trafikverket Region Öst 20171025. Ulrika Nilsson.
• Trafikverket Region Öst 20171101. Ulrica Eriksson.

18. Region Syd (20170818), Region Öst (20170818), Region Nord (20170822), Region Stockholm 
(20170830), Region Mitt (20170901) samt Region Väst (20170901).

19. Trafikverket 2014c. 
20. Trafikverket 2014d. 
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Trafikverket utvecklade 2013 en ny planeringsprocess för transportsyste
met i enlighet med regeringens proposition Planeringssystem för transport-
infrastruktur.21

3.1 Regeringen efterfrågade samordning

Regeringen bedömde att det fanns ett flertal orsaker till att planerings
systemet behövde förändras. I propositionen hänvisade regeringen bland 
annat till vad som i Trafikverksutredningen22 uppmärksammats som ett 
behov av förskjutning mot ett samhällsbyggarperspektiv i transportpla
neringen. Regeringen betonade transportplaneringens roll som medel för 
att nå andra samhällsmål och efterfrågade ökad samordning mellan politik
områden. Regeringen bedömde också att framtida propositioner om trans
portinfrastrukturens inriktning med fördel borde kunna omfatta ett bre
dare perspektiv, till exempel genom att även ange en mer övergripande 
transportpolitisk inriktning. Det skulle även kunna röra sig om hänsyn till 
miljön, till exempel landskapets strukturer och funktioner eller särskilda 
medel som avsätts för miljöåtgärder i transportsystemet.23 

3.2 Åtgärdsvalsstudier ett verktyg

Åtgärdsvalsstudien är ett moment som föregår den lagstyrda planerings
processen med syfte att öka den efterfrågade samordningen. Det ska skapa 
en gemensam förståelse hos olika aktörer för olika problembilder och lös
ningar.24 Beslutet att initiera en åtgärdsvalsstudie fattas på grundval av 
behov och brister som uppmärksammats i transportsystemet av Trafikver
ket eller av regionala och kommunala aktörer.

Studien syftar till att utifrån ett upplevt behov eller brist utreda och 
rekommendera lämpliga åtgärder för att lösa dem. Åtgärden ska bidra till 
att en viss funktion eller kvalitetsnivå uppnås för hela eller delar av exem
pelvis ett stråk eller ett trafiknät i en tätort. Alla typer av trafikslag och 
åtgärder som kan bidra till de transportpolitiska målen ska omfattas av 
studien.25 Vad gäller kvalitetsnivåer handlar det om att uppnå en viss kva
litet i transportsystemet med avseende på exempelvis kapacitet, säkerhet 

21. Prop. 2011/12:118. 
22. SOU 2009:31.
23. Prop. 2011/12:118, s. 61–62.
24. Trafikverket 2015a. 
25. Trafikverket 2015a. 

3. En sammanhållen planeringsprocess
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En sammanhållen planeringsprocess

Forma inriktning 
och rekommendera 

åtgärder

Pröva tänkbara 
lösningar

Pröva tänkbara 
lösningar

eller miljö och hälsa.26 Åtgärdsvalsstudier kan alltså användas som verktyg 
även för att öka uppfyllelsen av det transportpolitiska hänsynsmålet om 
trafiksäkerhet, miljö och hälsa.27

I åtgärdsvalsstudien ska även en samlad effektbedömning av kostnads
effektiviteten och miljöeffekter hos den föreslagna åtgärden genomföras. 
Resultatet av åtgärdssvalstudien, i form av en rekommenderad inriktning 
eller åtgärd, placeras sedan i en åtgärdsvalsbank i väntan på beslut om 
fortsatt hantering. Rekommendationerna utgör sedan underlag antingen 
för beställningar enligt gällande planer eller för upprättandet av den natio
nella transportplanen och de regionala länstransportplanerna.28 

3.3 Trafikverket och kommuner största beställarna

Trafikverket är den part som beställer flest åtgärdsvalsstudier under ett år. 
Kommuner uppskattas stå för 20 procent av det totala antalet genomförda 
åtgärdsvalsstudier.29 Studierna bekostas av de aktörer som initierar dem.

Trafikverket genomför studien med stöd av intern och extern kompe
tens. Till exempel genom konsulter inom olika områden beroende på vilka 
behov som utgör grund för genomförandet av studien. Utredningarna 
baseras bland annat på tidigare planeringsunderlag, handlingsplaner, tidi
gare utredningar, strategidokument, länsplaner, regionala kollektivtrafik
program och översiktsplaner med mera.30 

3.4 Fyrstegsprincipen ska vara bärande

I utredningen av behov, brister och åtgärder ska fyrstegsprincipen vara 
bärande.31 Det första steget är att tänka om behovet eller bristen går att 
lösa genom att påverka efterfrågan på transporter. Mandatet för det första 

26. Trafikverket 2015a s.18.
27. Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen Mål för framtidens resor och transporter 

(prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål samt ett funk
tionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om tillgängligheten ska utvecklas för medborgare 
och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksä
kerhet, miljö och hälsa.

28. Trafikverket 2015a.
29. Trafikverket 2015a.
30. Trafikverket 2015a.
31. Se figur 2.

Initiera Förstå situationen

Figur 1. Arbetsprocess vid åtgärdsvalsstudie. Efter Trafikverket 2015a.
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steget ligger framför allt hos kommuner och regio
ner och kan till exempel bestå i beslut om att öka 
utbudet av kollektivtrafik. De tre påföljande stegen 
ligger mera direkt inom Trafikverkets uppdrag och 
styrmedel. Steg två är att undersöka om det går 
att optimera befintligt transportsystem. Det tredje 
steget handlar om att utreda om ombyggnad och 
anpassning kan vara ett sätt att åtgärda ett behov 
eller en brist. Om inget av stegen ett till tre kan 
leda till ändamålsenliga lösningar återstår steg 4, 
det vill säga att bygga nytt.32 Figur 2. Fyrstegsprincipen.

Efter Trafikverket 2015a.33

3.5 Regler för miljöintegration i planläggningen

En åtgärd som tas upp i någon av de övergripande nationella eller regionala 
transportplanerna beställs och genomförs av Trafikverkets funktioner för 
planläggning och projektering eller av kommuner i de fall de är väghållare.

I planläggningen ska en projektplan utformas och miljökonsekvens
beskrivas.34 I denna process undersöks projektets miljöpåverkan och kon
sekvenser, om alternativa lokaliseringar är möjliga och om det föreslagna 
projektet kräver en tillåtlighetsprövning hos regeringen. Under planlägg
ningsprocessen formuleras ändamålet med projektet som beskriver vad 
projektet avser att uppnå. Ändamålet konkretiseras sedan genom ett antal 
projektmål.35

Processen regleras av väglagen (1971:954) och lagen om byggande av järn
väg (1995:1649).36 I både väg och järnvägslagen anges att det vid byggande 
och underhåll av vägar och järnvägar ska tas hänsyn till allmänna intres
sen, däribland kulturmiljö. Hänsyn ska tas till stads och landskapsbil
den och till natur och kulturvärden.37 Utöver väg och järnvägslagen ska 
planläggningsprocessen även ta hänsyn till miljöbalken, plan och bygg
lagen, kulturmiljölagen och vägsäkerhetslagen.38 För att integrera miljö

32. Trafikverket 2015a.
33. Några av de medarbetare på Trafikverket som läste utkastet till denna rapport påpekade att  

fyrstegsprincipen numera inte uppfattas som en sekventiell metod, så som var fallet tidigare. Idag efter
söks åtgärder av alla typer – i alla de fyra stegen. En mer korrekt benämning på arbetssättet idag är där
för ”fyrsättsprincipen”, vilket innebär att flera åtgärder prövas inom de olika stegen. Det kan vara förslag 
som står för sig eller kombineras med andra. Till exempel kan det vara enbart steg 3. Alternativt steg 4 i 
kombination med åtgärder i steg 1 där de är avgörande av varandra för att uppnå resultatet.

34. Miljöbalken (1998:808), 6 kap. 3 §.
35. Trafikverket, 2014a. 
36. Trafikverket, 2015a. 
37. Väglag (1971:948), 4 och 13 §§ samt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg, 1 kap. 3 och 4 §§.
38. Trafikverket, 2015a.

1. Tänk om

3. Bygg om

2. Optimera

4. Bygg nytt



1514

En sammanhållen planeringsprocess

hänsynen i planerna ska de miljöbedömas enligt miljöbalkens regler.39 En 
miljökonse kvensbeskrivning av projektet ska godkännas av länsstyrelsen.40 

Den färdigställda väg eller järnvägsplanen fastställelseprövas av Trafik
verket i samråd med länsstyrelsen.

Länsstyrelsen går igenom och godkänner de skyddsåtgärder och försik
tighetsmått som ska tas i beaktande under själva byggprocessen. Planen 
ska bland annat redovisa motiven för valet av lokalisering samt utform
ningen av vägen eller järnvägen. Den färdiga väg eller järnvägsplanen 
remitteras även till berörda kommuner och myndigheter däribland Riks
antikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.41 

3.6 Underlag för kulturmiljöarbetet

I åtgärdsvalsstudier och i planläggningen kommer olika typer av underlag 
till användning för att belysa kulturmiljöns kvaliteter och betydelser. Läns
styrelserna tillhandahåller lägesbunden information om fornlämningar och 
andra kulturmiljöer. I Trafikverkets interna webb GIS finns en rad olika 
typer av lägesbundna landskapsdata. I båda fallen håller data en låg aggre
geringsnivå och rör de enskilda objektens position och egenskaper. 

Landskapsprogram

Landskapsprogram42 är exempel på en typ av underlag där olika land
skapsdata aggregerats till en övergripande skala och kontextualiserats 

39. Miljöbalken (1998:808), 6 kap.
40. Trafikverket 2014a.
41. Trafikverket, 2014a.
42. T.ex. Trafikverket 2011, Vägverket opublicerad.

Åtgärdsvalsstudie

Brister, behov & problem              Fyrstegsprincipen                 Åtgärdsförslag

Beslut 

 Placerad i åtgärdsbank i avvaktan på beslut

Planläggningsprocessen – upprättande av en väg- eller järnvägsplan

Tillåtlighetsprövning              Samrådsmöten              MKB               Fastställelseprövning

Projektering

Figur 3. Bilden illustrerar dagens sammanhållna planeringsprocess. Efter Trafikverket 2015a.
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med syfte att vara ett direkt stöd i genomförandet av Trafikverkets olika 
verksamheter. Programmen togs fram i syfte att fungera som underlag för 
upphandling av drift och underhåll, för miljöåtgärder och gestaltnings
åtgärder i bärighets och beläggningsobjekt eller andra mindre under
hållsåtgärder. Landskapsprogrammen tänktes även kunna ge stöd för att 
avtala med markägare om åtgärder utanför själva vägområdet. De skulle 
även kunna fungera tillsammans med separat utformade gestaltningspro
gram som underlag för större om och nybyggnadsprojekt. Programmen 
skulle tydligt visa vilka värden som finns i landskapet samt vilka åtgärder 
som behövs för att behålla eller utveckla dessa värden. Genom detta skulle 
programmet bidra till att uppfylla Trafikverkets dåvarande inriktningsmål 
för natur och kulturmiljö genom en anpassad skötsel med rätt ambitions
nivå inom varje driftområde.43

Riktlinjer för landskap och integrerade landskapskaraktärsanalyser

Trafikverket har under de senaste åren intensifierat arbetet med att 
utveckla landskapsperspektivet i de egna verksamheterna. Inom ramen för 
detta har myndigheten utarbetat riktlinjer för landskapet44 samt en metod 
för integrerade landskapskaraktärsanalyser.45 

Trafikverkets metodutvecklingen initierades mot bakgrund av det upp
levda behovet av att kunna arbeta integrerat med landskapets resurser och 
kvaliteter. Landskapskaraktärsanalyserna är tänkta att användas i plane
ringsprocessens olika skeden då olika alternativ – åtgärder, lokalisering, 
utfomning – behöver bedömas i relation till de olika samhällsmål som 
har anknytning till landskapet. De ska vara ett stöd för sådana ställnings
taganden och ska kunna fungera genom hela planeringsprocessen.46

Trafikverket beskriver metoden som användbar i systemanalyser och 
åtgärdsvalsstudier, där underlag framtagna med metoden kan stödja valen 
enligt fyrstegsprincipen, samt i den samlade effektbedömningen. Det 
kan ligga till grund för att utforma beställningar och bemanna projekt. 
Underlaget kan även tillämpas i mer detaljerade skalor, vilket gör det till 
ett lämpligt underlag även för lokalisering, utformning och gestaltning. 
Integrerade landskapskaraktärsanalyser kan även vara en brygga för till 
exempel kulturarvsanalyser och naturvärdesinventeringar. De kan därut
över även vara användbara underlag i utvecklingen av regionala planer för 
fysisk planering, miljöbedömningar, ekosystemtjänstanalyser och andra 
typer av planer som siktar över kommungränserna.47

43. T.ex. Trafikverket 2011, Vägverket opublicerad.
44. Trafikverket 2015b. 
45. Trafikverket 2017a.
46. Trafikverket 2017a.
47. Trafikverket 2017a, s. 12 
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Hur fungerar då kulturmiljöarbetet i inledningsskedet av den samman
hållna planeringsprocessen? Vad finns det för hinder och möjligheter för 
arbetet? I detta kapitel redovisas iakttagelser från dokumentstudier, inter
vjuer och fördjupade studier.

4.1 Åtgärdsvalsstudier möjlighet till proaktivt arbete

Åtgärdsvalsstudier tycks vara ett verktyg med en relativt outnyttjad poten
tial för ett proaktivt kulturmiljöarbete. De skulle kunna bidra till att i god 
tid belysa vilken betydelse hänsynen till kulturmiljöer kan komma att få i 
den fortsatta planeringen och därmed även till att förutse de resursbehov 
hänsynen kan innebära. De förefaller även ha potential att utvecklas till ett 
verktyg för att mera systematiskt börja åtgärda den miljöskuld i landskapet 
som beskrivs i rapporten Trimnings- och miljöåtgärder48, i inriktningsun
derlaget för planeringsperioden 2018–202949 samt i regerings proposition 
Infrastruktur för framtiden50. Det finns dock en del hinder som förefaller 
ligga i vägen för en mer utbredd användning i just kulturmiljöarbetet.

Brister och behov är vagt definierade

I den nationella transportplanen för perioden 2018–2029 avsätts relativt 
stora resurser för att minska infrastrukturens och trafikens negativa påver
kan på landskapet och dess natur och kulturvärden. I bedömningen av 
förväntade effekter av de insatta medlen är vissa brister och behov relativt 
exakt definierade. Det gäller till exempel behoven av säkra passager för 
djur, artrika vägkanter och hoten från invasiva arter samt åtgärder för att 
bullerdämpa naturmiljöer.

För kulturmiljöer kan beskrivningarna av brister, behov och  eftersträvade 
effekter uppfattas som vagare. Det sägs att de insatta medlen kan göra 
det möjligt att bibehålla nuvarande situation för alléer, kulturmiljöer och 
infrastrukturens kulturvärden, det vill säga i huvudsak motverka försäm
ring av situationen med små möjligheter till förbättring.51

48. Trafikverket 2017c, s. 50f.
49. Trafikverket 2016b. s. 36.
50. Prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden, s. 18–19 och s. 49. En av medarbetarna på Trafikverket 

som läste utkastet till denna rapport, påpekar att åtgärdsvalsstudierna i sig inte kan utgöra ett verktyg. 
För detta krävs en utredning på systemnivå för just den riktade miljöåtgärden.

51. Trafikverket 2017b, s. 148. En av medarbetarna på Trafikverket som läste utkastet till denna  
rapport, påpekade att riktade miljöåtgärder grundar sig på inventeringar och prioriteringsunderlag. 
Därefter kan man arbeta med utredning eller ÅVS för just den åtgärden. Verksamhetsområde  
Underhåll borde intervjuas om hur detta fungerar i praktiken.

4. Kulturmiljöarbetet – några iakttagelser
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Tillståndet och bristerna i relationen transportsystem och kulturmiljö 
sägs bestå i att åtgärder bidrar till strukturomvandlingar för kulturmil
jön, att viktiga karaktärsbärande drag och samband skadas eller inte kan 
upprätthållas. Utebliven skötsel leder till förfall och till skada för plats
ers sociala funktioner samt kulturella, estetiska och sociala värden. Även 
behovet av upprustning av landskap som fragmentiseras av infrastruktur
stråk nämns, vilket kan uppfattas som en jämförelsevis konkret beskriv
ning av brister och behov.52

Oklar hotbild mot kulturmiljön

Ett antagande, som stöds av några av intervjuerna, kan vara att de väldefi
nierade behoven av landskapsanpassning har relativt goda förutsättningar 
att bli föremål för miljöåtgärder. De vagare definierade bristerna som rör 
kulturmiljöer kan däremot ha sämre förutsättningar att komma ifråga för 
de medel för landskapsanpassning och miljöåtgärder som avsatts i den 
nationella transportplanen.53

Påverkan på kulturmiljöer, det vill säga vad som utgör de mest påtagliga 
hoten mot möjligheterna att bevara, utveckla och använda kulturmiljö
erna, behöver bli tydligare för de ska kunna hanteras i åtgärdsplaneringen. 
Även om det finns underlag och analyser av landskapet kan det vara 
svårt att ta ställning till vad som är positivt eller negativt för kulturmil
jöns egenskaper. Detta behöver konkretiseras till exempel genom tydliga 
mål och mått för hur kulturmiljöerna kan stärkas och säkras genom de 
åtgärdsmöjligheter Trafikverket förfogar över. En annan svårighet är att 
kulturmiljöfrågor ofta uppfattas som alltför detaljerade för att kunna lyftas 
in i arbetet med åtgärdsvalsstudier. För att relationen mellan väg, järn
väg och landskapskvaliteter ska kunna uppmärksammas behöver detalj
informationen aggregeras till en skala och detaljeringnivå som fungerar i 
åtgärdsvalsstudierna.54

Miljöskulden utreds sällan

I intervjuerna uppger respondenterna att brister i relationen mellan väg, 
järnväg och kulturmiljö är frågor som sällan blir föremål för åtgärdsvals
studier.55 Endast en av de tjugo studerade åtgärdsvalsstudierna har ett 
tydligt fokus mot att utreda åtgärder för att avhjälpa brister i relationen 

52. Trafikverket 2017c, s. 50–53.
53. Detta antagande bör dock prövas i kommande utvärderingar där även verksamhetsområdet  

Underhåll ingår bland de intervjuade.
54. Intervjuer med bl.a. Trafikverket Region Nord 20171003–04, Trafikverket Region Väst   

20171026 samt med Region Öst 20171025.
55. Trafikverket 20170426 samt flera intervjuer med utredningsledare i Trafikverkets olika regioner.



1918

Kulturmiljöarbetet – några iakttagelser

mellan vägen och kulturmiljön.56 Åtgärdsvalsstudier tycks hittills använts 
i begränsad omfattning för att mera systematiskt börja åtgärda transport
systemets bristande landskapsanpassning och ”miljöskuld”57 i relation till 
natur och kulturmiljöer som omnämns inledningsvis.58

4.2 Tyngdpunkten ligger i planläggningen

De huvudsakliga styrmedlen för kulturmiljöarbetet är kopplade till den 
lagstyrda planläggningen. I detta skede ska miljöbedömningar enligt mil
jöbalken (1998:808) genomföras om planen och dess åtgärder kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan.59 Syftet med miljöbedömningar är 
att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en håll
bar utveckling främjas.60 Planens och dess miljöeffekter på bland annat 
landskap, bebyggelse och kulturmiljö, på hushållningen med mark, vatten 
och den fysiska miljön i övrigt m.m.61 ska beskrivas i en miljökonsekvens
beskrivning62. Arkeologiska utredningar och undersökningar är verktyg 
som följer av kulturmiljölagen.63 De kan börja tillämpas när Trafikverket 
eller annan markexploatör har fått tillgång till den mark som ska bebyggas.

Länstyrelserna har i den lagstyrda planläggningen rollen att tillhanda
hålla underlag, fatta beslut om betydande miljöpåverkan, medverka i sam
råd, fatta beslut om miljökonsekvensbeskrivningar samt, därutöver, att 
fatta alla beslut som följer av kulturmiljölagen. Länsstyrelsen styr det stat
liga kulturmiljöarbetet på regional nivå genom besluten utifrån de aktuella 
styrmedlen.64

Miljöbalken ger verktyg men tillämpningen kan utvecklas

I rapporten Kulturmiljön som resurs65 tolkade Riksantikvarieämbetet miljö
balkens bestämmelser så att de ger stöd för ett utvecklat landskapsperspek
tiv. Fornlämningar, byggnader och andra kulturmiljöer ska inte betraktas 
isolerade från det rumsliga sammanhang de omges av, utan som delar av 
landskapet i stort.66 Tolkningen stöds även av de synsätt som kommer till 
uttryck i den europeiska landskapskonventionen.67

56. Trafikverket 2014c.
57. Trafikverket 2017c, s. 50f.
58. Trafikverket 2016b s.36. Prop. 2016/17:21 s. 49. En av de medarbetare på Trafikverket som läste 

utkastet till denna rapport kommenterar att andra typer av utredningar och inventeringar används oftare 
än åtgärdsvalsstudier som underlag för riktade miljöåtgärder.

59. Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 23 §.
60. Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 1 §.
61. Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 2 §.
62. Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 11 och 35 §§.
63. Kulturmiljölagen (KML) 2 kap. 10–14 §§ och av föreskrifter.
64. Se ovan och kapitel 3.
65. Riksantikvarieämbetet 2007.
66. Riksantikvarieämbetet 2007, s. 11. 
67. Europeiska landskapskonventionen 2000.
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Samtidigt identifierades ett flertal hinder för tillämpningen av en sådan 
helhetssyn på landskapet. Hindren består bland annat i brister och oklar
heter vad gäller kunskaps och planeringsunderlag, svårigheter att integrera 
fornlämningar, brist på rutiner att arbeta med och ta tillvara kulturmiljöer 
som resurser i målinriktade förändringsprocesser samt ofullständiga kun
skaper om hur förändringar påverkar kulturmiljön på kort och lång sikt.68 
Även om regelverken i sig bedöms innehålla de verktyg som behövs för ett 
effektivt och ändamålsenligt kulturmiljöarbete, identifieras brister i till
lämpningen som utgör hinder. För att överbrygga hindren föreslogs bland 
annat specialiststöd under hela planeringsprocessen, utvecklade kunskaps 
och planeringsunderlag samt utvecklad förståelse och uppföljning av kon
sekvenserna för kulturmiljön.69 

Få länstransportplaner omfattar landskapet

Rapporten Landskap inom miljöbedömning för långsiktig infrastrukturpla-
nering70 utreder frågan hur landskapet beaktas i miljöbedömnningar av 
länstransportplaner. En studie av ett antal dokument som beskriver miljö
konsekvenser av länstranportplaner påvisar att att få har lyckats omfatta 
landskapet. De kumulativa effekterna beskrivs inte alls. Likaså är det för
hållandevis ovanligt att miljökonsekvensbeskrivningarna beskriver åtgär
der som krävs för att hindra eller motverka åtgärdernas negativa miljöpå
verkan. En förklaring tycks enligt rapporten vara att miljöbedömningarna 
tenderar att påbörjas för sent och att de löper vid sidan av planeringen 
istället för att vara en integrerad del som påverkar utformningen av pla
nerna. Även här lyfts planeringsunderlagen fram som avgörande för möj
ligheten att göra kvalitativa bedömningar vid prioritering av målkonflikter 
och val av åtgärder. Likaså behovet av att utveckla förståelsen för konse
kvenser, särskilt då komplexa, kumulativa effekter.71 

Väsentliga miljökonsekvenser uppdagas sent

I utredningen Hantering av natur- och kulturvärden genom hela vägplane-
ringen72 görs iakttagelserna att beställarens preferenser har en betydande 
inverkan på miljöbedömningens ambitionsnivå och inriktning. Det kan 
till exempel gälla i vilken omfattning kulturmiljöfrågor kommer att 
 beaktas. Projektledaren ser heller inte alltid nyttan med miljöbedöm
ningen.73 Väsentliga miljökonsekvenser förefaller inte sällan att uppdagas 

68. Riksantikvarieämbetet 2007, s. 17.
69. Riksantikvarieämbetet 2007, s. 19–20.
70. Löfgren, S. & Nilsson, K. 2015.
71. Löfgren, S. & Nilsson, K. 2015.
72. Trafikverket, 2012a.
73. Trafikverket, 2012a s. 41.
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i ett alldeles för sent skede och har därmed ingen eller liten möjlighet att 
påverka planernas inriktning.74 Det finns vidare tecken på att Trafikver
kets handbok för miljökonsekvensbeskrivningar spelar en mindre roll i det 
praktiska arbetet.75 Dokumentationen av olika miljöaspekter tenderar att 
vara sektorsindelad och samarbeten över ämnesgränserna sällan förekom
mande.76

Små förutsättningar att arbeta proaktivt

Kulturmiljöarbetarna i Västra Götalandsregionens kunskapsorganisation 
Västarvet uppger i intervjuer att de hittills främst varit involverade i arkelo
giska utredningar och undersökningar, som alltså påbörjas när avgörande 
beslut om åtgärder och lokalisering redan är fattade. Förutsättningarna att 
arbeta proaktivt med kulturmiljön är små i dessa framskridna skeden. De 
upplever inte att de varit delaktiga i tidigare skeden av planeringsproces
sen, med något undantag under senare år. De har till exempel inte deltagit 
i den regionala transportplaneringen för perioden 2018–2029 och inte hel
ler för tidigare perioder.77 

4.3 Integrera – samordna – skapa synergier

Trafikverket har i sin handledning för hantering av kulturmiljöer identi
fierat att kunskapen om landskapet och dess olika kvaliteter bör behandlas 
integrerat och i förhållande till de avvägningar och beslut som fattas i 
olika skeden av planeringen. Vägplaneringen kan då, parallellt med att 
lösa transportfunktioner, ta tydligare utgångspunkt i landskapets förut
sättningar. Frågor om natur, kulturmiljöer och andra landskapskvalite
ter kan behandlas bättre utifrån ett brukarperspektiv än utifrån ett beva
randeperspektiv. I handledningen framhålls även att en ökad samverkan 
mellan infrastrukturplaneringen och den kommunala och regionala pla
neringen kan bidra till att stärka kulturmiljöarbetet.78 Nedan redovisas 
iakttagelser från intervjuerna av hur Trafikverkets medarbetare uppfattar 
handledningens föresatser och förutsättningarna för att genomföra dem i 
praktiken.

74. Trafikverket, 2012a s. 42.
75. Trafikverket, 2012a s. 43.
76. Trafikverket, 2012a s. 44.
77. Intervju med Västarvet 20170331. De medarbetare på Västarvet som intervjuades i samband med 

förstudien till denna utvärdering har läst och lämnat synpunkter på utkastet till föreliggande rapport. De 
påpekar bland annat att de senare under 2017, efter Riksantikvarieämbetets intervju, deltog i samrådsmö
ten inför omdragningen av E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg. De upplevde då att de synpunkter 
och förslag de framförde påverkade Trafikverkets val av korridor inom utredningsområdet. Epost från 
Carina Carlsson, Västarvet 20180228.

78. Trafikverket 2012a. 
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En gemensam kontext kan öka måluppfyllnaden

Flera av de intervjuade medarbetarna på Trafikverket lyfter fördelarna med 
att samordna utredningen av landskapets förutsättningar i en övergripande 
skala. Längre väg och järnvägssträckor delas ofta in i delsträckor med 
olika projektledare. En gemensam, övergripande utredning av landskapets 
olika förutsättningar och kvaliteter kan minska risken för dubbelarbete i 
de olika delprojekten. De skapar en gemensam kontext för åtgärder som 
berör längre väg och järnvägsstråk som delprojekten kan relatera till. Som 
sådana kan de vara underlag för gestaltningsprogram som lyfter fram och 
förtydligar de kvaliteter som ska tas tillvara i delprojekten. Genom detta 
ökar förutsättningarna för att slutresultaten av delprojekten är i samklang 
med varandra och, slutligen, i linje med olika samhällsmål.79

Skilda förutsättningar behöver belysas

Att sammanhangen i landskapet även kan innebära vitt skilda förutsätt
ningar framstår tydligt i de båda norrländska inlandssamhällena Glom
mersträsk och Arvidsjaur. Riksväg 95 är genomfartsled i båda samhällena 
och de berörs av de åtgärder som ska utredas i en nyligen påbörjad åtgärds
valsstudie. Medarbetarna i utvärderingsprojektet deltog i en bilresa utefter 
väg 95 tillsammans med utredarna som ansvarade för den aktuella åtgärds
valsstudien. Redan ett kort besök ger bilden av att förvaltningsbetingel
serna för kulturmiljöer är relativt olika i de båda tätorterna. Bedömningen 
av vad som gynnar förvaltningen av kulturmiljöer kan rimligtvis komma 
att skilja sig åt mellan det dynamiska Arvidsjaur och det mera stillsamma 
Glommersträsk.

Diskussionen med utredarna om skillnaderna mellan Arvidsjaur och 
Glommersträsk förde vidare till frågor om vad ett miljökvalitetsmål som 
En god bebyggd miljö egentligen innebär i en avfolkningsbygd jämfört med 
i expansiva tätorter. Det är en utmaning att ordna en god bebyggd miljö 
även i avfolkningsbygder. Ofta innebär det åtgärder i vägmiljöer som är 
både slitna och illa anpassade till den omgivande, byggda miljön. Vägåt
gärderna behöver tillgängliggöra upplevelser och öka attraktiviteten. Ett 
sätt kan till exempel vara utsiktsröjningar, vilket kräver god samordning 
med markägare och kommuner. Kommunerna är nästan alltid med i de 
workshops där behoven definieras, men olika kommuner har olika förut
sättningar att medverka och svara mot alla aspekter.80 Översiktsplanerna 
förefaller heller inte alltid ge det rätta stödet i bedömningen av åtgärder i 
relation till övergripande samhällsmål.81 

79. Intervju bl.a. med Trafikverket Region Öst, 20171025.
80. Intervju Trafikverket Region Nord 20171003–04.
81. Intervju med bland annatTrafikverket Region Nord 20171003 – 04.Riksantikvarieämbetet, 2017.
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Obearbetad detaljinformation kan vara svår att tolka

De planeringsunderlag som Länsstyrelserna tillhandahåller är som regel 
lägesbunden information om fornlämningar och andra kulturmiljöer. 
Utredarna och projektledarna har även tillgång till Trafikverkets webb
GIS med en rad olika typer av lägesbundna landskapsdata. I båda fallen 
håller data en låg aggregeringsnivå och rör position och egenskaper hos 
enskilda projekt. 

I intervjuerna möter vi olika uppfattningar om den detaljerade informa
tionens användbarhet. Några av de vi talat med upplever att den fungerar 
bra, medan andra upplever att informationen är för detaljerad, särskilt för 
åtgärdsvalsstudier. Det kan också vara svårt att tolka vad den detaljerade 
information om till exempel fornlämningar egentligen ger för handlings
utrymme i de åtgärder som studeras. På samma sätt tycks det vara med de 
underlag som länsstyrelsen kan leverera. Den detaljerade informationen 
om fornlämningar och kulturmiljöer kan upplevas vara svår att tillämpa i 
relation till övergripande frågor om landskapet, som aktualiseras i utred
ningar av åtgärder, lokaliserings och utformningsstudier med mera.82

Ger kulturmiljöprogrammen rätt stöd?

En i det här sammanhanget outredd fråga att reflektera över är i vilken 
utsträckning länens kulturmiljöprogram83 kan utgöra stöd, till exempel för 
att skapa en god bebyggd miljö utifrån sådana skilda förutsättningar som 
diskuteras ovan.84 Det kan utredas vidare i vilken omfattning de utgör ett 
stöd eller om även de är för specifika och skilda från det rumsliga sam
manhangen i övrigt. I det senare fallet skulle de kunna ingå i underlaget 
för en utvecklad landskapsanalys, men förmodligen fungera sämre som 
separata underlag för hantering av komplexa sammanhang i landskap och 
bebyggelse.

Genomslaget för integrerade landskapskaraktärsanalyser är begränsat

Landskapsprogram och integrerade landskapskaraktärsanalyser är exem
pel på syntetiserade och verksamhetsanpassade planeringsunderlag som 
Trafikverket utvecklat under de senaste dryga tio åren.85 Bland de stude
rade åtgärdsvalsstudierna finns något exempel som verkar tyda på att inte

82. Bland annat intervjuer med Trafikverket Region Väst, 20171026, Region Stockholm 20170830, 
Region Nord 20171003–04.

83. Till exempel Länsstyrelsen Norrbotten (opublicerad).
84. Avsnittet Skilda förutsättningar behöver belysas.
85. Till exempel Trafikverket 2011, Vägverket opublicerad, Trafikverket 2017a. Se även kapitel 3 

avsnittet Underlag för kulturmiljöarbetet. Några av de medarbetare på Trafikverket som läste utkastet 
till föreliggande rapport påpekar att Landskapsprogrammen och även de inriktningsmål för natur och 
kulturmiljö som de arbetade med tidigare i Vägverket är exempel på vägledning som tappades i bildandet 
av Trafikverket.
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grerade landskapskaraktärsanalyser ger stöd för landskapsanpassningen av 
de åtgärder som föreslås.86

De integrerade landskapskaraktärsanalyserna är dock ännu relativt 
ovanliga. Även om de finns tillgängliga för några län har de av allt att 
döma använts i begränsad omfattning. Intervjuer med företrädare för 
Trafikverket indikerar att metoden hittills tillämpats företrädesvis inom 
ramen för det forsknings och utvecklingsprojekt där arbetet genomför
des. I intervjuerna framhåller några medarbetare på Trafikverket att bättre 
tillgång till landskapskaraktärsanalyser skulle vara en stor förbättrings
åtgärd. Det framskymtar dock även att det finns vissa svårigheter med att 
sprida metoden. Metoden är nära kopplad till den konsultgrupp som stått 
för utvecklingen och det finns ingen självklar förvaltare vare sig av själva 
metoden eller dess resultat.87

Finansieringen och förvaltningen är stötestenar

Några av de intervjuade utrednings och projektledarna framhåller att det 
vore en fördel om det fanns integrerade landskapskaraktärsanalyser att 
tillgå redan i åtgärdsvalsstudier. En förklaring till det begränsade genom
slaget som framskymtar i intervjuerna är det snäva tid och budgetutrym
met i åtgärdsvalsstudier. De stora resurserna till fördjupade utredningar 
har medvetet fördelats till den lagstyrda delen av planeringen där också 
regelverken för miljöintegrering finns.88 

Frågan om vem som bör ansvara för att finansiera, beställa och förvalta 
sådana underlag, så att de kan vara resurser redan i åtgärdsvalsstudier, 
förefaller vara en stötesten. Den skulle kunna uppfattas som kopplad till 
frågan vad som vore lämpliga stöd för att arbeta mot strategiska mål
sättningar och viljeinriktningar om landskapet som kommer, eller borde 
komma, till uttryck i kommunala översiktsplaner och regionala utveck
lingsplaner.89

Ett underlag även för översiktsplaner och regionala utvecklingsplaner

Ett sätt att se på planeringsunderlagen kan då vara att de är underlag inte 
bara till infrastrukturplaner utan även för regionala utvecklingsplaner.90 
De skulle även kunna utgöra en kontextuell ram för kommunala över
siktsplaner. En slutsats kan då bli att regioner och landsting som är plan

86. Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, Västra Götaland. Se bilaga 1.
87. Intervjuer med Trafikverket 20170324 och Landskapslaget, 20170330.
88. Kap 3 och 4.2 samt intervjuer med bland annat Trafikverket Region Väst, 20171026; Region Öst, 

20171101 samt kommentarer från de medarbetare på Trafikverket som läste utkastet till föreliggande 
rapport.

89. Jfr. plan och bygglag (2010:900) 3 kap. 2 §, 7 kap. 6 § samt Riksantikvarieämbetet, 2017.
90. Se kap. 3. avsnittet Riktlinjer för landskap och integrerade landskapskaraktärsanalyser.



2524

Kulturmiljöarbetet – några iakttagelser

upprättare, och kanske även kommuner, kan ha god nytta av integrerade 
landskapskaraktärsanalyser i en regional skala. Särskilt de regionala plan
upprättarna kan då överväga att finansiera och förvalta integrerade land
skapskaraktärsanalyser av regionen. Ett antal regioner har också redan 
genomfört eller påbörjat arbetet med integrerade landskapskaraktärs
analyser som ett led i ett mer utvecklat strategiskt arbete med landskaps 
och kulturmiljöfrågor 91.

Kommuner och region i samverkan med landskapet som grund

LAB190 är ett utvecklingsprojekt som kan illustrera potentialen i samver
kan mellan kommuner och region ifråga om landskapet och dess kvalite
ter. Projektet drivs av Västarvet och innefattar ett område utmed riksväg 
190. Landskapet längs med vägen utgör en grön kil som sträcker sig mellan 
Nossebro och Göteborg. Projektets vision är att skapa ett modellområde 
för hållbar utveckling. Projektet har involverat kommunala och regionala 
tjänstemän, som bland annat har gjort gemensamma resor utefter väg 190 
för att studera och lära sig mer om landskapet längs vägen. En del av syftet 
har varit att få medverkande kommuner att anamma ett landskapsper
spektiv och delta i utvecklingen av området. Genom projektet har kom
munerna och regionen enats om gemensamma samarbetsområden inom 
teman mat, turism och infrastruktur.92

4.4 Relationen till landskapet berörs i varierande grad

I de åtgärdsvalsstudier som är inriktade mot brister i relation till funk
tionsmålet93 kopplar diskussionen om åtgärder i varierande grad till kultur
miljöer eller andra landskapskvaliteter. Sådan kopplingar görs mer eller 
mindre i 13 av de 20 studerade åtgärdsvalsstudier som granskats. I sex av 
de tretton stannar de vid kortfattade utsagor, till exempel att åtgärden 
kommer att ge negativa effekter. I två av de tretton leder bedömningen 
till att åtgärder avstyrks. I ena fallet med hänvisning till ett miljömål, 
i det andra med hänvisning till bevarande av naturvärden i området. I 
den senare föreslås samtidigt en ny entré till vandringsleder i området. I 
resterande fem av de tretton förs mer eller mindre utvecklade resonemang 
som bland annat handlar om att vägen ska bidra till landskapets attrak
tionskraft genom komplettering av alléer, behov av att anpassa åtgärder till 
riksintressen i det fortsatta arbetet samt möjligheterna att tillgängliggöra 
en turistattraktion (Silvermuseet i Arjeplog).94

91. Förutom pilotregionen Västra Götaland bland annat Västmanland, Västernorrland, Skåne och 
Kronoberg.

92. Intervju, Västarvet 20170329. Se även hemsida http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/
aktuellaprojekt/lab190/ 

93. Det vill säga brister och behov vad gäller tillgänglighet och kapacitet med mera.
94. Se bilaga 1.
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Undvika påverkan eller ta tillvara som resurs

I en analys av hur begreppet kulturmiljö hanteras i de tjugo åtgärdsvals
studierna framkommer, att i cirka hälften av dem har någon kulturmiljö 
pekats ut inom det geografiska område som studien berör. De kulturmil
jöer som omnämns är vanligtvis sådana som tydligt omfattas av miljö
balken eller kulturmiljölagen.95 Oftast finns övergripande formuleringar i 
form av att området är utpekat som ett riksintresse, att åtgärder kan beröra 
fornlämningar eller att området är av värde för friluftslivet, natur och 
kulturmiljövården. Endast i ett fåtal studier anges var i landskapet kultur
miljön är belägen.96

Målsättningar för landskap, natur och kulturmiljöer förekommer i sju 
av de tjugo studerade åtgärdsvalsstudierna. Fyra av dem lyfter att negativ 
påverkan och intrång ska minimeras eller undvikas.97 Två av dem ger uttryck 
för en mer sammansatt syn på vägen i landskapet genom skrivningar om att 
åtgärder bör genomföras med hänsyn till estetiska kvaliteter98 respektive att 
vägområdet ska anpassas till kulturmiljön och bevara kulturmiljövärden99. 
I ett fall ger målsättningen uttryck för ett tydligt resursperspektiv genom 
målsättningar om att järnvägen ska vara en integrerad del av landskapets 
karaktär och bidra till att utveckla turismen i området.100

Åtgärder som bidrar till att bevara och utveckla

De mest utvecklade resonemangen om relationen väg – kulturmiljö förs 
i åtgärdsvalsstudier som rör väg 590/968 genom Gammelstad kyrkstad101 
och Kinnekullebanan102. I Gammelstad är åtgärder nödvändiga på grund 
av att den befintliga vägbanans utformning är ett direkt hot mot möjlighe
terna att bevara byggnader i kyrkstaden, det vill de grundläggande värdena 
i världsarvet Gammelstadens kyrkstad103. Samtidigt diskuteras hur åtgär
derna kan bidra till tillgängligheten till kyrkstadens upplevelsevärden.

I åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanan fanns en integrerad land
skapskaraktärsanalys104 bland underlagen. Med utgångspunkt i denna förs 
en diskussion om behovet av att landskapsanpassa järnvägens bankropp 
samt för och nackdelar med elektrifiering sett utifrån landskapets karak

95. Det vill säga riksintressen, byggnadsminnen, fornlämningar samt natur och kulturreservat.
96. Se bilaga 1.
97. Se bilaga 1.
98. Åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister, se bilaga 1.
99. Väg 590/968 genom Gammelstad kyrkstad, del av världsarvet Gammelstad kyrkstad,  

Luleå kommun, Norrbotten län, se bilaga 1.
100. Trafikverket 2014b.
101. Trafikverket 2014c.
102. Trafikverket 2014b.
103. www.lulea.se/gammelstad 
104. Trafikverket 2017a.
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tär. Diskussionen landar bland annat i rekommendationer att inte elektri
fiera banan då det bedöms inverka negativt på landskapsbilden och bidra 
med barriäreffekter. Det vill säga påverkan som inte är i linje med målsätt
ningar om att Kinnekullebanan ska vara en integrerad del av landskapets 
karaktär och bidra till att utveckla turismen i området.105 

Studien för Kinnekullebanan förefaller att underbygga hypotesen att 
utvecklade underlag som landskapskaraktärsanalyser ger bättre förutsätt
ningar att utreda åtgärder som samspelar med kulturmiljöer i ett rumsligt 
perspektiv. De rekommenderade åtgärderna bidrar till transportsystemets 
funktion samtidigt som de gynnar kulturmiljöer och andra landskapskva
liteter så att de bevaras, utvecklas och blir till resurser för andra samhälls
mål. Till exempel om regional och lokal utveckling.106

Avvägningar en del av tjänstemannakompetensen

Enligt de regionala kulturmiljöarbetarnas erfarenheter har natur och 
kulturmiljöer ofta hanterats var för sig. Detta har inte sällan resulterat i 
konstlade motsättningar mellan dessa båda samhällsintressen. Ibland har 
de resulterat i kompromisser i sena skeden som inte gynnat vare sig natur 
eller kulturmiljöerna. Med ett bredare perspektiv i ett tidigare skede är det 
ofta möjligt att förebygga målkonflikter som berör natur och kulturmil
jöer. Det gäller att göra avvägningar tidigt och på en professionell nivå.107 

Utredningsledare på Trafikverket framhåller just avvägningar mellan 
olika aspekter som en kärna i utrednings och projektledarnas tjänstemanna
kompetens som aldrig helt kan ersättas med checklistor och handböcker. I 
avvägningarna kan det dock behövas ett stöd för strategiska överväganden 
om landskapet. Ett stöd som de menar att exempelvis landskapsarkitekter 
kan bistå med och som kan innebära bättre förutsättningar att förutse och 
förebygga målkonflikter i såväl tidiga som mera framskridna skeden.108

Stödet för strategiska överväganden inte självklart

Inom Trafikverket finns generella miljöspecialister samt teknikstöd i form 
av till exempel landskapsarkitekter och kulturmiljövetare. Teknikstöden 
är tillgängliga för åtgärdsvalsstudier i den mån de inte är uppbundna av 
investeringsprojekt.109 Alternativet till teknikstödet inom  Trafikverkets 
egen organisation är konsulter. De snäva tids och budgetramarna för 

105. Trafikverket 2014b.
106. Hypotesen förefaller vara i linje med vad som observerats för väg och järnvägsplaner i  

Trafikverket, 2012a och antagandena om fördelarna med ILKA i Trafikverket 2017a.
107. Intervju, Västarvet 20170329.
108. Trafikverket Region Nord 20171003 – 04.
109. Efter Riksantikvarieämbetets intervjuer har Trafikverket slutit ett nytt ramavtal för avrop av kul

turmiljökompetenser. Kommentar på utkast av föreliggande rapport av Gerd Åström PLmu 20180309.
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åtgärdsvalsstudier medger dock inte alltid att konsulter handlas upp. 
Några av de intervjuade utredningsledarna uppger även att konsulternas 
strategiska landskapskompetens inte alltid är tillräcklig, även om de upp
lever att den generellt har förbättrats under senare år.110 

Kommunala översiktsplaner är ytterligare ett alternativ men av intervju
erna framgår att ställningstagandena till olika landskapsfrågor i dem inte 
alltid upplevs som tillräckligt tydliga för att vara ett stöd för strategiska 
överväganden. Det finns en efterfrågan på översiktplaner med tydligare 
ställningstaganden till olika landskapsfrågor. Inte minst eftersom Trafik
verket inte äger målsättningarna för landskapet även om myndighetens 
verksamhet i allra högsta grad påverkar detsamma.111 

Länsstyrelserna bjuds som regel in till åtgärdsvalsstudiernas dialog
möten och workshops om möjliga åtgärder. Några av utredningsledarna 
uppfattar dock att länsstyrelsetjänstemännen ogärna tar på sig en stöd
jande roll i åtgärdsvalsstudien eftersom den kan komma i konflikt med 
den senare rollen, i den lagstadgade planeringsprocessen, då de ska bevaka 
tillämpningen av miljöbalken och kulturmiljölagen.112 Detta kan vara en 
förklaring till att länsstyrelsernas kulturmiljökompetens saknas i dessa 
inledande sammanhang.113

Kulturmiljöspecialister från regionerna skulle kunna utgöra ett kom
plement till länsstyrelsen och till Trafikverkets egen landskapskompetens. 
Kulturmiljöspecialisterna från Västarvet i Västra Götaland uppgav att de 
tidigare inte har haft någon aktiv roll i samråden med Trafikverket, men 
att de under senare år har medverkat i, som de uppfattade, tidiga alterna
tivprövande skeden.114

4.5 Uppfattningen om det egna mandatet påverkar

I intervjuerna framkommer att tillgången till landskapskaraktärsanalyser 
inte självklart leder till större uppmärksamhet på landskaps och kultur
miljöfrågor. Det kan naturligtvis bero på att kulturmiljön inte berörs på 

110. Region Stockholm 20170830, Region Syd 20170818, Region Öst, 20171101, Region Nord 
20171003–04.

111. Landskapslaget, 20170330, Region Väst, 20171026, Västarvet 20170329, Region Nord  
20171003–04. Se även Riksantikvarieämbetet 2017.

112. Intervju Trafikverket Region Syd 20170818. Se även kap. 3 och 4.2.
113. En av de medarbetare på Trafikverket som läst utkastet till föreliggande rapport påpekade att 

även kommunernas miljöenheter, Naturskyddsförening med flera sällan medverkar på dialogmöten och 
workshops.

114. Intervju med Västarvet 20170329. De medarbetare på Västarvet som intervjuades i samband med 
förstudien till denna utvärdering har läst och lämnat synpunkter på utkastet till föreliggande rapport. De 
påpekar bland annat att de senare under 2017, efter Riksantikvarieämbetets intervju, deltog i samråds
möten inför omdragningen av E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg. De upplevde då att de synpunkter 
och förslag de framförde påverkade Trafikverkets val av korridor inom utredningsområdet. Epost från 
Carina Carlsson, Västarvet 20180228.
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ett sätt som gör den relevant för de åtgärder som utreds. Men det behöver 
inte vara den enda förklaringen till att kulturmiljöaspekten faller bort. 
Det förefaller även kunna bero på hur uppdrags och projektledare ser på 
sina mandat att arbeta med landskapskvaliteter som sträcker sig utanför 
vägområdet.

Landskapskaraktärsanalysen spelade en begränsad roll

I en av de studerade åtgärdsvalsstudierna utreddes ett längre, befintligt 
vägstråk. Studien mynnar ut i rekommendationer om ett antal åtgärder. 
I underlaget ingick en integrerad landskapskaraktärsanalys som  beskriver 
det berörda landskapets känslighet för infrastrukturåtgärder, liksom poten
tialen att utveckla funktioner, kvaliteter och värden i landskapet.115 Utred
ningsledaren som ledde åtgärdsvalsstudien uppger att han hade fått känne
dom om metoden med integrerade landskapskaraktärsanalyser genom en 
kollega, som arbetat med metodutvecklingen och som drev arbetet med 
landskapskaraktärsanalyser på regional nivå. Metoden uppfattades som ett 
nytt grepp för att arbeta med miljö och landskapsfrågor. Emellertid kom 
landskapskaraktärsanalysen att spela en mycket begränsad roll i förhål
lande till de åtgärder som studien rekommenderade.116

Fokus på vägområdet – annat prioriteras bort

Synen på kulturmiljöns relevans tycks att döma av detta exempel även 
hänga ihop med hur uppdrags och projektledarna tolkar sina mandat att 
arbeta med landskapsfrågor. För dem som uppfattar att de har tydliga man
dat att arbeta med vägen som en del i landskapet är det naturligt att lyfta 
blicken och ta in landskapet i stort i de åtgärder som utreds och planeras. 
De som däremot tolkar sitt mandat som begränsat till det givna vägområ
det uppfattar att kulturmiljöer och andra landskapskvaliteter berörs bara 
om de i huvudsak ligger inom vägområdet. Även om den senare gruppen 
självfallet inser kravet på att samordna frågor mellan Trafikverket, kom
muner och privata markägare upplever de inte konflikter med kvaliteter 
utanför vägområdet på samma sätt. Sådana som ligger utanför vägområdet 
och Trafikverkets ansvar kommer av denna orsak att prioriteras bort.117

På regional nivå finns som regel en lång lista över behov som behöver åtgär
das. Ett fåtal av alla dessa behov kommer med bland de prioriterade åtgärder 
som får finansiering. Det är hård konkurrens om budgeten vilket gör att kul
turmiljöfrågor normalt sett inte är prioriterade. För att kulturmiljöfrågorna 
ska lyftas mer aktivt behövs förutom tydligare uppdrag från nationellt håll 

115. Se bilaga 1. Åtgärdsvalsstudie för väg 190 Västra Götalands län.
116. Intervju Region Väst 20171026.
117. Bland annat intervju Region Väst 20171026.
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också en breddad finansiering.118 Kopplat till detta hör frågor om hur pengar 
är budgeterade för miljöåtgärder. De är idag riktade mot så kallade Miljö-
åtgärder Landskap. Häri ingår Säkra passager för djur, Bullerdämpa naturmil-
jöer, Artrika infrastrukturmiljöer, Invasiva arter, Alléer, Strukturer och samband, 
Värdeområden kulturmiljö samt Infrastrukturens kulturvärden. En synpunkt 
som framfördes i intervjuerna var att en friare budgetering av medlen skulle 
kunna bidra till att miljöåtgärder i högre grad riktas mot regionala och lokala 
prioriteringar för att åtgärda brister som rör kulturmiljöer.119

Styrsignalerna uppfattas olika i den regionala praktiken

Några av utredningsledarna upplever att Trafikverkets interna styrsignaler 
är tydliga vad gäller miljö och landskapsfrågor, medan andra upplever 
att signalerna är för få. De senare betonar att de nationella visionerna och 
programmen behöver få ett tydligare genomslag i Trafikverkets regionala 
organisation för att de ska göra skillnad i praktiken.120

Styrningen från Trafikverkets centrala nivå förefaller, på grund av 
hur den uppfattas, ha lett till att praktiken på regional nivå kan få något 
olika inriktning. En är inriktad mot att försöka undvika negativ påver
kan på objektsnivå. Checklistor och andra kortfattade handledningar är 
de främsta verktygen för att arbeta med hänsyn enligt denna praktik. Det 
andra perspektivet, det vill säga att hantera utredning och genomförande 
av åtgärder i ett samhällsbyggarperspektiv121, har kanske inte riktigt fått 
genomslag överallt. I alla fall inte när det gäller kulturmiljöarbetet. En 
förklaring till detta kan vara att checklistorna är ett alltför trubbigt instru
ment för att skapa ett framgångsrikt kulturmiljöarbete. En mer omedelbar 
tillgång till strategiskt stöd i landskapsfrågor kan ge bättre förutsättningar 
för kulturmiljöarbetet än vad checklistor gör.122 

Betydelsefulla förutsättningar för kulturmiljöarbetet förefaller alltså 
även handla om hur väl styrsignaler från Trafikverket centralt når ut i den 
regionala organisationen, hur de omtolkas till mandat bland utrednings
ledare och projektledare samt vilket stöd de har för strategiska ställnings
taganden till landskapet.

118. Bland annat intervju Region Väst 20171026.
119. Intervju Trafikverket Region Nord, Luleå kommun, 20171003 – 04. Jämför kap. 4.1 avsnittet 

Brister och behov är vagt definierade. I arbetet med utvärderingen framkom dock även en motsatt upp
fattning, det vill säga att en friare budgetering också kan leda till att prioriteringarna uteblir, åtgärderna 
färre och effekterna sämre.

120. Bland annat intervjuer Trafikverket Region Väst 20171026 och Region Nord 20171003–04.
121. Se kap. 3.
122. Se kap. 4.4 avnittet Stödet för strategiska överväganden inte självklart.
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4.6 Informationsöverföring och lärande nyckelfaktorer

Informationsöverföringen förefaller vara en nyckelfaktor. I planeringens 
samtliga steg behöver information lämnas över till nästföljande skede i 
en form så att kedjans sista länk, vanligtvis entreprenörens maskinförare, 
har möjligheter att tolka projektets målsättningar och översätta dem till 
konkreta handgrepp och tillvägagångssätt i sitt arbete.

Information kan missförstås – intentioner gå förlorade

Trafikverket har idag en renodlad beställarroll, vilket kan innebära ett 
stort antal relationer till olika uppdragstagare och där slutresultaten är 
beroende av tydliga beställningar och kravspecifikationer. Informations
överföringen sker vanligtvis genom olika dokument med skriftliga 
instruktioner. I intervjuerna framkommer att information lätt kan miss
förstås eller omtolkas beroende på hur den formuleras, och lämnas över till 
mottagaren. Det kan vara en utmaning att få intentioner bakom åtgärder 
att leva vidare genom hela planläggningen och genomförandet.123

Kanaler för kunskapsåterföring saknas

För att gynna möjligheterna till ständiga förbättringar skulle även behövas 
en återföring av kunskaper om vilka åtgärder som gav ett bra slutresultat. 
Det vill säga en återföring från byggskedet till åtgärds och samhällspla
nerarna på den strategiska nivån. Några av de åtgärds och samhällsplane
rare vi har talat med upplever att metoden med åtgärdsvalsstudier saknar 
ett inbyggt lärande. Det saknas rutiner och naturliga kanaler för kun
skapsåterföring. Återföringen sker men i begränsad utsträckning, vanligt
vis genom utredarnas egna initiativ och personliga kontakter. Den kun
skapsåterföring som sker är alltså informell och personberoende.124

Erfarenhetsbank kan öka lärandet

I en av intervjuerna föreslogs en förteckning över olika typåtgärder i 
väg och järnvägshållningen för att förbättra uppfyllandet av kulturmiljö
målen. Det vill säga en slags erfarenhetsbank med förslag på åtgärder för 
att bevara eller stärka förvaltningsbetingelserna och att återupprätta eller 
utveckla kulturmiljöer och landskap. I Finland finns ett förebildligt exem
pel som går under benämningen landskapsval.125

123. Intervjuer bland annat med Trafikverket Region Öst 20171025 och Region Nord 20171003–04.
124. Intervju Region Nord 20171003–04.
125. Intervju Region Nord 20171003–04.
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Denna utvärdering har syftat till att belysa förutsättningarna för kultur
miljöarbetet i de inledande skedena av tranportplaneringen och att utifrån 
iakttagelserna lämna förslag på hur Trafikverkets och andra inblandade 
aktörers kulturmiljöarbete kan stärkas.

Två frågor har undersökts:
1. Hur fungerar kulturmiljöarbetet i de skeden av planeringen när behoven 

av åtgärder i transportinfrastrukturen identifieras?
2. Vad finns det för hinder och möjligheter för att utveckla arbetet så att 

synergierna stärks mellan de statliga målen för transporter och de för 
kulturmiljöer?

5.1 Verktygen finns men tillämpningen kan utvecklas

Kulturmiljöarbetets ramförutsättningar utgörs av den tillämpade, sam
manhållna planeringsprocessen och de regelverk som ska bidra till inte
grationen av miljöaspekter i planer och genomförandet av dem.126

Åtgärdsvalsstudier förefaller att lämpa sig väl för ett proaktivt kultur
miljöarbete med syfte att utreda och avhjälpa bristande anpassning till 
kulturmiljöer. Detta moment kommer dock sällan till användning för 
dessa syften. En förklaring tycks vara att tillståndet och bristerna i rela
tionen transportsystem och kulturmiljö är relativt vagt definierade. Hoten 
mot kulturmiljöer uppfattas som oklara. Brister och behov som är tydli
gare definierade kommer därför att prioriteras framför kulturmiljöer när 
åtgärdsvalsstudier initieras. De kommer därmed även att i högre utsträck
ning bli föremål för miljöåtgärder. Slutsatsen blir därför att åtgärdsvals
studier används endast i begränsad omfattning för att systematiskt åtgärda 
det befintliga transportsystemets bristande landskapsanpassning och ”mil
jöskuld” när det gäller den delsumma i skulden som rör kulturmiljöer.127

De huvudsakliga verktygen för kulturmiljöarbetet är kopplade till den 
lagstyrda planläggningen. Det främsta regelverken är miljöbalken och 
senare i processen kommer kulturmiljölagen in. Miljöbalken har i tidigare 
utredningar bedömts innehålla de verktyg som behövs för ett ändamåls
enligt kulturmiljöarbete utifrån ett landskapsperspektiv, även om brister i 
tillämpningen utgör vissa hinder.128 Utöver de tidigare identifierade hindren 

126. Kap. 3.
127. Se kap 2 Inledning och kap. 4.1.
128. Riksantikvarieämbetet, 2007.

5. Slutsatser och förslag
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tyder föreliggande utvärdering på att planläggningen innebär vissa begrän
sade möjligheter till ett proaktivt kulturmiljöarbete.129 Det är därmed inte 
alltid förenligt med ett perspektiv där kulturmiljön betraktas som en resurs 
att ta tillvara, utan kommer mer att handla om att undvika påverkan.130

5.2 Hinder och möjligheter

I utvärderingen har följande hinder och möjligheter iakttagits.

Tillgången till planeringsunderlag kan påverka

Möjligheterna att integrera kulturmiljön i ett landskapsperspektiv, att 
samordna den med andra frågeområden och därmed skapa förutsättningar 
för synergier mellan olika samhällsmål, kan bero på vilka typer av pla
neringsunderlag som finns tillgängliga. Planeringsunderlag som sätter in 
olika landskapsfrågor i en gemensam kontext, i en lämplig skala, kan tro
ligen bidra till att skapa synergier och öka måluppfyllnaden. Integrerade 
landskapskaraktärsanalyser är en typ av planeringsunderlag som av allt 
att döma kan stödja ett sådant samverkande arbetssätt. Frågan om vem 
som bör ansvara för att finansiera, beställa och förvalta sådana underlag, 
så att de kan vara resurser redan i åtgärdsvalsstudier, förefaller vara en 
stötesten. Den kan uppfattas som kopplad till ambitionerna hos framför 
allt regionala planupprättare till ett mer utvecklat strategiskt arbete med 
landskaps och kulturmiljöfrågor. Landskapskaraktärsanalyser kan rim
ligtvis även utgöra ett värdefullt underlag för mellankommunal samverkan 
i landskapsfrågor.131

Synen på kulturmiljön som resurs eller begränsning

I de åtgärdsvalsstudier som granskats i denna utvärdering kopplar diskus
sionen om åtgärder i varierande grad till kulturmiljöer. Skillnaderna kan 
tolkas som generella uttryck för olika förhållningssätt till kulturmiljöer 
och andra landskapskvaliteter. Något förenklat kan de beskrivas som att 
undvika påverkan eller att ta tillvara som resurs.132 Vilket av förhållnings
sätten som väljs kan naturligtvis bero på vad som har initierat åtgärds
valsstudien. I de åtgärdsvalsstudier som är inriktade mot brister i relation 
till funktionsmålet kan påverkan på kulturmiljön uppfattas vara en peri
fer fråga i förhållande till huvudfrågan för studien. I två av de studerade 
åtgärdsvalsstudierna kommer dock ett tydligt resursperspektiv till uttryck. 
Åtgärderna sätts i samband med möjligheterna att bevara kulturmiljöerna, 

129. Kap. 4.2 avsnittet Små förutsättningar att arbeta proaktivt.
130. Kap. 4.4 avsnittet Undvika påverkan eller ta tillvara som resurs.
131. Kap. 4.3.
132. Riksantikvarieämbetet, 2007.
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men också till använda och utveckla dem som resurser för bland annat 
besöks och turistnäringen.

För att utveckla resursperspektivet är utrednings och projektledarens 
tjänstemannakompetens att göra avvägningar och att se möjligheter till 
synergier betydelsefulla egenskaper. En annan är tillgången till stöd för 
strategiska överväganden om landskapets olika kvaliteter och hur de kan 
bidra till andra samhällsmål. Här förefaller inte minst de regionala och 
kommunala ställningstagandena till landskapets kvaliteter vara ett stöd 
som kan vara betydelsefullt i avvägningarna.133

Fokus på vägområdet eller vägen i landskapet?

Tillgången till planeringsunderlag av typen integrerade landskapskarak
tärsanalyser leder inte självklart till större uppmärksamhet på landskaps 
och kulturmiljöfrågor. Avgörande är även hur uppdrags och projektleda
ren ser på sina mandat att arbeta med landskapskvaliteter som sträcker sig 
utanför vägområdet. Detta tycks påverka bedömningen av kulturmiljön 
och hur den berörs av väg eller järnvägsåtgärder. För dem som uppfattar 
att de har tydliga mandat att arbeta med vägen och järnvägen som en del i 
landskapet är det naturligt att lyfta blicken och ta in landskapet i stort i de 
åtgärder som utreds och planeras. De som däremot tolkar sitt mandat som 
begränsat till det givna vägområdet uppfattar att kulturmiljöer och andra 
landskapskvaliteter berörs bara om de i huvudsak ligger inom vägområ
det.134 De skilda synsätten kan möjligen sättas i samband med hur man 
uppfattat sin roll – vägbyggare eller samhällsbyggare. De kan också bero 
på hur Trafikverkets interna styrsignaler tolkas och omsätts i praktiken.135

Informationsöverföringen en nyckelfaktor

Slutresultatet i form av genomförda åtgärder är beroende av att informa
tionen om intentioner och målsättningar överförs genom tydliga beställ
ningar och kravspecifikationer. Trots detta kan det uppstå missförstånd 
och omtolkningar som leder till att intentionerna går förlorade.

En svaghet i dagens planeringsprocess förefaller vara att den även saknar 
mekanismer för lärande och ständiga förbättringar. Erfarenheter av vilka 
lösningar som fungerar, eller inte fungerar, skulle behöva återföras från 
färdigbyggda åtgärder tillbaka till Trafikverkets samhälls och åtgärdspla
nerare. Ett förslag som framfördes i intervjuerna är en erfarenhetsbank, 
enligt finsk modell, med åtgärder för att återupprätta eller utveckla kul
turmiljöer och landskap.136

133. Kap. 4.4.
134. Kap. 4.5 avsnittet Fokus på vägområdet – annat prioriteras bort.
135. Kap. 4.5 avsnittet Styrsignalerna uppfattas olika i den regionala praktiken.
136. Kap. 4.6.
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Ett exempel på framgångsrikt kulturmiljöarbete

Åtgärdsvalsstudien för Gammelstad kyrkstad137 illustrerar betydelsen av 
flera aspekter som kan uppfattas som framgångsfaktorer. Den utgick från 
ett tydligt behov i form av preciserade brister i vägens utformning, som 
påverkade möjligheterna att bevara kulturmiljön. Brister och behov i rela
tionen mellan väg och kulturmiljö var tydliga utgångspunkter för studien. 
De var styrande för genomförandet, hur konsulter involverades och hur 
överlämningen till planläggning gjordes.

Ett fungerande informationsutbyte tycks ha varit av stor betydelse. 
Konsulter och andra uppdragstagare har fått tydliga instruktioner genom 
hela processen. Särskild omsorg har lagts vid tydliga överlämningar av 
information mellan olika steg i processen från åtgärdsvalsstudie, planlägg
ning, projektering och byggande.138

Exemplet Gammelstads kyrkstad tycks även underbygga antagandet att 
det upplevda mandatet att arbeta med brister och behov i relationen mellan 
väg, kulturmiljöer och andra landskapskvaliteter är viktigt. Det nära sam
arbetet mellan Trafikverket och Luleå kommun förefaller vara en annan 
betydelsefull aspekt som bidragit till att underbygga både mandatet och 
till att utreda lämpliga åtgärder. Både åtgärdsvalsstudien och planlägg
ningen tycks ha mycket stadig förankring i kommunens ställningstagande 
för kulturmiljön och dess målsättningar om världsarvets utveckling.139 Ett 
framgångsrikt kulturmiljöarbete förefaller bygga på att val av åtgärder, 
planläggning och byggande är väl förankrade hos planupprättaren i synen 
på den önskvärda utvecklingen i landskapet och bebyggelsen.140 

5.3 Precisera bristerna – åtgärda behoven – utveckla samverkan

Utvärderingen lämnar på grundval av slutsatserna i avsnitten 5.1 och 5.2 
följande förslag på hur Trafikverkets och andra inblandade aktörers kultur
miljöarbete kan stärkas.

Precisera bristerna i relationen transportsystem och kulturmiljöer

Bristerna och behoven i relationen mellan kulturmiljöer och transportsys
tem kan preciseras, till exempel genom läns eller regionvisa bristanalyser 
av vägstråk och järnvägar. Analyserna kan förslagsvis utgå från en upp
sättning konkreta begrepp som beskriver kulturmiljöernas önskvärda till
stånd ställda i relation till generella typer av påverkan som normalt tillmäts 
transportsystemet. Till exempel: Hur påverkar lokaliseringen och utform

137. Trafikverket 2014c.
138. Intervju Region Nord 20171003 – 04.
139. Intervju Trafikverket Region Nord, Luleå kommun, 20171003 – 04.
140. Jfr. Plan och bygglag (2010:900) 3 kap. 2 §, 7 kap. 6 §.
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ningen av befintliga och planerade vägar och järnvägar kulturmiljöernas 
bevarande och förvaltningstatus? Hur påverkar barriärer, fragmentering 
och buller möjligheterna att använda och utveckla miljöerna?

Använd åtgärdsvalsstudier för att identifiera lämpliga åtgärder

När bristerna i de befintliga väg och järnvägssystemens anpassning till 
kulturmiljöerna preciserats enligt förslag ovan förefaller åtgärdsvals
studier vara ett användbart verktyg för att identifiera åtgärder som kan 
avhjälpa bristerna och minska den negativa påverkan på kulturmiljöerna. 
Ett förslag blir därför att åtgärdsvalsstudier används i större utsträckning 
för att studera åtgärder som kan bidra till att avhjälpa behov och brister i 
relationen kulturmiljöer, transportsystem och trafik.

Gör verksamhetsanpassade underlag tillgängliga för bristanalyser  

och åtgärdsvalsstudier

Syntetiserade och verksamhetsanpassade planeringsunderlag av typerna 
landskapsprogram eller integrerade landskapskaraktärsanalyser förefaller 
vara mycket användbara underlag både för att precisera brister i relatio
nen mellan kulturmiljöer, vägar och järnvägar samt för att åtgärda dem. 
Gör därför syntetiserade och verksamhetsanpassade planeringsunderlag 
av typerna landskapsprogram eller integrerade landskapskaraktärsanaly
ser tillgängliga i större utsträckning redan i regionala bristanalyser och 
åtgärdsvalsstudier. För att sådana underlag ska kunna utvecklas och bli 
tillgängliga verktyg i dessa sammanhang bör roller och ansvar klargöras 
vad gäller att initiera, finansiera och förvalta dem.

Det finns inte bara metoder utan även flera förebildliga pilotprojekt. 
Regionerna Västmanland, Västernorrland, Skåne och Kronoberg har till 
exempel tagit initiativ till pilotprojekt för att ta fram integrerade land
skapskaraktärsanalyser. Syftet är att de ska kunna bli underlag inte bara 
för regionens transportplaneringen utan även för regional utvecklingspla
nering. I Västra Götaland har regionens kunskapsorganisation Västarvet 
initierat ett mellankommunalt samarbete med landskapet som grund. 
Samverkansinsatser som denna bör kunna utgöra underlag i transport
planeringens strategiska bedömningar av landskapet, dess kvaliteter och 
användningen av dem i olika sammanhang. I samma region är åtgärds
valsstudien över Kinnekullebanan exempel på att förvaltningen av vägar 
och järnvägar har stor potential att bidra till att utveckla landskapet, dess 
kulturmiljöer och andra kvaliteter.
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Utveckla samverkan även i kulturmiljöarbetet

Kulturmiljöarbetet i transportplaneringen kan bli effektivare genom 
utvecklad samverkan mellan Trafikverket, regionala planupprättare och 
kommuner. Redan i denna utvärdering, som utgår från ett begränsat 
empiriskt underlag, har några exempel uppmärksammats vilka kan utgöra 
modeller för framtida samverkansinitiativ.

Trafikverkets och Luleå kommuns gemensamma kulturmiljöarbete med 
vägnätet inom Gammelstads kyrkstad tycks belysa flera aspekter av ett 
framgångsrikt kulturmiljöarbete. Även om det kan hävdas att det är fråga 
om en exceptionell kulturmiljö – ett världsarv – är slutsatsen ändå att det 
kan vara modell för ett arbetssätt där förvaltningen av väg och järnvägs
nätet även bidrar till att bevara, använda och utveckla kulturmiljön.
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Trafikverket har haft möjligheter att läsa och lämna synpunkter på utkas
tet till denna rapport. I synpunkterna lämnar de förslag på områden där 
fortsatt arbete vore värdefullt. De framhåller att Trafikverket och Riks
antikvarieämbetet gemensamt bör utveckla utvärderingens förslag141, men 
även att kulturmiljöarbetet i andra delar av Trafikverkets verksamhet bör 
studeras. Regeringsuppdraget till bland annat Trafikverket att utarbeta 
vägledande strategier för kulturmiljöfrågor kan vara ett näraliggande sam
manhang för fortsatt samverkan. I uppdraget har regeringen gett Riks
antikvarieämbetet uppgiften att stödja och följa de myndigheter som fått 
uppdraget i deras arbete med att ta fram och genomföra strategierna samt 
att erbjuda metodstöd.142

6.1 Tillämpningen av metoden för åtgärdsvalsstudier

Trafikverket framhåller att metoden för åtgärdsvalsstudier började att tes
tas 2011–2012. Den nya planläggningsprocessen började gälla från och med 
2013. Från då till nu har det hänt mycket för att optimera arbetssättet. 
Utvecklingen pågår fortfarande. Tillämpningen av metoden innebär ett 
förutsättningslöst arbete med att sätta ramarna för fortsatta utredningar 
med allt högre detaljeringsnivåer. För detta behövs konkret och lättill
gängligt stöd som belyser viktiga krav och inriktningar. Vem ansvarar för 
vad? Det vill säga att ta fram underlag samt att formulera inriktningar och 
mål med mera. För att stärka tillämpningen behövs även erfarenhetsåter
föring. 

6.2 Erfarenheterna från Underhåll och Investering

Verksamhetsområdet Underhåll bör intervjuas om vilka erfarenheter de 
har av de riktade miljöåtgärderna som verktyg för kulturmiljöarbetet. På 
samma sätt bör medarbetare i verksamhetsområdet Investering intervjuas 
om hur de ser på åtgärdsvalsstudier och åtgärdsbeskrivningar och vilken 
betydelse de har för hur kulturmiljöfrågor behandlas i planläggningen. 
Och om kulturmiljöarbetet och landskapskaraktärsanalyserna kan anses 
vara tillräckligt bra.

141. Kap. 5 Slutsatser och förslag.
142. Regeringsbeslut 2017–06–22 och Riksantikvarieämbetet 2018.

6. Reflektioner från Trafikverket
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Reflektioner från Trafikverket

6.3 Det begränsade genomslaget för integrerade 
landskapskaraktärsanalyser

Utvärderingens observation om det begränsade genomslaget för inte
grerade landskapskaraktärsanalyser143 uppfattas som viktig och leder till 
följdfrågor om rollfördelningen mellan verksamhetsområdena Planering 
respektive Investering. De olika skedenas metoder motverkar i sig inte ett 
utvecklat kulturmiljöarbete. Det finns utrymme för hanteringen av olika 
intressen och avvägning mellan dessa. Men det behövs samspel och tyd
ligare stöd i form av verksamhetsanpassade planeringsunderlag och hand
ledningar med mera, samt styrning och konkretisering av inriktningarna 
på olika nivåer. Detta för att stödja avvägningen mellan olika intressena 
genom hela processen, från övergripande inriktning till genomförande.

143. Kap. 4.3. Integrera – samordna – skapa synergier.
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8. Bilagor 

8.1. Sammanställning och analys av 20 åtgärdsvalsstudier

Sammanfattning 

Av de 20 studerade ÅVS:erna har cirka hälften pekat ut någon form av 
kulturmiljövärden i det studerade området.  

De kulturrelaterade värden som pekas ut tenderar ofta att vara värden 
vilka regleras via lagstiftning i miljöbalken eller kulturmiljölagen såsom 
riksintressen, byggnadsminnen, fornlämningar samt natur och kultur
reservat. Detta är miljöer som finns i de underlag länsstyrelsen förfogar 
över. Enskilda kulturmiljöer utan lagligt skydd omnämns sällan.  

Av de kulturmiljövärden som lyfts fram är det ingen av ÅVS:erna som 
mer i detalj går in på vilka värden dessa kulturmiljöer omfattas av. Oftast 
finns svepande formuleringar i form av: Vägen är ”utpekat som ett riks
intresse” eller att området är ”av värde för miljökvalitetsövervakningen, 
friluftslivet och kulturmiljövården”. Endast ett fåtal studier pekar ut var 
längs den planerade vägsträckan kulturmiljöerna är placerade.

I de studerade ÅVS:erna är det de transportpolitiska målsättningarna 
som ligger till grund för bedömning av åtgärder. I dessa ingår hänsyns
målet: ”…transportsystemet ska vara utformat och nyttjas på ett sätt så 
varken människor eller natur skadas av det, det vill säga så säkerheten är 
god, miljöpåverkan låg och människors hälsa inte skapas av systemet.”1 

Utöver dessa ligger fokus ofta på miljömålen, inriktat mot målsätt
ningarna för frisk luft, bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, 
begränsad klimatpåverkan samt ett rikt växt och naturliv. Av dessa mil
jömål är det enbart miljömålen ett rikt växt och naturliv, som lyfter det 
biologiska kulturarvet, samt god bebyggd miljö som lyfter bevarande, 
användande och utvecklande av kulturmiljövärden i bebyggelsemiljöer, 
platser och landskap. 

I fem av de studerade ÅVS:erna lyfts även som målsättning en mins
kad negativ påverkan på natur och kulturmiljöer i området. Detta ten
derar att vara mer vanligt förekommande för de ÅVS:er som valt att 
djupare analysera de kulturhistoriska värdena i området genom en ILKA 
eller dyl.  

Kulturmiljö uppmärksammas sällan i åtgärdsförslagen. Däremot lyfts 
miljö och klimatfrågor ofta fram som prioriterade värden att ta hänsyn till. 

1. Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan diarienummer TRV 2014/97906 s. 16.
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Majoriteten av de studerade ÅVS:erna kopplar inte samman val av åtgärd 
med landskaps eller kulturmiljövärden. I de fall det förekommer antas de 
föreslagna åtgärderna ha negativa effekter på landskapet eller kulturmil
jövärden i anslutning till väg eller järnvägsbanan. Exakt vilka negativa 
effekter som bedöms uppkomma framgår sällan i studien.  

I tre av de studerade ÅVS:erna har tydliga avvägningar genomförts mel
lan kulturmiljövärden i relation till andra värden exempelvis säkerhets 
eller kapacitetsbehov. I vissa fall har åtgärder valt att bortprioriteras på 
grund av dess negativa effekter på landskapet eller kulturmiljön. I andra 
fall bibehålls rekommenderade åtgärder med motivering att kapacitetsbe
hovet utgör i det enskilda fallet en prioriterad åtgärd i relation till kultur
miljövärdet i området.   

Endast vissa av ÅVS:erna har en genomförd SEB. 
I flertalet SEB:s bedöms åtgärderna ha negativ eller marginell påver

kan på landskapet. Vilka konsekvenser dessa negativa effekter kommer att 
generera framgår inte. 

Kulturmiljö lyfts sällan in i dessa bedömningar. Däremot lyfts andra 
relaterade värden såsom ekosystemtjänster in i bedömningarna. 
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Nämns kulturmiljö 
och på vilket sätt?

1. ÅVSen har en landskaps
karaktärsanalys kopplad till sig. 
Går igenom landskaps typer, 
fornlämningar, riks intressen 
och natur och rekreation.1

2. Utpekade riksintressen 
 finns med i kartor.2

3. Utpekade riksintressen 
 finns med i kartor.3 

4. Utpekade landskapsvärden 
genom LKA är genomförd med 
utpekade områden för känslig
het och potential. Fokus ligger 
på strukturer i landskapet.4 

5. Utpekade riksintressen finns 
med och var i området de 

 ligger.5

 

6. Utpekade riksintresseområden 
för kulturmiljö finns med. 
Fornlämningar påpekas finnas 
i området, men har inte stude
rats närmare.6 

7.  Ja, åtgärd för att skydda kultur
miljövärdena i världsarvet.7 

Kopplas val av åtgärd till 
kulturmiljön?

Nja, Gcvägar för att öka 
tillgänglighet till skogsparti. 
Avslår förslag om breddning 
av väg då det skulle motverka 
miljömålet. 



Ja, framhåller att vissa av 
åtgärderna kommer ha nega
tiva effekter på kulturmiljö
värden. De samhällseko
nomiska nyttorna med 
åtgärderna bedöms som större 
än kostnaderna av att göra ett 
större intrång i landskapet. 

Till viss del, vid byggande av 
cykel/gångväg framhålls att 
vägnätet ska ges landskapliga 
funktioner såsom komplet
tering av alléer. Framhåller 
samverkan är viktig för att 
tillvarata landskapets attrak
tionskraft. Som ställningsta
gande konstateras att hänsyn 
bör tas till identifierade värden 
i landskapet. Framgår inte på 
vilket sätt…

Nej

Lyfter behoven av att anpassa 
åtgärder till riksintressena i 
fortsatt arbete. 

Ja, har även åtgärder som 
avser att förstärka upplevelse
värdet i området

Kopplas målsättningar med 
ÅVS till kulturmiljövärden?

Nej, fokus ligger på att miljö 
och klimatpåverkan ska 
minska

Nej … samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning … miljö
kvalitetsmålen ska uppnås

Nej … samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning … 
miljökvalitetsmålen

Ja… minska negativ effekt på 
natur och kulturmiljö

Nej

Nej 

Ja, vägområdet ska anpassas 
till kulturmiljön

Värderas landskapsfrågorna 
i SEB?

Åtgärder antas ha en negativ 
påverkan på miljön, alt ingen 
påverkan alls. 



Åtgärderna framhålls ha ingen 
påverkan, men för gång och 
cykelvägar framhålls ha positiv 
påverkan för ekosystemtjäns
ter. Oklart på vilket sätt. 

Har inte gjort bedömning av 
effekten på landskapet i SEBn

Åtgärder antas ha negativ 
påverkan på landskapet och 
kulturmiljön då vägen pas
serar igenom ett litet område 
med riksintresse för kultur
miljövård. I övrigt bedöms 
åtgärderna ha en försumbar 
påverkan/marginellt intrång 
på kulturmiljöer och landskap.

Bedömer att åtgärdsförslagen 
har en liten påverkan på  
riks intressena. 



1. Åtgärdsvalsstudie – E4/E6/E20 förbi Helsingborg, Skåne län.

2. Åtgärdsvalsstudie väg 282, Gnista – Almunge Uppsala kommun 2017/.

3. Åtgärdsvalsstudie väg 282, Uppsala – Almunge Uppsala kommun 2017/4674.

4. Åtgärdsvalsstudie för väg 190 Västra Götalands län. 

5. Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhets och tillgänglighetsbrister, väg 66, LudvikaFagersta, TRV 2015/67573.

6. Åtgärdsvalsstudie Malmtransporter från Bergslagen 2016, TRV 2016/33287.

7. Åtgärdsvalsstudie Väg 590/968 genom Gammelstad kyrkstad, del av världsarvet Gammelstad kyrkstad, Luleå kommun, Norrbotten län 2014. 
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Nämns kulturmiljö 
och på vilket sätt? 

8. Ja, världsarvet Örlagsstaden 
pekas ut.8

9. Ja, landskapstyper, riksin
tressen och kulturhistoriska 
lämningar pekas ut. Datan 
är hämtad från FMIS.9 

10. Nej, men är den första av 
ett antal delstudier. Fokuse
rar enbart på tillgänglighet 
och kapacitet.10 

11. Riksväg 63 pekas ut som ett 
riksintresse. Brattforsheden 
pekas ej ut som reservat.11

12. Väg 95 är utpekat som 
ett riksintresse med stor 
betydelse för turismen. 
Gestaltningsprogram för 
vägsträckan har genomförts 
2014.12

 
13. Söderåsen pekas ut som ett 

viktigt naturområde med 
höga kulturmiljövärden. 
Ser potential att utveckla 
turismen i detta område. 
Använder sig av Miljöwebb 
landskap, Stigfinnaren och 
Naturvårdsverkets ”skyddad 
natur”.13 

14. Rösjökilen och Järvakilen 
pekas ut som viktiga rekrea
tions, natur och kulturom
råden. Längs E4an framhålls 
även finnas rikligt man forn
lämningar, och vägen löper 
rakt igenom skyddsområdet 
tillhörande byggnadsmin
net Stora Wäsby slott.14

15. Bromma flygplats pekas ut 
som riksintresse.15

Kopplas val av åtgärd till 
kulturmiljön? 

Nej 

Ja, åtgärderna framhålls inte 
bidra till hänsynsmålet utom 
åtgärdsförslag 1, åtgärdspaket 
1 är det förslag som rekom
menderas

Nej, pekat ut vilka sträckor där 
kapaciteten kan öka. ÅVSen 
omfattar ett stort område.

Nej, ingen åtgärd relateras till 
hur de tar hänsyn/kan tänkas 
skada riksintresset. Åtgärder 
såsom ombyggnationer att 
få bort planbrister över Bratt
forsheden föreslås utredas i en 
förstudie.

Hänsyn att tillgängliggöra 
Silvermuseet som turistattrak
tion har gjorts. 

Rätning av väg 109 avvisas 
med hänvisning till bevarande 
av naturvärden i området. Ny 
entré föreslås till vandringsle
der inom Söderåsen. 

Åtgärdernas tros bidra positivt 
till hänsynsmålet. Åtgärden  
breddning av E4an framhålls 
bidra till ökade barriäreffek
ter och negativ påverkan på 
kulturmiljövärden men ses 
som nödvändig utifrån en 
framkomlighetssynpunkt. 

Nej 

Kopplas målsättningar med 
ÅVS till kulturmiljövärden? 

Nej, fokus på framkomlighet

Nja, minskad miljö och klimat
påverkan från trafiken

Nej

Nja, fokus på miljökvalitets
målet. 

Till viss del, fokus på hänsyns
mål och miljömål. Åtgärder 
ska genomföras med hänsyn 
till estetisk kvalitet (lades till 
under workshop) 

Nja, projektmål är att skapa 
mer attraktivare tätortsmil
jöer och bidra med kollektivt 
resande för rekreation.

Minimera intrång i utpekade 
natur och kulturvärden.

Värdefulla natur, kultur och 
rekreationsmiljöer värnas och 
vidareutvecklas (RUFS).

Värderas landskapsfrågorna 
i SEB? 

Nej

Bedömer att en av åtgärderna 
har positiv effekt för landskap 
annars är de negativt, har ej 
bedömt för kulturmiljö. 







Åtgärderna bedöms ha nega
tiva effekter på landskap. 
Framgår ej på vilket sätt…



Förslagna åtgärder bedöms 
både ha positiva och negativa 
effekter på landskapet. 

8. Åtgärdsvalsstudie Farled Karlskrona, TRV 2016/69664.

9. Åtgärdsvalsstudie – E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås, Västerås Västmanlands län version 20131104.

10. Åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo, Delrapport februari 2017 TRV 2017/14854.

11. Stråkstudie väg 63, delen Karlstad–Ljusnarsberg, Inom Värmland respektive Örebro län.

12. Åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister TRV 2015/75616.

13. Åtgärdsvalsstudie Stråket Helsingborg–Kågeröd TRV 2015/69140.

14. Åtgärdsvalsstudie E4 HäggvikArlanda TRV 2016/53391.

15. Åtgärdsvalsstudie Ökad tillgänglighet Solna–Sundbyberg Bromma.
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Nämns kulturmiljö 
och på vilket sätt?

16. Påpekar att det inom utred
ningsområdet finns en mängd 
utpekade riksintressen inom 
kultur och natur. Går inte in i 
detaljer… väg 55 finns med i 
riksintresset för kommunika
tioner.16

17. Nej, fokus ligger på  
kapacitet.17

 18. Kinnekullebanan pekas ut 
som ett riksintresse för frilufts
liv och kulturmiljövård, Natura 
2000område. Finns ett flertal 
naturreservat som angränsar 
till banan. Flaggar för att åtgär
derna kommer att bli kost
samma för att kunna ta hänsyn 
till dessa värden i ett senare 
skede. Har genomfört en ILKA 
i samband med projektet. 
Banans kulturmiljövärde lyfts 
fram som unikt.18 

19. Mittstråket är ett utpekat  
riksintresse för transporter.20

20. Ett flertal olika natur och kul
turvärden pekas ut i ÅVSen allt 
ifrån äldre järnåldersgravfält, 
till naturreservat och artrika 
gräsmarker. Ostkustbanan är 
utpekat som ett riksintresse. 
Det innebär att ”intresset ska 
skyddas mot åtWgärder som 
kan påtagligt försvåra till
komsten eller utnyttjandet av 
anläggningen”.21

Kopplas målsättningar med 
ÅVS till kulturmiljövärden? 

Nej, hänvisar till hänsynsmålet 
och miljömål

Nej

Hänvisar till hänsynsmåler: 
”..transportsystemet ska vara 
utformat och nyttjas på ett 
sätt så varken människor eller 
natur skadas av det, det vill 
säga så säkerheten är god, 
miljöpåverkan låg och män
niskors hälsa inte skapas av 
systemet.”19   
Lyfter fram att Kinnekulleba
nan ska vara en integrerad del 
av landskapets karaktär och 
vara en del i att utveckla turis
men i området. 

Nej, lyfter miljö och hälsa

Nej, hänvisar till hänsynsmålet 
och miljömål

Kopplas val av åtgärd till 
kulturmiljön? 

Nej 

Nämner att värdefull åkermark 
(till exempel klass 810) bör 
klassas som riksintresse vid 
åtgärder.

Lyfter in resultaten i ILKAn 
i ÅVSen. Förslaget är att 
bygga en landskapsanpassad 
bankropp och elektrifiering, 
genomföra inventeringar av 
naturvärden och kulturvärden 
i området, anpassa skötselpla
ner av trädsäkring i området 
samt ta fram ett landskaps
program för området. Rekom
menderade åtgärder är att inte 
elektrifiera banan då det bl.a. 
skulle ha negativa effekter på 
landskapsbilden och bidra 
med barriäreffekter. 

Nej 

Åtgärden bedöms bidra både 
positivt och negativt till hän
synsmålet genom en över
flyttning av trafik från väg till 
järnväg som minskar utsläpp 
samtidigt som utbyggnaden i 
sig bidrar till ökade klimatut
släpp. Utbyggnaden antas ha 
negativ effekt på landskapet. 

Värderas landskapsfrågorna 
i SEB?



Åtgärderna bedöms ha posi
tivt eller marginell påverkan 
på miljön.







De ÅVS som studerats har valts ut utifrån att området som berörs av ÅVSen antas ha kulturmiljöer inom sitt 
område. Vissa av de studerade ÅVSerna är inte alltid färdiga. Har pekats ut av TRV själva som områden där 
kulturmiljö har kommit in/borde ha kommit in. Kulturmiljö kommer sällan in som utpekat mål, inte ens i 
regionala eller kommunala målsättningar. När vägar pekas ut som riksintressen är fokus på kommunikations
möjligheter, ej motsvarighet till kulturväg.

16. Åtgärdsvalsstudie Väg 55 Uppsala–Katrineholm Ärendenummer: TRV 2017/43294.

17. Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg–Malmö Slutrapport: 20130613.

18. Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan diarienummer TRV 2014/97906.

19. Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan diarienummer TRV 2014/97906 s. 16.

20. Åtgärdsvalsstudie Mittstråket – Från kust till kust 2014:139.

21. ABCstråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholm län, TRV 2017/30977, s. 44–45.
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