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Till läsaren

Förord

Denna skrift förmedlar hur kulturmiljöfrågorna kan lyftas fram i
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Arbetet kräver ställningstagande i en rad frågor:
Hur beskriver och värderar vi kulturvärden i vardagslandskapet?
Hur hanterar vi strukturbildande kulturvärden?
Hur kan man bedöma icke mätbara miljöeffekter?
Hur kan de abstrakta och övergripande målen för kulturmiljövår
den omformas till riktlinjer för planering och projektering?
Vi beskriver här ett sätt att hantera kulturvärden som kan prövas
i praktiskt MKB-arbete.
Vi vänder oss både till exploatörer, projektorer, MKB-konsulter
och kulturmiljövårdens aktörer. Vi har valt att förmedla vårt syn
sätt i en allmängiltig beskrivning av hur kulturvärden kan komma
in i MKB-arbetet och i fem exempel. Vi utgår från den dispo
sition för MKB som rekommenderas i ”Boken om MKB”.
För att underlätta förståelsen för kulturvärden och behovet av
kulturmiljöbeskrivningar som planeringsunderlag bör Riksantikva
rieämbetets skrift ”Kulturmiljöbeskrivningar i planeringsunderlag”
läsas parallellt.
Riksantikvarieämbetet våren 1997
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MKB och kulturvärden

Den svenska
modellen

Den myndighet som ska fatta beslut om tillstånd till miljöföränd
ringar enligt lagar knutna till naturresurslagen ska känna till kon
sekvenserna för miljön, hälsan och hushållningen med naturresur
ser. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därför utarbetas
av den som söker tillstånd till förändringen. En MKB ska göras
både inför omfattande och enkla beslut. De formella reglerna be
skrivs i ”Boken om MKB” som utarbetats av Boverket, Natur
vårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen. Där de
finieras också olika begrepp och där beskrivs den svenska MKBproceduren liksom vad som kännetecknar ett gott MKB-arbete.
MKB-arbetets faser brukar betecknas förstudie och utredning.

Det finns många böcker om MKB. Ringen är symbolen för den verksgemensamma Boken om MKB. I den presenteras den svenska MKB-proceduren och
dess ställning i lagstiftningen men också förslag till en arbetsmetod för pro
jektutveckling.
Naturvårdsverket, Banverket och Vägverket ansvarar för tillämpade hand
böcker för miljöskyddslagen och naturvårdslagen respektive lag om byggande
av järnväg och väglagen.
I denna skrift beskrivs hur kulturvärden i miljön kan behandlas oberoende av
prövningslag.

En MKB ska även behandla kulturvärden i miljön. Innan vi går
in på hur detta kan ske, vill vi först förklara vad vi menar med
kulturmiljö och kulturvärden, vilka möjligheter och skyldigheter
som finns att värna om kulturvärden i miljön och vilka som
förträder kulturmiljövården i MKB-processen.
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”En viktig minnesbank och kunskapsresurs är kulturmiljön vi lever i. Byggnader,
landskap vägar, stigar, är spår av tidigare generationers verksamhet - allt sam
verkar till en komplex bild av hur vårt samhälle vuxit fram; en del med starka
symbolvärden, bevarade och förvaltade sedan generationer; annat med mer all
dagliga spår som inte väcker intresse förrän de är på väg att utplånas.”
(Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84)

Kulturmiljöer finns runt om oss i vardagen utan att vi egentligen
tänker på det. Vanligen förknippas kulturmiljö med företeelser i
den yttre miljön - som byggnader, fornlämningar, stadskärnor, odlingsrösen, vägar, beteshagar m.m. - men den omfattar också ett
immateriellt arv dit vi räknar t.ex. ortnamn och sägner kring plat
ser. Medan ett kulturminne avser ett enstaka objekt eller element
av kulturhistoriskt värde, utgör kulturmiljön ett område med flera
ingående delar som tillsammans speglar en viss tid eller ett visst
skeende. Den berättar om vårt samhälles historia; om tidigare gene
rationers verksamhet, ambitioner, värderingar och tankevärld. Det
finns inga bestämda tidsgränser för vad som kan utgöra en kultur
miljö men vi måste ha fått ett perspektiv på det sammanhang
kulturmiljöerna uppkommit i. I dag intresserar vi oss mer för kul
turmiljöer än för kulturminnen just för att vi vill rikta uppmärk
samheten mot samband och sammanhang snarare än mot iso
lerade objekt. I ordet kulturminne ligger det också en större
exklusivitet. Framför allt förknippas det med slott, herrgårdar,
kyrkor och fornlämningar. Med kulturmiljö syftar vi däremot till
att sätta fokus på bredden av vår historia.

Se kulturvärden
som en resurs

Vad är kulturvärden

Som kulturlandskap räknas hela det av människan präglade land
skapet. Ofta tänker vi kanske framför allt på odlingslandskap men
såväl städer och tätorter som skogsmark inräknas i kulturland
skapet. Få områden i vårt land är rena naturlandskap som förbli
vit helt opåverkade av mänsklig hand.
Kulturvärden är ett vitt begrepp som kan omfatta alla slags yttringar
av människors verksamhet. Om vi begränsar detta till kulturvär
den i landskapet får vi ett sammanfattande namn för de spår av
människors livsföring och tankevärld som vi kan finna i eller i an
slutning till den fysiska miljön, oavsett om de återfinns som objekt,
sammanhållna kulturmiljöer, landskapsavsnitt eller t.ex. ortnamn.
Kulturvärden är spåren av människans historia. De är viktiga för
en god livsmiljö och för människors förankring i hembygden. Kul
turmiljön är också en resurs som ska skyddas enligt kulturminnes
lagen, KML, naturresurslagen, NRL, och flera andra lagar. Miljöns
kulturvärden tillmäts idag allt större vikt vid lokalisering och ut
formning av olika exploateringsföretag.
Miljöns kulturinnehåll förändras ständigt och vår tids tillskott ingår
som en del i framtidens kulturarv. Vi har alla ett ansvar att se till att
det som fogas till miljön idag blir delar i en helhet värd att ta vara på.
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Vad betyder orden?
För att förstå och rätt kunna värdera ett område behöver vi sätta
in det i ett större sammanhang; se om det är unikt eller inte och
identifiera dess särskilda karaktärsdrag. Kulturmiljöns värde kan
beskrivas på olika sätt. Vi talar om viktiga betydelsebärare och tids
typiska funktioner och system, kontinuitet, övergripande strukturer
och regional särart. Den genomgång som följer är inte fullständig
men syftar till att klargöra några begrepp som ofta återkommer i
kulturmiljöbeskrivningar.
Betydelsebärare
Med betydelsebärare menas de delar eller element som tydligt
förmedlar platsens historia och bidrar till en kulturmiljös karak
tär och betydelse. Man kan säga att de utgör ett antal kärn
punkter som tillsammans bildar ett ramverk för förståelsen av det
kulturhistoriska värdet. Betydelsebärarna ger ofta tydliga avtryck
och det är kanske dem vi först lägger märke till när vi betraktar
kulturlandskapet. Som exempel kan nämnas hällristningar i Tanumsbygden, fornborgar och farleder längs Mälarens vatten
system, herrgårdar, torp, alléer i herrgårdslandskapet, gruvhål,
masugnsruiner och bruk i Bergslagen samt torg, gatunät och be
byggelsestruktur i staden.

Ur ”Vad berättar en by”.
III. Ulrich Lange.
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Kulturmiljösystem
När vi betraktar kulturlandskapet lägger vi nog först märke till de
enskilda betydelsebärarna. Utan närmare förklaring och tolkning
kan det vara svårt att upptäcka att dessa också kan hänga sam
man med varandra och med omgivningen, och därigenom ha en
roll i den helhet som vi kallar kulturmiljösystem. För att förstå
hur samhället varit uppbyggt och fungerat är det därför viktigt att
vi lär oss se hur kulturmiljöns delar bygger upp och bildar kultur
historiska samband och funktioner. Då kan vi sätta vägnätets
sträckning i förhållande till kyrka och sockencentrum, se bruken
utifrån dess omland av skog och vattenkraft eller relatera herr
gårdens utformning och läge till ekonomibyggnader och odlings
landskap och till torp, jordmån och brukningsvägar. De kultur
historiska sambanden är oftast funktionellt betingade, men kan
också vara uttryck för tankevärld och trosföreställningar. Genom
gående är att de ingående delarna har fungerat tillsammans under
ett och samma historiska skede. Det är alltså ett tidssnitt - inte
kontinuiteten - som står i fokus.
Kulturhistorisk kontinuitet
Om ett kulturhistoriskt system visar hur någonting hänger ihop
funktionellt under en och samma tid, visar den kulturhistoriska
kontinuiteten i stället på samband över tiden. Ett område som är
värdefullt genom sin kontinuitet har bevarat flera tydliga spår
från olika tider. Både torpgrunder med fruktträd inne i skogarna
och vikingatida gravfält på impediment intill dagens bondgårdar
bidrar till berättelsen om ett områdes utveckling. Alla landskap
och miljöer åldras och förändras, men i ett område med tydlig
kontinuitet lagras uttryck från olika epokernas utan att utplåna
varandra. Kulturlandskapet fungerar där som en öppen historie
bok som erbjuder läsning av huvuddragen i hela dess utveckling.
Kontinuitetsbegreppet är centralt inom kultur
miljövården. En verksamhet med lång konti
nuitet anses värdefull, som t ex en plats där
människor bott sedan årtusenden. Att bryta en
kontinuerlig utveckling är i kulturmiljövår
dens perspektiv en dramatisk händelse. En lång
kontinuitet är värdefull både för forskning
och för människans förankring i sin miljö.

I Örsta by i Lids socken i Södermanland ligger tre går
dar i rad sedan århundraden. Byggnaderna har tillkom
mit vid många olika tidpunkter och den öppna marken
har brukats sedan järnåldern - ett gravfält från den
tiden ligger i anslutning till byn.
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Kulturhistoriska strukturerImönster
De kulturhistoriska strukturerna i landskapet är lättast att upp
fatta om vi betraktar det från ovan, t.ex. från en översiktlig karta
eller ännu hellre ett flygplan. Flyger vi tillräckligt högt börjar de
stora dragen framträda: skogsområden, slätter, dalgångar, åsar,
sjöar, berg, älvdalar. Enskilda kulturminnen och kulturmiljöer
flyter ihop med varandra och med naturgeografin. En mosaik av
karakteristiska mönster träder fram. Dessa kulturhistoriska möns
ter eller strukturer speglar överordnade kulturhistoriska samband.
Oftast är naturgeografin basen för dessa historiska mönster och
strukturer. De äldsta kommunikationsledernas sträckning styrdes
av vattendrag och åssträckningar. Svårframkomliga och svårbrukade skogsområden gav bygderna sina ramar. Typiskt är att de
äldsta kända gränserna sockengränserna - vanligen går i naturliga
gränser såsom sjöar, vattendrag och större skogsområden. De
kulturhistoriska strukturerna är seglivade och utgör de mycket
stabila drag som under århundradena gett olika områden och
regioner sin identitet; de har format bygder och bebyggelsemöns
ter, kommunikationer och gränser.
Kulturlandskapets stabila drag återfinns inte bara i stor skala. I
många städer och är de gamla stadsgränserna fortfarande tydligt
avläsbara genom att bebyggelsemönstret är annorlunda utanför
den gamla stadskärnan än innanför. Ofta ligger också gatunät och
tomtgränser fast sedan sekler tillbaka.
Gård pä Österlen

Regional särart
Sverige är inte ett enhetligt land. Naturgeografi, klimat, näringar,
maktstrukturer, bebyggelsens läge och utveckling, by- och gårds
typer, byggnadstradition, skiftes- och arvsförhållanden, odlingssystem och odlingsmarkens organisation, näringar är några före
teelser som bidrar till att kulturlandskap och bebyggelse ser olika
ut i olika landsdelar. Södra Skånes slättlandskap med sina vitkal
kade ensamgårdar som små öar har sin förklaring, precis som
Siljansbygdens byklungor av faluröda trähus har sin.
Herrgård i Bergslagen
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Fäbod i Norrland

MKB och kulturvärden

Vattenled mot Strängnäs
Landsväg mot Strängnäs

■KörrUistiji

Tuna kyrka

Skäggédf

Vattenled mot Stockholm

Jt^ärujsha^

lAXMvrer
jfc»///*////

SB&.

Läggesta

38

Landsväg mot Stockhol ml

j<m

Landsväg mot Nyköping
Vattenled mot Östersjön

11

MKB och kulturvärden

Styrmedel
Möjligheterna och skyldigheterna att värna om kulturvärden i mil
jön regleras formellt av olika svenska lagar och bestämmelser men
också av internationella åtaganden. Dessutom finns samhällets in
ställning till bevarande och hänsyn uttryckta i antagna miljömål.

För skydd och vård

Kulturminneslagen (KML) innehåller flera bestämmelser till skydd
för kulturvärden. 2 kap. KML reglerar skyddet för fornlämningar
med tillhörande fornlämningsområde, 3 kap. KML byggnadsminnen med tillhörande skyddsområde och 4 kap. KML kyrkobygg
nader och kyrkogårdar. För kulturpräglad naturmiljö som inte
skyddas av KML kan naturvårdslagen (NVL) tillämpas enligt 3a §.
NVL reglerar också skyddet av den kulturpräglade naturmiljön
genom bestämmelserna i 7-12 §§ om naturreservat, i 13 § om natur
minnen, i 14 § om biotoper och i 19 § om naturvårdsområden. Mil
jöskyddslagen (ML) förhindrar genom tillåtlighetsreglerna i 4-9 §§
verksamhet som medför störningar för omgivningen.

För skydd och
tillvaratagande

Naturresurslagen (NRL) anger regler för hur avvägningar ska ske
när konkurrens råder om ett markområde. Områden som har
betydelse p.g.a. sina kulturvärden skall enligt 2 kap. 6 § så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kultur
miljön. Kulturvärden i områden av riksintresse för kulturmiljö
vården skall skyddas mot påtaglig skada. Kulturvärden kan också
komma i åtnjutande av skydd genom 2 kap. 2 § som avser stora
mark- och vattenområden som är relativt orörda samt genom 3
kap. 1-7 §§ som omfattar geografiska områden utpekade som
riksintressen där särskilda hushållningsbestämmelser gäller med
hänsyn till natur- och kulturmiljövård.

För hänsyn

De olika lagar som reglerar planering och tillståndsgivning av bygg
nader och anläggningar, vägar etc. innehåller även bestämmelser
om skydd för miljöns kulturvärden. I plan- och bygglagen (PBL)
framgår att planering och byggande ska främja en långsiktigt håll
bar livsmiljö för dagens samhälle och kommande generationer.
Vid planläggning och andra beslut enligt PBL ska bland annat kul
turvärden beaktas. Av 3 kap. PBL framgår att nya byggnader ska
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enligt
3 kap. 10 § PBL ska tillbyggnader, ombyggnader och andra änd
ringar av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag
beaktas och dess byggnadshistoriska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Enligt 3 kap.12
§ PBL får byggnader som är särskilt värdefulla från historiskt,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
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ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär inte förvanskas.
Enligt 3 kap. 13 § ska byggnader underhållas så att ovanstående egen
skaper i huvudsak bevaras. Enligt 5 kap. PBL kan juridiskt bin
dande bestämmelser om skydd, varsamhet och hänsyn införas i
detaljplaner och områdesbestämmelser.
Enligt 28 § vägkungörelsen ska vägar anpassas till landskapet och
inte i onödan skada naturområde eller fornlämning. Liknande be
stämmelser finns i 3-5 §§ lagen om byggande av järnväg. Enligt
30 § skogsvårdsförordningen får skogsstyrelsen meddela föreskrif
ter om hänsyn till kulturmiljövårdens intressen vid skogsbruk. Vid
skötsel av jordbruksmark ska hänsyn tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen enligt 6a § lagen om skötsel av jord
bruksmark.
I proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård formulerades
målen för den då ”nya” kulturmiljövården i fem punkter. Att be
vara och levandegöra kulturarvet, att syfta till kontinuitet i ut
vecklingen av den yttre miljön, att främja den lokala identiteten,
att möta hoten mot kulturmiljön och att bidra till att öka med
vetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang.

Kulturmiljömål

I proposition 1996/97:3 om kulturpolitik förslås som ett av målen
för kulturpolitiken att bevara och bruka kulturarvet.
I propositionen 1990/91:90 om en god livsmiljö anges: ”Målen
för miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den bio
logiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att
de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- och kulturland
skap”.
Det finns en rad internationella konventioner och rekommenda
tioner som avser kulturmiljövård. Sverige har ratifierat UNESCO:s
konvention om skydd för världens kultur- och naturarv från 1972.
Detta innebär ett åtagande att skydda de områden i landet som tas
upp på den så kallade världsarvslistan. Ännu en konvention har
ratifierats nämligen Europarådets ”Convention for the protection
of the architectural heritage of Europe” från 1985.

Internationella åtaganden
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Kulturmiljövårdens aktörer
Kulturmiljövårdens olika företrädare har skilda roller i MKBprocessen.
Kommunen har huvudansvaret för planering och byggande och kan
till sin hjälp ha en kommunantikvarie eller det lokala museet.
Länsstyrelserna företräder som myndighet kulturmiljövårdens in
tressen på regional nivå. Representanter för länsstyrelserna ska som
sakkunniga både delta i samråd och granska MKB-dokument. De
tar också beslut i ärenden enligt kulturminneslagen (KML).
Kulturmiljövårdens konsulter kan ta fram kunskapsunderlag. Kul
turmiljöbeskrivningar, både under förstudien och utredningsskedet, kan beställas från olika regionala och kommunala museer och
från fristående konsulter. UV:s (Riksantikvarieämbetets undersök
ningsverksamhet) olika lokalkontor och privata arkeologiföretag
kan göra arkeologiska förstudier direkt på beställning av exploa
tören. Utredningen enligt KML kan göras först efter beslut på
länsstyrelsen.
Hembygdsföreningar och lokala museer har ofta god lokalkänne
dom och ett stort intresse för kulturvärden på en plats. De bör
kunna göra stor nytta som kunskapsförmedlare i MKB-sammanhang.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är kulturmiljövårdens centrala
myndighet. RAÄ ansvarar för metodutveckling, sektorsutbildning
och handledning i MKB-frågor. I den pågående riksintresseöver
synen preciseras riksintresset i olika områden.
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Kulturmiljön ingår
MKB-arbetet ska enligt NRL behandla kulturmiljön. Arbetet ska
ge underlag för en samlad bedömning av vilken alternativ utveckling som medför den på lång sikt bästa hushållningen med plat
sens kulturvärden. MKB-arbetet ska med andra ord belysa möjlig
heterna att anpassa en föreslagen utveckling till kulturmiljön.

Lyft fram platsens
kulturvärden

För att detta ska vara möjligt krävs att kulturhistorisk kunskap
finns tillgänglig och beaktas redan på idéstadiet, och att kultur
historiker deltar aktivt i arbetet. Kunskap behövs både om kultur
värden som kan vara resurser för den planerade utvecklingen och
om kulturvärden som kan vara ett hinder. Vi vill betona att alla
olika typer av kulturvärden är lika viktiga för att få en helhetsbild
av kulturmiljön. Fornlämningar har dock en särställning inom
kulturmiljövården, genom att de har ett absolut skydd och att ex
ploatören ska ansvara för alla kostnader för eventuella arkeo
logiska undersökningar.
Inom eller i anslutning till redan kända kulturhistoriskt värde
fulla eller skyddade omraden och fornlämningsområden finns
ofta både kunskaper och engagemang från de berörda som ga
ranterar att platsens kulturvärden lyfts fram. Där är det lättare
att både ge råd och få information om hur man bäst går till
väga. Inom övriga områden gäller det att efterfråga och ta fram
dessa kunskaper så att platsens kulturvärden kan tas tillvara
vid lokalisering och utformning av förändringen.
Först när olika miljöintressen som hälso- och miljöskydd, natur
vård och kulturmiljö integreras i MKB-arbetet kan de långsiktigt
bästa lösningarna för miljön, hälsan och resurshushållningen växa
fram, vilket också framhålls i ”Boken om MKB”. Här behandlar
vi därför enbart kulturmiljön och den historiska dimensionen. Ar
betets omfattning i varje särskilt fall är beroende både av platsens
värden och förändringens karaktär och omfattning. Vi vill i detta
avsnitt visa hur kulturmiljöperspektivet kan ingå i MKB-arbetet.

”Det är självklart att en MKB även ska omfatta de kulturvärden i
den yttre miljön som berörs. Som regeringen tidigare erinrat om
inbegrips kulturvärdena i det husbållningsbegrepp som NRL utgår
från. Därför behöver detta inte särskilt anges i lagtexten.” Ur pro
position 1990/91:90 om en god livsmiljö.
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Kunskapsunderlaget
MKB-arbetet kräver kunskaper både om den planerade föränd
ringen och om områdets kulturvärden. Vilken kunskap som redan
finns och vad som behöver kompletteras bör diskuteras tidigt.
Kunskapsbehovet beror av vilka möjligheter som finns till anpass
ning och vilka konflikter som kan tänkas uppstå. Kunskapsunder
laget ska i tidiga skeden vara tillräckligt omfattande för att göra
det möjligt att beskriva den miljöpåverkan som i stora drag kan
följa av förändringen och för att utveckla alternativa idéer. I senare
skeden kan det fördjupas för att kunna ge svar på mer specifika frå
gor. En tydlig behovsanalys och effektbeskrivning gör det lättare
för allmänhet och berörda myndigheter att förstå vilket kunskaps
underlag som krävs i olika skeden.
Inför varje kunskapssammanställning bör man alltså fråga sig
vad kunskapen ska användas till och vad som ska astadkommas
med den nya kunskapen.
Ett bra kulturhistoriskt underlag är en viktig förutsättning för ett
framgångsrikt MKB-arbete. Det ska ge signaler om viktiga frågor
och avgörande hinder. Det ska lyfta fram de för utvecklingen ”di
mensionerande” kulturhistoriska värdena och belysa olika värden
i hela den kulturpåverkade miljön som t.ex. fornlämningar, bygg
nader, anläggningar, odlad mark och sambanden mellan dem.
Befintliga kunskaper, som sammanställts utifrån andra syften och
i andra sammanhang, kräver oftast en tolkning och bearbetning för
att kunna nyttiggöras inför den aktuella förändringen. Tolkningen
och bedömningen av befintliga källor och av vad som saknas
måste göras i samverkan med kulturhistoriskt kunniga experter.
Kunskapsluckor och osäkerheter måste uppmärksammas. Det är
också viktigt att fånga in allmänhetens farhågor och kunskaper
om området. Kunskapsläget inom kulturmiljövården kan kräva
särskilda insatser för att i tid bli varse viktiga frågor och för att
kunna ställa tydliga krav på alternativa lösningar. Detaljfrågor bör
belysas först i senare skeden.
Olika sätt att göra kulturmiljöanalyser beskrivs också i skriften
”Kulturmiljöbeskrivningar i planeringsunderlag”. Metoden bar
också använts i exemplen på sid. 30-93.
För sammanhang

1. Det kulturhistoriska kunskapsunderlaget ska översiktligt
förmedla platsens kulturhistoria.
En översiktlig beskrivning av området ska visa hur platsen vuxit
fram, för att kunna sätta in förändringen i ett kulturhistoriskt
sammanhang. Underlaget ska beskriva den kulturhistoriska
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region och det kulturmiljösystem platsen tillhör samt de aktuella
kulturmiljöernas karaktär och viktiga betydelsebärare.
Begreppen definieras på sid 8-11.
2. Det kulturhistoriska kunskapsunderlaget ska redovisa de kul
turhistoriska karaktärsdrag eller miljöaspekter som bör tas tillvara.

För hänsyn

En kulturhistorisk karaktärsbeskrivning ska uppmärksamma kul
turvärden som kan ligga till grund för och utgöra en resurs för den
föreslagna utvecklingen. Karaktärsdrag - ”den kulturhistoriska
grammatiken” - som ska lyftas fram är de egenskaper, de uttryck
för platsens kulturhistoriska identitet som kan utnyttjas i och på
verka den aktuella utvecklingen positivt. Redovisningen måste där
för göras med utgångspunkt från förändringens karaktär och om
fattning. Det innebär att man i kulturmiljöbeskrivningen för en
motorväg måste lyfta fram andra miljöaspekter än för standardhöjande åtgärder på en byväg eller för ombyggnaden av ett kul
turhistoriskt intressant industriområde.
Basen för beskrivningen av kulturhistoriska miljöaspekter kan
vara en beskrivning av landskaps- eller stadsbilden. Analysen ska
lyfta fram landskapets eller ortens historiska dimension som ett
komplement till den rumsliga beskrivningen. Utgångspunkter kan
vara historiska kartor, bilder, sockenbeskrivningar m.m.
Analysen av de kulturmiljöaspekter som bör tas tillvara vid för
ändringen och som kan och bör påverka utvecklingens inriktning
och utformning måste göras av kulturhistoriker och projektor eller
planerare i samverkan.
3. Det kulturhistoriska kunskapsunderlaget ska redovisa ob
jekt, miljöer som har eller bör få ett skydd.

För skydd

En sammanställning av värdefulla objekt och miljöer ska redovisa
vilka kulturvärden som kan utgöra hinder för den föreslagna
utvecklingen. Detta kan i huvudsak göras med hjälp av befintliga
kulturhistoriska redovisningar.
Uppgifter om värdefulla objekt och miljöer finns i kommunens över
siktsplan, kommunala eller regionala kulturmiljöprogram, länets
bevarandeprogram för odlingslandskapet, fornminnesregister, be
byggelseinventeringar, väginventeringar m.m. Det befintliga mate
rialet kräver tolkning av kulturhistorisk kompetens, eftersom det
kan vara inaktuellt, otillräckligt eller ha andra brister. Kunska
perna om förekomsten av fornlämningar såväl som om värdefulla
byggnader är ojämn över landet. Dels har inventeringar genom
förts i olika omgångar och dels har fornlämnings- och värderingsbegreppen gradvis förändrats. Kompletterande inventeringar, ana
lyser och fältbesök kan därför behövas.
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Kunskapsunderlaget kan med fördel bearbetas och presenteras så
att beslutsfattaren förstår både vad miljön berättar, vilket värde
den har och hur den bör behandlas för att värdet inte ska
påverkas negativt.
Ett exempel är den presentation av stadsbyggnadskaraktärer som
ingår i Stockholms stads förslag till översiktsplan 96, ur vilket vi
hämtat följande texter.
Stenstad
Områden redovisad på karta:
Gamla Stan, Riddarholmen, delar av Södermalm;
Den egentliga kvartersindelade staden;
1910/20-tals komplement som Lärkstaden och Röda Bergen.
Funktionalismens stenstadsenklaver med öppnare byggnadssätt.
Karaktär
Stenstaden är i huvudsak formad i samband med industrialismens ge
nombrott i Sverige. Kring en äldre stadskärna präglas bebyggelsen av det
sena 1800-talets byggnadssätt med sammanbyggda, putsade tegelhus, ca
20 m höga, vid 18 m breda gator. Stadsmönstret karaktäriseras av slutna
kvarter med trånga gårdar och gator i ett rätvinkligt rutnät, som ibland
bryts av esplanader, torg och parker. Under 1910- och 20-talen fullfölj
des exploateringen innanför tullarna med enklaver i friare mönster på
tidigare lämnade höjdpartier.
Förhållningssätt
Användning
Stenstadens mångsidiga karaktär med tät integration av bostäder, service
och arbetsplatser ska bevaras och utvecklas.
Äldre sanerings- och gatubreddningsplaner bör ändras så att samstäm
migheten mellan detaljplan och befintliga byggnader återställs.
Bebyggelse
Stenstadens karaktär, höjdskala och bebyggelse får inte förvanskas. En
dast i undantagsfall får hus rivas och ersättas av nya. Stor restriktivitet
ska iakttas vad beträffar ändringar av fasader och tak mot gatan. Vid
nybebyggelse ska stenstadens karaktärsdrag beaktas på lämpligt sätt,
bl a med avseende på kvartersstrukturen, gatubredder, hushöjder, hus
djup, byggnadsskick samt vattenfronten och stenstadens tydliga gränser
i övrigt.
Allmänna platser
Gator, torg, parker, kajer och andra offentliga rum ska utformas med
hänsyn till både gestaltningsmässiga och funktionella krav.
Landskap
Endast de kraftigaste landskapselementen som förkastningsbranter och
enstaka bergsklackar slår igenom. Dessa naturelement ska värnas.
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Fornlämningar och MKB
Ansvaret för att ta reda på om en fornlämning eller ett fornlämningsområde berörs av ett arbetsföretag vilar ytterst på exploatö
ren. Det ligger därför i företagets intresse att steg för steg kunna
överblicka de arkeologiska konsekvenser som kan uppkomma genom
valet av lokalisering. Endast om exploateringsintresset väsentligt över
stiger bevarandeintresset får länsstyrelsen ge tillstånd till borttagande.
Det är en fördel att i början av MKB-arbetet - under förstudien arbeta med fornlämningar och övriga kulturvärden integrerat. I
senare skeden måste emellertid fornlämningarna handläggas i en
särskild ordning enligt bestämmelserna i KML. Alla fornläm
ningar - både kända och okända - är nämligen skyddade och ska
enligt 2 kap. KML så långt möjligt bevaras.
Ett lämpligt tillvägagångssätt är att i samband med förstudiens
analys av alternativa lägen även behandla de arkeologiska förut
sättningarna för företaget tillsammans med övriga kulturhisto
riska förutsättningar. Den arkeologiska delen av förstudien ingår
då i kunskapsöversikten och kräver inte något beslut enligt KML.
Med hjälp av redan kända uppgifter om fornlämningar, kartstu
dier och fältbesök kan erfarna arkeologer avgöra var fornläm
ningar finns och också på basis av erfarenheter bedöma var ytter
ligare fornlämningar kan förväntas. En avgränsning av sannolika
lägen för fornlämningar ingår då i det samlade kulturhistoriska un
derlaget och onödiga ingrepp i fornlämningsbeståndet kan undvikas.
Då arbetsföretaget är mer preciserat till läge och utformning har
länsstyrelsen att bedöma om det befintliga underlaget uppfyller
kraven på kvalitet och vetenskaplig exakthet så att det kan ligga
till grund för en kommande prövning enligt KML. Länsstyrelsens
godkännande av en frivillig utredning ska redovisas som ett beslut
enligt KML 2 kap. 11 § för att få avsedd rättsverkan.
Om denna utredning inte håller måttet kan länsstyrelsen fatta be
slut om en särskild utredning enligt KML 2 kap. 11 § för att ta
reda på om fornlämningar berörs. När förekomsten av fornläm
ningar är känd kan länstyrelsen fatta beslut om förundersökning
enligt 2 kap. 13 § KML för att klarlägga fornlämningarnas art
och betydelse. Dessa kunskaper blir det slutliga underlaget för en
mer precis konsekvensbedömning inför beslut om slutligt loka
lisering av förändringen och ett eventuellt borttagande av forn
lämningarna genom i en slutundersökning, enligt 2 kap. 12§
KML.
Lör hanteringen av beslut enligt 2 kap. KML se ”Beslut om in
grepp m.m. i fornlämning och fornlämningsområde”. (RAÄ 1997)
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Den kulturhistoriska frågan
MKB-arbetet ska under hela processen inriktas på vad som är
väsentligt för varje planeringsskede, för varje plats och för varje
föreslagen förändring. Traditionellt verkar kulturmiljövården för
kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön genom att tillvara
platsens kulturvärden och hushålla med det andra generationer
skapat. För kulturmiljövården handlar det i MKB-arbetet om att
fånga villkoren för om förändringen är förenlig med platsens kul
turvärden, var den bäst kan lokaliseras och hur det nya kan an
passas till det befintliga. Med hjälp av kunskaper om platsens kul
turvärden och de förändringar projektet medför formuleras och
avgränsas de frågeställningar som vi kallat den ”kulturhistoriska
frågan”. Förhållningssätten kan t.ex.vara:
* bevarande av historiska tidsskikt
* utveckling med varsamhet och anpassning till platsens karaktär
eller särdrag genom att följa den ”kulturhistoriska grammatiken”
* kvalitetskrav så att det nya inte ska bli sämre än det gamla
De kulturhistoriska frågeställningarna blir olika om den aktuella
förändringen dominerar, kan samverka med eller underordna sig
den befintliga miljön. Frågor i olika skeden kan vara: OM
förändringen kan accepteras, VAR den kan äga rum och ITUR den
ska utformas.
OM och VAR

Vid genomgripande förändringar och kontinuitetsbrott är de
kulturhistoriska frågorna främst knutna till frågan om OM
och VAR, men också till HUR det nya formas.
Den kulturhistoriska frågan handlar då om att lyfta fram objekt
och områden som ska skyddas och att göra tydligt vad som för
svinner vad man går miste om - om en förändring genomförs på
en plats. Om förändringen berör ett landskap eller kulturmiljö
som är särskilt sårbar eller känslig måste alternativa lokaliseringar
alltid utredas som underlag för den samlade bedömningen. Det
gäller att försöka tydliggöra vad man vinner respektive förlorar
genom förändringen. (OM och VAR)
När kontinuiteten d.v.s. den successiva förändringen bryts skapas
helt nya kulturmiljöer. Den kulturhistoriska frågan handlar då
även om att ange de karaktärsdrag bör leva vidare och prägla den
nya miljön för att den historiska identiteten inte helt ska gå
förlorad. Erfarenheterna visar att miljön ofta vinner - blir rikare
- om det finns något i miljön som signalerar eller berättar om
platsens historia. (HUR)

VAR och HUR
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Vid succesiv förnyelse och kontinuitet är de kulturhistoriska
frågorna främst knutna till frågan om VAR och HUR.
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Det handlar om både att ange kulturvärden som ska skyddas och
att ange karaktärsdrag som bör prägla förändringen. När konti
nuiteten bevaras är utgångspunkten att de historiska skikten ska
förbli läsbara.
Metoder för att fånga de kulturhistoriska frågorna inför en för
ändring kan vara checklistor, miljömål/riktlinjer, klassade områ
den/objekt, analogier/erfarenheter, samråd och riktningsanalyser.

Påverkas

nej

Hälsa och säkerhet
Olyckor, farligt gods mm?
x
Luft, mark-, vattenföroreningar?
x
Emissioner? Immissioner? Dagvatten?
Vattentäkter?
X
större? enskilda?
Buller?
ekvivalentniv.? maxnivJ friluftsomr.?
Vibrationer?
Andra miljöstörningar?
ljus?, lokalklimat?
Natur- och kulturmiljöer
Riksintressen?
Andra kända intresseområden ?
fauna-florabiotop er? vandringsstråk,
sällsynta arter?
F ornlämningar ?
Övriga områden?
Ändras viktiga Isk-former, strukturer?
karaktär och särart? enstaka element?
landmärken, visuella knutpunkter?
Sociala värden: förankring, identitet?
Pedagogiska värden?
Ekologiskt känsliga miljöer?
Spridningskorridorer?

ja

anm.

Exempel på
checklista

Ev. förbättr. p.g.a. jämnare vägbana

Mindre takter in v. senare

X

Förbättring i Tjäll, se nedan

X
X

Ny mark endast odlad mark
samt ravin i Tjäll

X

Enl. fornlämningsregistret

X

X

Naturresurser
X
Mineraler, grus mm?
Materialbalans: sidotag?, sidotippar?
Skyddsvärda förekomster?
X
Jordbruksmark?
areal? bonitet? hävd? svårbrukad mark?
X
Skogsmark?
bonitet?, arrondering?

Bäcken redan tidigare dragen i
trumma, ev. vandring påverkas ej

Materialbalans, se nedan

Se nedan

Ingen ny skogsmark tas i anspråk

Några tillvägagångssätt visas i exemplen på sid. 41, 63 och 77.
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Att söka
alternativ

Att söka alternativ är ett centralt moment i MKB-arbetet. Alter
nativ formuleras till en början oftast utifrån den planerade utveck
lingens syften och funktion. Detta kan vara tillräckligt om förslaget
inte kommer att medföra någon påtaglig miljöförändring eller i de
fall där miljöanpassningen inte är något problem. För utvecklingsidéer som medför väsentliga förändringar, som berör särskilt
känsliga eller värdefulla områden eller som upprör allmänheten är
det särskilt viktigt att formulera alternativ utifrån andra utgångs
punkter som t.ex. lokala miljöintressen. Alternativ bör formuleras
i samverkan mellan olika experter och allmänheten. Meningsmot
sättningar ska uppmärksammas och redovisas. De kan ofta vara
grogrund för kreativt nytänkande.
Provocerande eller speciellt tänkvärda alternativ kan väcka förbi
sedda frågor och vidga miljöperspektivet. Jämförande analyser
mellan alternativen ska ge underlag för att lyfta fram viktiga val.
Alternativ som utgår från kulturmiljövårdens synsätt kan då jäm
föras med alternativ formulerade utifrån tekniska eller ekono
miska synsätt. Fördelarna för miljön med en kulturmiljövårdande
utveckling kan vägas mot eventuella nackdelar för den först före
slagna utvecklingsidén. Beslutsfattaren får ett bättre underlag för
att kunna avgöra vad som medför den på lång sikt bästa hushåll
ningen. Krav på fler alternativ kan baseras på behovet att hushålla
med naturresurser och att miljöfrågan ska utredas till samma nivå
som ekonomi och teknik. Alternativ formulerade utifrån olika syn
sätt kan både ge impulser att utveckla hänsyn till miljön och fungera
som referensram för att bedöma konsekvenserna för miljön.
Det kan ibland krävas tydliga signaler från intressemyndighe
ternas sida för att få en exploatör att bekosta en utredning av
ett alternativ som inte omedelbart upplevs som önskvärt.
Exempel på kulturmiljöanpassade alternativ.
* Alternativ utformning med hänsyn till regionala och lokala kul
turvärden och kulturtraditioner.
* Alternativ som löser fler problem än det skapar.
* Alternativ som fungerar i samklang med och berikar sin om
givning.
* Alternativ lokaliserade och utformade så att värdefulla kultur
miljöer och kulturminnen inte skadas.

Nollalternativ

En särskilt viktig referensram ger nollalternativet som alltid ska
beskriva hur det kan bli i framtiden om den föreslagna föränd
ringen inte genomförs. Nollalternativet kan antingen leda till en
utveckling som utgår från och gagnar kulturmiljön eller till att
förutsättningarna för hävd och vård försämras och området för
slummas eller växer igen.
Kulturmiljöanpassade alternativ formuleras på sid. 33 och 75.
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Påverkan
Kulturmiljön förändras ständigt. Förändringarna är en förutsätt
ning för en levande kulturmiljö, men förändringar kan gå olika
snabbt och påverka kulturmiljön på ett mer eller mindre ingri
pande sätt. En för kulturmiljövården oacceptabel total omvand
ling kan ske antingen genom ett tvärt och abrupt trendbrott eller
genom långsamma gradvisa förändringar som successivt påverkar
miljön.
Både negativa och positiva förändringar ska beskrivas i MKB-arbetet. Förändringen kan bestå av fysisk eller funktionell påverkan.
Den fysiska påverkan kan vara direkt som t.ex. ändrad mark
användning, skala eller karaktär och den är relativt lätt att beskri
va. Den kan också vara indirekt som t.ex. en barriär som skär av
viktiga kulturhistoriska samband, förorenad luft som gradvis
förstör kulturvärden som t.ex. hällristningar eller byggnadsdetaljer. Den funktionella förändring, som påverkar förutsättningarna
för kulturmiljöns överlevnad, är däremot svår att definiera och
heskriva. Här föreligger ett stort utvecklings- och kunskapsbehov.
Det är viktigt att åtminstone ställa frågorna även om vi inte har
svaren. Uppmärksamheten kan ge upphov till en varsamhet i
enlighet med försiktighetsprincipen.
Det är viktigt att tydligt redovisa de effekter som den föreslagna
förändringen medför och som påverkar områdets kulturvärden.
På kartor kan man markera direkt störda områden och objekt lik
som de kulturhistoriska samband och strukturer som påverkas av
förändringen. Kartorna kan kompletteras med texter, foton och
skisser som också beskriver hur karaktärsdrag och landskapsbild
förändras. Vid samråd mellan olika experter och exploatören kan man
avgöra vilka förändringar som är viktiga och vilka frågor som bör
utredas vidare och hur utredningssområdet ska avgränsas.
Olika förändringseffekter beskrivs på sid. 44-45 och metoder att
förutsäga effekter i exemplen på sid. 66.
Påverkan kan bestå av:
» att kulturelement som fornlämningar, stenmurar, byggnader, alleér, kul
turhistoriskt betingade biotoper m.m. skadas helt eller delvis, direkt genom
s.k. intrång (utplåning, rivning, flyttning, utgrävning) eller indirekt via utsläpp
och vibrationer.
* att nedbrytningsprocessen t.ex. av metallföremål i mark eller byggnadsdetaljer av sten påskyndas.
* att kulturhistoriska samband försvinner när nya anläggningar överlagrar
eller skär igenom befintliga kulturmiljöer.
* att kulturhistoriska strukturer eller områden fragmenteras, d.v.s. att delar
som funktionellt hör samman isoleras eller avskiljs från varandra.
* att kulturmiljöns karaktär förändras genom att den nya anläggningar
bryter eller stör områdets skala eller egenart.
* att störningar i form av buller påverkar miljöer där tystnad är en viktig kva
litet för upplevelsen och förståelsen av kulturvärdet.
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Bedömningsgrunder
Det är inte tillräckligt att enbart redovisa förändringen och att
konstatera att ett kulturvärde berörs eller påverkas. Man måste
också beskriva vad förändringen kan betyda både för kulturmil
jön som helhet och för dess olika delar. Betydelsen av förändring
arna beror förutom av det kulturhistoriska värdet i sig av faktorer
som i vilken utsträckning eller omfattning kulturvärdet berörs, i
hur stor del av området förändringen kan upplevas, hur många
människor eller verksamheter som kommer att beröras och vad
förändringen betyder för dem.
* Betydelsen av en förändring av enskilda kulturelement framgår tydligare om
det betraktas som en del i ett större sammanhang.
* Betydelsen av en förändring kan ibland vara uppenbar, men ofta bygger
värderingen på mer eller mindre osäkra antaganden.
* Det är viktigt att försöka ange vilka bedömningsgrunder som legat till grund
för arbetet. Det ökar trovärdigheten att även behandla frågor som inte så
lätt låter sig beskrivas. Det ger också beslutsfattare bättre möjligheter att
väga in effekten för kulturmiljön när beslutet fattas.

Grunden för att kunna bedöma konsekvenserna för miljöns kul
turvärden kan vara av olika karaktär. De kan uttrycka villkoren
för förändringens tillåtlighet genom att kopplas till olika lagkrav
eller till uttalade mål och bestämmelser i planer och program. De
kan också uttrycka projektets miljöambitioner genom att kopplas
till miljömål eller riktlinjer som tagits fram under MKB-arbetet.
Miljömål

Övergripande nationella kulturmiljömål
* bevara och levandegöra och bruka kulturarvet
* verka för kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
* främja den lokala identiteten
* möta hoten mot kulturmiljön
* öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang
Miljömål i kommunikationskommitténs slutbetänkande
* Transportsystemet ska utformas i samklang med det omgivande
natur- och kulturlandskapet.
* Transportsystemet ska utformas så att det inte förhindrar en god
utveckling av biologisk mångfald och bärkraftiga ekosystem,
en god tillgänglighet till naturområden och parker eller en god
kvalitet och säkerhet för barns lekmiljöer.
* Transportsystemet ska utformas med omsorg om regionala och
lokala kulturvärden. Värdefulla kulturmiljöer och kulturminnen
ska skyddas.
Gränsvärden
* Den kritiska belastningsnivån för tätortsmiljön är under vinter
halvåret avseende nedbrytning av kulturarvet 5ug/m3 för svavel
dioxid, 10ug/m3 för kvävedioxid, 50 ug/m3 för ozon och 10 ug/
m3 för stoft inkl. sot.

24

MKB-arbetet
Utdrag ur Vägverkets miljöpolicy
Ökad hänsyn till miljön vid beslut.
Hög kvalitet vid utformningen av vägmiljöer.
Hänsyn till natur- och kulturmiljöer.
Positiva upplevelser för trafikanten.
Undvik intrång i riksintresseområden.
Preciserade krav på miljökvalitet i förfrågningsunderlag vid all upp
handling.
Mål och riktlinjer
Riktlinjer för hanteringen av miljöns kulturvärden kan föreslås vad
gäller skydd, kontinuerligt bruk, identitet eller karaktär och rikt
linjer för förändringen kan föreslås vad gäller anpassning till
övergripande struktur eller mönster och hänsyn till karaktärsdrag
eller enskilda objekt.

Riktlinjer

Exempel från Växjö kommuns översiktsplan:
«• Nya verksamheter som inte är intressanta för en större allmänhet
eller som är för utrymmeskrävande eller alstrar för tung trafik bör
inte nyetableras i centrum.
* Ny bebyggelse bör i skala och karaktär anpassas till befintlig miljö.
Det innebär inte att pastischer ska eftersträvas. Förnyelse måste gö
ras med självförtroende och höga ambitioner, men på ett sätt där det
nya ”samtalar” med det gamla.
Exempel från exploatering i Saltsjöbaden:
* vattenfrontens karaktär ska skyddas
* järnvägens och stationsbyggnadens historiskt viktiga roll för
sättet att göra entré till Saltsjöbaden ska respekteras
* den fria rörelsen utmed stränderna ska skyddas
* de allmänna ytorna och promenadstråken ska ej privatiseras
* karaktären av byggnader, enskilda eller i grupp, fritt inplacerade
med naturmark mellan sig ska värnas
* de fria siktlinjerna ner mot vattnet ska tillvaratas
* Grand Hotells dominans ska respekteras
* villaetableringens struktur ska respekteras
* en nyetablering av större omfattning som ej kan anpassas till be
fintlig bebyggelsestruktur eller karaktär får ej komma till stånd.
Exempel från Elaninge kommuns översiktsplan:
* det öppna kulturlandskapets karaktär bör behållas
* jordbruksdriften bör fortsätta
* lokalisering av ny bebyggelse eller annat exploateringsföretag bör
göras med stor hänsyn till landskapsbilden
* impedimentsmark innehåller ofta fornlämningar och bör därför
inte exploateras
* åkerholmar och skogsbryn bör sparas för friluftslivets anspråk och
en tilltalande landskapsbild.
Riktlinjer bar också formulerats i exemplen på sid. 41, 63 och 81.
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Skade
forebyggende
åtgärder

Som skadeförebyggande räknas åtgärder som kan genomföras för
att mildra konsekvenserna av en föreslagen förändring. Det är vik
tigt att observera att vissa skadeförebyggande åtgärder kan lösa
ett problem men skapa andra. Bullerplank kan t ex bryta ett kul
turhistoriskt viktigt visuellt samband. Därför ska också de skade
förebyggande åtgärderna konsekvensbeskrivas och tas med i den
slutliga bedömningen.
Man måste vara tydlig vad avser vilka åtgärder som ska vidtas,
hur de kan minska skadan, vem som är ansvarig och när åtgärden
ska vara genomförd.
För kulturmiljövården gäller i princip att skadade eller borttagna
kulturmiljöer eller kulturvärden inte kan ersättas fullt ut, men
effekterna av skador eller ingrepp kan ändå mildras på olika sätt.
Åtgärder som minskar eller förebygger skadorna på miljöns
kulturvärden kan för kommunikationsleder innebära:
* minskat buller genom sänkt hastighet, förbättrade fordon
eller maskiner m.m.
* minskad barriärverkan genom trafikstyrning, viadukter istäl
let för smala underfarter,
* minskade vibrationer genom sänkt hastighet, trafikstyrning,
* minskade utsläpp genom tekniska åtgärder på fordonen, mil
jöregler
* färre externetableringar genom förutseende översiktspla
nering
Åtgärder som mildrar skadorna på kulturmiljön kan för nya
bebyggelseexploateringar innebära:
* minskade brott mot befintlig skala och karaktär genom krav
på alternativ utformning
* krav på upprustning och underhåll av skadade eller sargade
kulturmiljöer som ”blivit kvar” vid en exploatering
* återställning av den ekologiska balansen i ett tidigare stört
kulturlandskap
* återskapande av en sargad park eller allé genom plantering
av nya träd och växter
* återskapande av ett gatunät vid igenläggning av tidigare upp
tagna trafikschakt
* nytillskott med hög kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar
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Redovisningen av olika alternativ ska resultera i en jämförande
bedömning av den föreslagna utvecklingens olika konsekvenser för
kulturmiljön. Konsekvenserna ska baseras på de bedömningsgrun
der som är aktuella. I den jämförande bedömningen ska såväl kon
sekvenserna för utpekade miljöer och objekt som konsekvenserna
för kulturmiljöns utveckling och hävd redovisas. En jämförande
bedömning uttrycks lättast med ord. Det är inte lämpligt att en
bart använda siffror.

Sammanfattande
bedömning

En metod kan vara att besvara frågorna om den aktuella för
ändringen innebär:
* ökade eller minskade möjligheter att uppleva kulturmiljön försvinner viktiga betydelsebärare?
* bättre eller sämre villkor för verksamheter eller boende som
hävdar kulturmiljön - behöver kulturmiljön projektet?
* ökade eller minskade möjligheter att bevara kulturarvet kan betydande kulturvärden försvinna eller skadas?
* en förstärkning eller utarmning av den befintliga bebyggelse
strukturen - förändras områdets skala och karaktär?
* en vinst eller förlust för vardagsmiljön - tillförs kulturmiljön
nya positiva värden?
* ökade eller minskade skador pga utsläpp och buller - belas
tas känsliga kulturmiljöer av indirekta störningar?
Konsekvenserna för kulturmiljön är endast en del av den totala
miljöpåverkan. Under hela MKB-arbetet, men särskilt i slutskedet,
ska kulturmiljöfrågorna vägas mot övriga intressen. Den sam
manfattande bedömningen ska ge beslutsfattaren underlag att välja
alternativ genom att kunna bedöma vad som är den bästa utveck
lingen för området sett i ett långsiktigt hushållningsperspektiv. Be
slutsfattaren ska kunna bedöma om den planerade förändringen
är värd sitt pris i förhållande till förlusten av befintliga miljö
kvaliteter, t.ex. om de förbättrade förutsättningarna för fortsatt
hävd av området väger upp förlusten av enskilda kulturvärden.
Den sammanfattande bedömningen ska inte slå fast vad som är
”bäst” och ”sämst” och inte heller rangordna alternativen sins
emellan. En lösning som innebär ”minst” påverkan kan medföra
en oacceptabel skada för kulturmiljön. Bedömningen ska också
tydligt lyfta fram eventuella avgörande eller alternativskiljande
frågor och målkonflikter. Det ska också framgå vad området res
pektive utvecklingsidéerna vinner och förlorar i olika alternativ. I
sammanfattningen ska också redovisas varför vissa alternativ för
kastats på ett tidigare stadium och varför vissa konfliktfyllda
alternativ fortfarande hänger med. I den samlande bedömningen
ska också skadeförebyggande åtgärder vägas in.
Sammanfattande bedömningar finns i exemplen på sid. 51, 56, 70
och 90.
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Checklista för kvalitetsgranskning
1. Är miljöns kulturvärden meningsfullt
beskrivna?

3. Är alternativ och skadeförebyggande
åtgärder trovärdiga?

Beskrivs övergripande kulturvärden och kvaliteter i
dagens landskap?
Anges områden och karaktärsdrag som ej bör på
verkas?
Anges miljöaspekter som bör prägla projektet?

Har alternativen formulerats utifrån olika synsätt?
Ger alternativen underlag för principiella jäm
förelser?
Redovisas skälen till att alternativ valts eller för
kastats?
Beskrivs alternativ där utvecklingsbehovet löses på
andra sätt än de ursprungligen föreslagna?

Beskrivs vad kulturvärdena i miljön berättar och
vilket historiskt perspektiv de förmedlar?
Är kulturvärdena identifierade på karta?
Beskrivs den fysiska strukturen?
Beskrivs naturgeografiska och kulturhistoriska förut
sättningar som präglat platsen och som förklarar
miljöns framväxt och funktion?
Beskrivs betydelsebärande spår och objekt samt deras
karaktär, läge och inbördes sammanhang (strukturen)?

2. Hotas eller stärks miljöns kulturvärden
av företaget?
Beskrivs vad som tillkommer och försvinner samt
vilka mark- och vattenområden som berörs direkt
och indirekt?
Beskrivs vad påverkan består i och dess omfattning?
Konkretiseras hur stor del av det kulturhistoriska
värdet som berörs och inom hur stort område
skadan kan upplevas?
Påverkas värdefulla miljöer och/eller kulturhistoriska
betydelsebärare?
Påverkas områdets viktiga strukturer eller områdets
karaktär?
Påverkas värdefulla landskapselement eller värde
fulla objekt?
Beskrivs den kulturhistoriska betydelsen av de objekt
eller karaktärsegenskaper som påverkas?
Beskrivs innebörden för kulturmiljövården?
Överenstämmelser med nationella eller lokala mål?
Ökade eller minskade möjligheter att utläsa
områdets historia?
Ändrade villkor för verksamheter som upprätthåller
kulturmiljön?
Ökad eller minskad boendekvalitet?
Bestående skada, fördelar eller nackdelar för unika
och/eller skyddade objekt/miljöer?
Bättre eller sämre villkor för kulturmiljöns
funktion/fortlevnad?
Är kulturmiljön en resurs eller ett hinder för företaget?
Anges skillnader i miljökvalitet före och efter
företagets tillkomst?
Anges hur befintliga kulturvärden kan tas tillvara?
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Beskriver noll-alternativet kulturmiljöns utveckling i
framtiden utan företaget?
Har behov av och förutsättningar för skadebegränsande och förebyggande åtgärder angetts?

4. Ger MKB:n en klar bild av vägvalen?
Är det lätt att finna uppgifter om kulturmiljöns
värden och hur de påverkas?
Är beskrivningarna av kulturvärdena integrerade i
dokumentet eller finns de i en bilaga?
Om så är fallet, finns slutsatser om kulturmiljön i
dokumentet?
Är kulturvärdena redovisade så att de är lätta att
förstå?
Redovisas påverkan och dess omfattning på ett
samlat sätt och i bilder?
Har någon metod använts för att identifiera
nyckelfrågor?
Har påverkan identifierats genom användning av en
systematisk metod?
Är metoden lämplig med tanke på storleken och
innebörden av företaget?
Anges vem som står för framförda slutsatser och
påståenden?
Anges vilka prognos- och beräkningsmetoder som
använts?
Anges osäkerheter?
Anges luckor och bakgrundsmaterial?
Har särskilda arrangemang gjorts för att klara ut
allmänhetens och myndigheternas åsikter och oro?
Framgår vilka samråd som hållits och hur framförda
synpunkter har beaktats?
Framgår behov av uppföljning och eventuellt
uppföljningsprogram?

Exemplen illustrerar hur man i en tänkt MKB-procedur kan till
varata kulturvärden i ett område inför en föreslagen förändring.
Områdena är liksom förändringarna påhittade, i tre av exemplen.
Anledningen är att det inte gått att hitta verkliga fall där också
vardagliga kulturvärden behandlats. Oftast ägnas riksintressen
och fornlämningar stor uppmärksamhet medan övriga kultur
värden ”tappas bort” ofta på grund av bristande kunskaps
underlag.
Ambitionen har varit att ta fram metoder för att beskriva, förut
säga och bedöma förändringar för områdets kulturvärden. Men
också att försöka spegla olika värderingar och åsikter. Tanken har
varit att väcka intresse för att tillvarata kulturvärden som utveck
lingsresurser. Inte bara för att följa lagar och bestämmelser eller
för att tillfredsställa kulturmiljövårdaren utan också för att de ock
så har stor betydelse för boende, besökare, företagare och samhäl
let i fråga.
Varje exempel inleds med en lägesbeskrivning. Därefter följer för
studie och utredning i exempel ett och två, upptaktsmöte och för
studie i exempel tre. Exemplen illustreras med relativt enkla kar
tor. I en ”verklig”" redovisning bör också foton eller teckningar
ingå för att tydligt beskriva olika förändringars inverkan.
I det första exemplet utreds var snabba och tunga godstransporter
kan ge minst skador med hänsyn till olika kulturvärden i en bred
dalgång och i det andra exemplet redovisas hur fornlämningar
kan hanteras vid dragningen av en motorväg. I det tredje exemplet
beskrivs hur en ny verksamhet kan bygga vidare på och utnyttja
ett brukssamhälles kulturhistoriska särart och det fjärde exemplet
diskuteras hur en glesbygd kan utvecklas med hjälp av kultur
värden och EU-stöd. I det femte exemplet visas hur MKB kan
tillämpas i enkla fall.

Val av väg - Utgångsläge
Projektet
Området i regionen.

Europaväg 70 mellan Västerborg och Österköping är en del av
landets stomvägnät, vilket framgår av kartan här intill. En ut
byggnad av väg E70 till motorvägsstandard ingår i den nationella
väghållningsplanen. Ett vägreservat finns sedan 20 år tillbaka
medtaget i kommunens översiktliga planer. Etappen mellan Hjulsta och Köpingebro är en av flera delsträckor mot Österborg i
norr. Den ska enligt Vägverkets tioårsplan genomföras inom en
femårsperiod.
Ökad miljöhänsyn har medfört att regeringen uppdragit åt Väg
verket att också utreda konsekvenserna av en väg med lägre stan
dard. Det långväga transportbehovet kan enligt Vägverket också
tillgodoses genom en utbyggnad av vägen i Ödingedalen ca 5 mil
österut.

Området

Den aktuella vägen ska passera Svartådalen, som i söder begränsas av en barrskogsklädd förkastningsbrant och i norr av ett småbrutet sprickdalslandskap,
Norrskogen, med biandskogsklädda höjder och smala dalsänkor. Vattendrag
och landsvägar slingrar sig fram i dalens botten. Järnvägen är något stelare. I
de öppna dalarna brukas marken. Båda tätorterna har god närservice, men tågen
stannar inte längre.
Svartådalen har sedan forntiden varit länk mellan ostkusten och de centrala
sjöarna. Svartån har försett invånarna med vatten och kraft. Under forntiden
var den farbar med båtar, men sedan medeltiden har man färdats på land.
Runstenar, milstolpar och gästgivargårdar berättar liksom stationshusen om
olika tiders resande.

Svartådalen

På höjderna finns flera fornborgar. Dalgången har odlats kontinuerligt sedan
järnåldern, vilket framgår av gravfälten och namnen på gårdar och byar. Socken
kyrkorna vittnar om områdets medeltida betydelse. Då uppfördes Berga herr
gård på en ö i Svartån och samtidigt uppstod handelsplatsen Köpingebro där
landsvägen naturligt kunde passera ån. Under 1700- och 1800-talen bröts ny
mark för odling i skogsbygderna och Köpingebro fick stadsrättigheter. Efter
laga skiftet hade byarna sprängts. Bondgårdarna var spridda i landskapet.
Berga herrgårds ekonomibyggnad hade uppförts en bit från huvudbyggnaden
och en ståtlig allé planterats längs vägen därifrån till parken. En järnväg hade
dragits fram och ett stationssamhälle bildats vid Hjulsta, vilket framgår av
kartan här intill.
Sedan 1960-talet förekommer ingen persontrafik på järnvägen. I Hjulsta finns
flera tomma lokaler. Köpingebro är bygdens naturliga mötes- och serviceplats.
Den brukade marken har till stor del slagits samman till större enheter. Bil
trafiken har successivt ökat på den södra landsvägen, som nu kallas Europaväg
70. Stockningar inträffar främst sommartid då turistströmmarna är stora, men
genom fartstrafiken av långtradare nattetid medför bullerproblem året om i
Köpingebro.
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Många spår i landskapet vittnar om områdets historia. Vissa är
skyddade medan andra av mer vardagligt slag betyder mycket för
de boendes livsmiljö. Inför vägprojektet är det viktigt att dels lyfta
fram karaktärsbildande kulturhistoriska värden som kan vara
utgångspunkt för ett transportsystem som främjar fortsatt verk
samhet och kvarboende och dels se till att särskilt värdefulla kul
turminnen och kulturmiljöer skyddas.

Kulturmiljöperspektivet

Uppgifter om kulturhistoriskt värdefulla och skyddade områden har samman
ställts av länsmuseet. Köpingebro är av riksintresse för kulturmiljövården; en
småstad med medeltida ursprung, dominerande kyrka, rutnätsplan, trähus från
1700-talet och senare med en bevarad stadsgräns mot sydväst. Områden med
bevarandevärden i odlingslandskapet finns i Eriksättersdalen och invid Svartån.
De kända fornlämningarna inom området är fem järnåldersgravfält och tre
fornborgar. Timrade mangårdsbyggnader och prästgårdar med för trakten
karaktäristisk panelarkitektur finns på landsbygden. Den karolinska herrgår
den och 1700-talsparken på Berga och det för järnvägssträckningen karaktäris
tiska stationshuset i Hjulsta är byggnadsminnen.
Enligt gällande lagar och gällande bestämmelser har fornlämningsområden,
kyrkorna med tillhörande kyrkogårdar, stationshuset och Berga herrgård ett
absolut skydd, medan Köpingebro, som är av riksintresse för kulturmiljövår
den ska skyddas mot påtaglig skada, men någon detaljreglering har inte genom
förts. Kring kyrkorna ska bebyggelsekaraktären bevaras enligt kulturmiljö
program och översiktsplan. För kulturbygden i stort gäller hänsynsregler i NRL
och PBL. Enligt Väglagen ska ändamålet med vägen vinnas med minsta möjliga
intrång och olägenhet och utan oskälig kostnad. I vägkungörelsen stadgas bl a
om hänsyn till landskapet och fornlämningar.

Kyrkomiljö
Byggnadsminne
H

Värdefull byggnadsmiljö

R

Fornminne
Riksintresseområde
Bevarandevärt
odlingslandskap

Tidigare kända skyddsvärda
kulturminnen och kulturmiljöer.
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Val av väg - Förstudie

Upptaktsmöte
Vägverkets distriktskontor tar initiativ till ett första möte för att
informera både om regeringsuppdraget och Vägverkets MKBpolicy. Till mötet kallas MKB-gruppen på länsstyrelsen och rep
resentanter för kommunens planeringskontor samt Länstrafik
bolaget och MKB-konsulten. Man diskuterar förutsättningarna
för att i NRL:s anda finna goda lösningar på transportbehovet,
kraven på trafiksäkerhet och hänsyn till områdets miljö och
naturresurser.
Är vägen ett hot eller
en möjlighet för området?

Diskussionen handlar först om vägen som ett hot eller en
möjlighet för utvecklingen av dalen som kulturbygd.
En motorväg mellan Hjulsta och Köpingebro är enligt Vägverket ett led i strä
van att skapa effektivare och säkrare långväga förbindelser mellan Östersjön
och mellersta Svealand. En normal motorväg med dubbla körfält är ca 30
meter bred och kräver planskilda korsningar och avfarter vid Hjulsta och
Köpingebro. Ett läge invid nuvarande E70 påverkar direkt och indirekt flera
fungerande kulturmiljöer och försvårar traditionellt jordbruk. En smalare mo
torväg med terränganpassade avfarter, bullervallar och fler tvärförbindelser
under eller över vägen kan ge något mindre ingrepp i landskapet och därmed
bättre betingelser för fortsatt jordbruk än med en normal motorväg. Andra lä
gen än det som tidigare studerats längs den nuvarande vägen kan också prövas.
Länsstyrelsens kulturmiljöexpert påpekar att även en smal motorväg längs E 70
berör väsentliga kulturvärden i Svartådalen. Den bryter skalan och karaktären
i dalgången med dess dominerande kulturbyggnader och alléer, bevarade grän
ser och fornlämningar. Viktiga historiska och funktionella samband klipps av.
Förutsättningarna för fortsatt service i tätorterna kan ändras och ökade luft och
markföroreningar kan skada kulturminnen både under och över mark.
Vägverkets och kommunens företrädare hävdar att en standardförbättring av
vägen i Svartådalen behövs; för att klara långväga godstrafik, för att dra fler
turister till bygden, för att minska antalet olyckor, för att förbättra situationen
i Köpingebro där en utflyttning av genomfartstrafiken skulle kunna ge en lug
nare stadsmiljö.

Möjligheter till anpassning
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Länsstyrelsens planerare efterlyser alternativ som kan lösa trans
portbehovet och samtidigt beakta dalens natur- och kulturvärden
och påpekar att belastningsproblemen endast kan påverkas ge
nom lägre trafikmängder och begränsade hastigheter. Vägverket
anser att det kanske är möjligt att dra en motorväg antingen på
åns nordvästra sida eller i skogsterrängen ovanför. Kultur- och
naturvårdarna för fram idén att studera ett alternativ utan motor
väg och med transportlösningar som hushållar med områdets
kulturhistoriska struktur genom att bygga vidare på det befintliga
transportnätet. Kommunens representant påpekar att tidsödande
utredningar kan fördröja den för områdets utveckling viktiga
standardhöjningen av genomfartsvägen. Länstrafikbolaget påpe
kar att den nuvarande järnvägen inte utnyttjas i sin fulla kapacitet
och att en motorväg knappast gynnar den omfattande lokala
trafiken, som är bättre betjänt av ett jämnt utbyggt transportnät.

Förstudie - Val av väg
För att belysa olika sätt att lösa transportbehovet får TransAB uppdrag att i
samråd med Banverket, Vägverket och Länstrafiken översiktligt beskriva möj
ligheter, behov och följder av trafikstyrning och standardhöjande åtgärder.
För att översiktligt belysa följderna för områdets kulturvärden och ge impulser
till lösningar anpassade till dessa anlitas en kulturmiljökonsult. Uppgiften blir
att beskriva områdets kulturhistoriska strukturer och värden, att översiktligt
identifiera förekomsten av fornlämningar och att därefter med hjälp av läns
styrelsen formulera riktlinjer för kulturmiljöanpassade transportlösningar.

Frågor att studera
Diskussionen utmynnar i ett beslut att ta reda på om transport
behovet kan lösas på annat sätt. En motorväg i dalgången anses
ge oacceptabla skador på natur- och kulturmiljön. För att på
ett realistiskt sätt kunna formulera alternativa lösningar krävs
i första hand klarhet följande frågor.
1. Kan transportbehovet lösas på annat sätt än med än motor
väg i dalen?
2. Vad betyder alternativa lösningar för samhällsutvecklingen?
3. Kan påverkan på dalgångens natur- och kulturresurser bli
acceptabel?
Alternativ att studera
Olika möjligheter att lösa trafikbehovet och samtidigt ta vara
på värden i kultur- och naturlandskapet ska studeras i tre hu
vudalternativ och ett nollalternativ.
13-metersväg i dalgången: Kommunens representant före
språkar en 13-metersväg utmed järnvägen nordväst om Svartån.
Motorväg i Norrskogen: Vägverkets planerare föreslår en mo
torväg norr om Svartådalen i skogspartiet mellan dalgångarna.
Trafikstyrning på befintliga vägar: Företrädare för kulturmiljöoch naturvård, länstrafikbolaget och föreningen Rädda Svart
ådalen förordar godstransporter och personresor på befintliga
vägar och järnvägen.
Nollalternativ: Inga åtgärder genomförs i Svartådalen.
13-metersväg

Motorväg

Trafikstyrning

Nollalternativ
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Kunskapsöversikt
Kulturmiljö

Den redan genomförda kartsammanställningen av skyddsvärda områden är den
ena utgångspunkten för kulturmiljökonsultens arbete. Den andra är kulturmiljö
programmet för länet som innehåller översiktskartor för fornminnen, vägar,
handelsplatser, beskrivningar av värdefulla kulturmiljöer i Köpingebro och
kyrkbyarna och en bakgrundsbeskrivningen som gör det möjligt att sätta in de
befintliga vägarna i sitt historiska sammanhang.

Sammanställning av
befintliga kunskaper

För att kunna visa vilka övergripande karaktärsdrag som präglar området sam
manställs också uppgifter om vilken kulturhistorisk region, vilka typer av kulturmiljösystem och vilka kulturmiljöer som är aktuella. Parallellt genomförs
också en arkeologisk förstudie, där kända fornlämningar, arkiv- och kart
studier ger upplysningar om det forntida markutnyttjandet på platsen. Med
dessa kunskaper som bas företas slutligen en översiktlig inventering på platsen
för att på ort och ställe peka ut betydelsefulla kulturhistoriska karaktärsdrag i
landskapet.

Strukturer och samband
viktiga för
områdets karaktär

Svartådalen är centralbygd eller dalgångsbygd som ligger i mellansverige. Kommunikations- och handelsleden längs Svartån är det
historiskt mest betydelsefulla regionala stråket i landskapet. Som
komplement till detta bildar vägarna mellan kyrkor, gårdar och
städer ett viktigt lokalt nätverk betingat av behovet av närtrans
porter. Avgörande för det öppna landskapets skala och karaktär är
också bebyggelsestrukturen med de dominanta och väl avgrän
sade kyrkbyarna och tätorterna förutom den särpräglade alléomgivna herrgårdsmiljön.
Samband av betydelse är de historiskt funktionella banden mellan
gårdarna och de forntida gravfälten, som markerar läget för tidi
gare bosättningar, närheten mellan staden Köpingebro och dess
ännu obebyggda donationsjord, mellan stationssamhället Hjulsta
och dess tidigare sockencentrum Västertuna och mellan Berga
herrgård och kyrka. Samband markerade av alléer är speciellt
värdefulla.

Värdefulla nätverkocb strukturer
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Viktiga samband

Dominanter i landskapet

Förstudie - Val av väg

Om trafiksystemet i dalgången ska bygga vidare på kulturland
skapets sedan århundraden utvecklade struktur och mönster måste
trafikförsörjningen ske med kulturmiljön som dimensionerande
faktor. Både nya vägar och standardhöjningar av det befintliga
transportnätet måste då följa landskapets skala och kulturhisto
riska karaktär, stödja det lokala vägnätet och dess målpunkter
och ta hänsyn till omgivande och närliggande kulturvärden.

Formulering av riktlinjer
för en kulturmiljöanpassad
transportlosning

Som utgångspunkter för en möjlig utveckling av trafiksystemet på
kulturmiljöns villkor formuleras därför riktlinjer för lokalisering
av MKB-handläggaren, kulturmiljökonsulten och länsstyrelsens
kulturhistoriker. Som underlag för riktlinjerna görs en bedömning
av vilka strukturella karaktärsvärden och egenskaper som måste
finnas kvar för att området inte ska förlora sin kulturhistoriska
identitet.

* Helhetsvärdet i området utgörs av kommunikations- och
bebyggelsestrukturen, där den bördiga dalgångsbygden skil
jer sig från den kargare marginalbygden.

Värdering av
strukturpåverkan

* Skillnaderna mellan den månghundraåriga handelsplatsens
och det betydligt yngre stationssamhällets historiska bak
grund och nutida karaktär, uppmärksammas också.
>’r För bibehållen karaktär krävs fortsatt boende och jordbruk
samt förändringar anpassade till landskapets och bebyggel
sens struktur och skala.

Önskemålen om bevarande och skydd ”översätts” till anvis
ningar för hur en förändring kan ske på kulturmiljöns villkor.

MKB-riktlinjer för
lokaliseringen av vägen

Karaktärsdrag som bör skyddas vid dragningen av en ny väg är:
Kyrkornas och byarnas dominans och rörelsemönstret i od
lingslandskapet.
Tätorternas tydliga gränser mot det öppna landskapet.
Karaktärsdrag som bör prägla en väg är:
Kommunikations-, bebyggelse- och ägostrukturen.
Skalan i landskapet.
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Projektet

De olika lösningarna markeras översiktligt på kartor och MKBhandläggaren går tillsammans med TransAB och kulturmiljökon
sulten igenom de uppställda frågorna.

Projektets inverkan

1. Kan transportbehovet lösas på annat sätt
än med en motorväg i dalen?
13-metersvägen kan vara en godtagbar länk i det nationella väg
nätet. Den uppfyller kraven på trafiksäkerhet och tillgänglighet
men kan periodvis ha sämre kapacitet än en motorväg både vad
gäller framkomlighet och hastighet för långväga trafik.
Motorvägen i Norrskogen ger den bästa måluppfyllelsen för den
långväga biltrafiken, men den kuperade terrängen kan medföra
komplicerade tekniska lösningar och extraordinära kostnader. Det
lokala trafikbehovet tillgodoses dåligt genom en motorväg.
Trafikstyrning på befintliga vägar och järnvägen kan antingen krä
va en mängd förstärkningsåtgärder över hela kommunikations
nätet eller också en strikt fördelning av de tunga transporterna till
vissa stråk. Järnvägen kan ge god avlastning. Hastigheten och fram
komligheten för genomfartstrafik blir relativt låg men den lokala
trafiken får förbättrade framkomlighet. Trafiksäkerhetsfrågorna
kräver ytterligare utredning.
Nollalternativ utan trafikåtgärder ger oacceptabla förhållanden för
genomfartstrafiken med gods, vilket på sikt leder till ett behov av
utbyggnad av andra trafikleder.
2. Vad kan alternativa lösningar innebära
för samhällsutvecklingen?
13-metersväg nära tätorterna och i utkanten av jordbruksmarken
medger fortsatt utveckling av bygden, men viss utflyttning av han
del kan ske.
Motorvägen i Norrskogen ”vid sidan av” dalgången och tätorter
na kan på lång sikt medföra att bygden hamnar i skymundan och
dräneras på verksamheter och arbetsplatser och att turisterna far
förbi.
Trafikstyrning på befintliga vägar och järnvägen ger en förbätt
ring och förstärkning av den befintliga strukturen i dalgången och
möjligheter till fortsatt utveckling med kulturmiljön som utgångs
punkt och dimensionerande faktor.
Nollalternativ utan utbyggnad gör att bygden kan utvecklas i lång
sam takt. Tung trafik kanaliseras troligen till andra transportleder,
men turistströmmarna kan bestå.
3. Kan påverkan på dalgångens naturoch kulturresurser bli acceptabel?
För att kunna besvara den tredje frågan redovisar MKB-konsulten
hur de uppställda riktlinjerna för ett transportsystem på kultur
miljöns villkor kan uppfyllas i olika alternativ.
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Riktlinjer för lokalisering

Hur riktlinjerna kan följas
13-m
motor trafik noll
styrn.
väg
alt
väg

Karaktärsdrag som bör skyddas:
Kyrkornas och gårdarnas
dominans och rörelsemönstret
i odlingslandskapet.

delvis

(Inte)

helt

helt

Tätorternas tydliga gränser mot
det öppna landskapet.

osäkert

(mte)

helt

helt

Karaktärsdrag som bör prägla:
Kommunikations-, bebyggelseoch ägostrukturen.

delvis

(nite)

troligen

helt

Skalan i kulturlandskapet.

delvis

(mte)

troligen

helt

Analysen visar tydligt att en motorväg inte kan uppfylla några rikt
linjer, att en 13-mctersväg delvis kan följa dem och att både trafik
styrning och nollalternativ kan ske på kulturmiljöns villkor.
Motorväg

13 -metersväg
Ev externetablering
Barriär
Område med risk
för utsläpp och buller
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Avgränsning
Samråd

Förstudien avslutas genom ett samrådsmöte med deltagare från Vägverket, Ban
verket, Länstrafiken, länsstyrelsen, kommunen och några intresseföreningar
och där beslut fattas om det fortsatta arbetet efter en redovisning vad för
studien lett fram till.

Åsiktsskillnader

Olika intresseinriktningar redovisas när man gått igenom de olika frågorna:
Kan transportbehovet lösas på annat sätt? Vad betyder olika lösningar för sam
hällsutvecklingen? Kan påverkan på dalgångens natur och kulturresurser ac
cepteras?

Vägverket anser att områdets kulturvärden är ett allvarligt hinder
för en motorväg och att man därför måste utreda om en 13metersväg kan klara de långväga transporterna genom landet och
miljökraven. I annat fall måste en ny väg dras i Ödingedalen.
Samverkansmöjligheterna med Banverket bör också utredas ytter
ligare och speciellt följderna för transporterna på väg.
Banverket har intresse av att rusta upp järnvägen för att klara
tyngre och tätare trafik än idag. Grundförhållandena är goda,
men de ekonomiska förutsättningarna för utökad drift måste
utredas ytterligare liksom behovet av åtgärder invid stationerna.
Länstrafikbolaget anser sig kunna bedriva busstrafik med god
regional och lokal tillgänglighet på en 13-metersväg, men ser en
upprustning av järnvägen som ett mer miljövänligt alternativ.
Kompletterande lokal busstrafik måste förekomma på det lokala
vägnätet.
Länsstyrelsens kulturmiljöexpert anser att en 13-metersväg med
tvekan kan accepteras, men att förekomsten av betydelsefulla
samband och fornlämningar utmed den föreslagna sträckningen
behöver utredas ytterligare. Möjligheten att lösa transportbehovet
med hjälp av standardhöjning och trafikstyrning bör i första hand
belysas eftersom den historiska strukturen i området då kan
bevaras.
Kommunens politiker anser att en 13-metersväg bör utredas med
hänsyn till dalgångens kulturvärden och de positiva möjligheterna
för utveckling i bygden.
De boende tycker att en 13-metersväg är ett hinder både för
jordbruket och för de lokala närkontakterna. De förordar en
utredning av vägar med en lägre standard utan planskildhet.

Slutsatser
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Genomgången av hur riktlinjerna kan följas för olika alternativ gör att man
beslutar sig för att lämna alternativet motorväg i Norrskogen. Osäkerheter om
hur Svartådalens kulturvärden kommer att påverkas av de andra alternativen
gör att det behövs ett förtydligande av vilka karaktärsdrag, samband och en
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skilda objekt som bör tas till vara vid olika lösningar. En fördjupad kultur
miljöanalys och preciserade riktlinjer för lokalisering och utformning krävs
också som underlag för att kunna bedöma konsekvenserna av olika alternativ.
Även under utredningsskedet ska den MKB-ansvarige biträdas bl.a. av en
kulturmiljökonsult och en trafikexpert. Länsstyrelsens kulturmiljöexpert ska
delta i formuleringen av riktlinjer, besluta om KML-utredning och i senare ske
den granska konsekvensbedömningen.

Man enas om att följande frågor kräver en fortsatt utredning
för att möjligheterna och villkoren för att lösa transportbeho
vet ska kunna klargöras.

Frågor att utreda

1. Hur påverkas bygdens historiska struktur av en 13-metersväg?
2. Hur kan befintliga vägar och järnvägen utnyttjas?
3. Berörs viktiga betydelsebärare?
>:•
*
*
>!-

Behöver
Behöver
Behöver
Behöver

byggnader rivas?
fornminnen tas bort?
spår i odlingslandskapet tas bort?
alléer, broar eller andra vägminnen tas bort?

4. Finns kulturvärden känsliga för utsläpp, ljus- och ljud
störningar?
Förstudien har visat att det är omöjligt att anpassa en motor
väg till områdets struktur, skala och karaktär. För kulturmiljö
vården, allmänheten och länstrafikbolaget är det viktigt att
belysa om transportbehovet kan tillgodoses genom trafikstyr
ning på befintliga vägar och järnvägen. För Vägverket och kom
munen är det nödvändigt att utreda en 13-metersväg med läge
invid järnvägen. Man behöver också utreda vad som händer
om inga trafikåtgärder genomförs i Svartådalen.
13-metersväg

Trafikstyrning

Alternativ att utreda

Nollalternativ
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Analyser
Kulturmiljö

För att kunna besvara de nya frågorna fördjupar kulturmiljökonsulten i sam
arbete med vägverkets planerare analysen från förstudien. På kartor redovisas
såväl karaktärsdrag och mönster som särskilt känsliga objekt eller områden,
som underlag för en diskussion med länsstyrelsen. För att lokalisera fornlämningar görs en arkeologisk utredning enligt 2 kap. KML för aktuella influens
områden.

Fördjupad
kulturhistorisk analys

Karaktäristiska och tätare mönster präglade av ägoförhållanden,
ekonomiska och naturgeografiska förutsättningar är gatunäten i
tätorterna och fälten i odlingslandskapet. Viktiga betydelsebärare
är kyrkorna, herrgården och rådhuset, representanter för olika stiloch byggnadsideal, byggnadstekniker och ursprunglig verksamhet
som t ex stationshuset, mangårdsbyggnaderna och köpmanshusen, vägminnen som milstenar och stenbroar samt fornborgar,
gravfält och gamla bytomter. Många av dessa kulturminnen både
ovan och under jord kan också skadas av ökade trafikmängder.

Viktiga
mönster
— Lokalt vägnät
Lokalt gatunät

•V
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Agrara mönster

Viktiga
betydelsebärare

• • Områden och objekt
*•*•* känsliga för utsläpp

Utredning - Val av väg
Som grund för bedömningen av olika lösningar preciseras ytterligare vilka riktlinjer som bör vara vägledande vid utformningen och bedömningen av olika alternativ.

Köpingebro
Staden har karaktär som tät handelsplats och småstad. Karaktäristiska offentliga och privata byggnader, kvartersindelning och
gatunät, broar, gatstensbeläggning vid torget, park- och alléträd
är viktiga betydelsebärare. För bibehållen karaktär förutsätts tra
ditionella verksamheter och fortsatt boende.
Hjulsta
Orten har karaktär som stationssamhälle. Stationsbyggnaden och
gatunätet med alléträd är viktiga betydelsebärare. För bibehållen
karaktär förutsätts fortsatt boende och verksamheter.
Svartådalen
Området har karaktär som central dalgångsbygd. Kyrkor och
kyrkogårdar, mangårds- och ekonomibyggnader, alléer, parker,
kyrkogårdar, vägnät, gränser och karaktärsfornlämningar är vik
tiga betydelsebärare. För bibehållen karaktär förutsätts fortsatt
jordbruk och boende på befintliga gårdar.
.
Kopingebro
* Förändring och komplettering av gatumiljön ska ske med
hänsyn till stadens karaktär, skala, gatunät, värdefulla bygg
nader och träd.
* Trafiken bör begränsas så att störningarna ej medför skador
på kulturvärden eller försämrar förutsättningarna för boende och
verksamheter. Miljöprogram bör göras för stadens trafikmiljöer.

UndGtlag för bedömning 3V
Olika alternativ

Värdering inför
miljöpåverkan

Riktlinjer för lokalisering och
utformning av trafikleder

Hjulsta
* Förändring och komplettering av gatunätet ska ske med
hänsyn till ortens skala och karaktär, stationsmiljön och upp
vuxna träd.
Nya verksamheter bör kunna läggas i anslutning till järnvägen.
* Trafiken på väg och järnväg bör ej orsaka störningar som
skadar kulturvärden eller försämrar förutsättningarna för
boende och verksamheter. Hänsynsregler bör utfärdas för for
donstrafik och parkering.
Svartådalen
* Förändring och komplettering av transportlederna bör ske
med hänsyn till områdets karaktär, skala och betydelsefulla
kulturminnen. Nya verksamheter bör läggas i anslutning till
befintliga tätorter.
* Trafiken bör begränsas så att störningarna ej medför skador
på kulturvärden eller förhindrar boende eller traditionella
verksamheter. Miljöprogram bör göras för utformningen av
trafikmiljöerna i området.
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Projektet

Vägverkets planerare förser MKB-handläggaren med uppgifter om var väg
banor och förbifarter kan lokaliseras och var standardhöjningar krävs i olika
alternativ, vilken markyta som krävs samt inom vilka områden störningar i
form av utsläpp av avgaser, ljus och buller kan förekomma. Banverket bidrar
med uppgifter om nödvändiga åtgärder för järnvägen. Länstrafikbolaget och en
fristående trafikkonsult levererar material om trafikflöden och trafikintensi
teter m.m.

Fördjupad beskrivning av
olika alternativ

Alternativ 13-metersväg utmed järnvägen
En delvis ny 13-metersväg drages utmed järnvägen. Vägen dras
omedelbart i utkanten av Hjulsta och som förbifart norr om
Köpingebro. Ett område med en bredd av 50 m på båda sidor om
vägen kan beröras av utsläpp och ljusstörningar. Buller översti
gande 65 dBA kan förekomma inom 300 m från vägbanans
ytterkant.

Alternativ trafikstyrning på ock standardhöjning av befintliga leder.
Upprustning och förstärking av den norra landsvägen och vägen
över ån mot Hjulsta för busstrafik. Upprustning och förstärkning
av den södra vägen och vägen förbi Berga för godstransporter.
Upprustning av vägen i Erikssätterdalen för lokaltrafik. Stark be
gränsning av genomfartstrafiken i Köpingebro. Upprustning av
järnvägen för både gods- och persontrafik.

Nollalternativ ingen förbättring eller nybyggnad.
Normalt underhåll av befintliga landsvägar. Underhåll av järn
vägen för långväga godstransporter.

Som underlag för bedömningen av olika trafiklösningar for
muleras också de tekniska och ekonomiska förutsättningarna
för olika trafiklösningar i form av riktlinjer för trafiksäkerhet,
hastighet, tillgänglighet, kapacitet och kostnad m.m., men des
sa frågor behandlas inte i denna skrift.
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13-metersväg

Förbifart
Stor korsning
med trafikljus
Förbifart

Lokalväg

Stor korsning
med trafikljus

• * Bullerstört
• i område
Trafikstyrning
Upprustad station

Begränsad bärighet

Väg för lokal
busstrafik

Tvåplanskorsning
vid järnvägen

Begränsad genomfart

Väg för tunga
godstransporter
Utvidgad
plankorsning

Upprustad station
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Förutsägelse

MKB-handläggaren går därpå systematiskt igenom hur ändrad markanvänd
ning, skala och karaktär och störningar som barriärer, buller, ljus och utsläpp
kan påverka miljöns kulturvärden i olika alternativ. (Här redovisas Köpingebro
och Svartådalen.)

Påverkan och följder
för kulturmiljön av
olika alternativ

Beskrivning av påverkan på kulturvärden i Köpingebro
alternativ
1. 13-m väg

alternativ
2. trafikstyrning

alternativ
0. ingen trafikåtgärd

Direkt påverkan
Ändrad markanvändning, skala och karaktär
1. En förbifart bryter det traditionella kommunikationsmönstret. Villko
ren för verksamheter i centrala delar kan därmed förändras.
2. En okänslig upprustning av genomfarten kan medföra en förändring
av stadens skala och karaktär genom breddning av gator, rivning av hus,
borttagning av gångbanor, gatsten och alléträd.
0. Kommunikationsmönstret består. Vård och underhåll av befintliga
byggnader, trädgårdar och parker förhindras inte.

Indirekt påverkan
Barriärer, utsläpp, ljus och buller
1. Externa serviceanläggningar vid förbifarten kan medföra viss utflytt
ning av handel och service, men olägenheter som trafikbuller, utsläpp
och strålkastarljus försvinner.
2. Måttlig genomfartstrafik medför att funktionella samband bibehålls
och utsläpp som inte skadar kulturvärden eller buller i centrala delar.
0.-
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Beskrivning av påverkan på kulturvärden i Svartådalen
alternativ
1. 13-m väg

alternativ
2. trafikstyrning

alternativ
0. ingen trafikåtgärd

Direkt påverkan
Andrad markanvändning, skala och karaktär
1. En delvis ny 13-metersväg med förbifart och ev tillkommande
verksamheter norr om Köpingebro tar jordbruksmark i anspråk och
förändrar dalgångens kommunikationsmonster.
2. En upprustning av landsvägarna och järnvägen kräver måttlig
breddning och rätning i vilket medför ett mindre ianspråkstagande av
åkermark, borttagning av delar av gravfält, flyttning av milstenar samt
förstärkning eller komplettering av stenbron över Svartån.
0. Kommunikations- och funktionsmonstret i dalgången förändras inte.

Indirekt påverkan
Barriärer, utsläpp, ljus och buller
1. En ny förbifart norr om Köpingebro skär visuellt och funktionellt av
sambandet mellan Eriksättersdalen och Svartådalen. Buller stör boende
i Norrtuna. Utsläpp kan påverka fornlämningarna i Norrtuna.
2. En upprustning av landsvägar och järnvägen kan innebära rätning i
höjdled. Detta kan bli en visuell barriär mellan gårdar och odlings
marker. Utsläpp och buller beräknas inte allvarligt påverka några
kulturvärden.
0. Minskad genomfartstrafik ger inga barriärer och minskade störningar.
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Bedömning
Kulturmiljö

De olika alternativens
betydelse för kulturmiljön

MKB-handläggaren gör en sammanfattande bedömning av hur lösningar
enligt olika alternativ kan följa de riktlinjer som tidigare formulerats.

Riktlinjer för lokalisering och utformning Hur riktlinjerna kan följas

Köpingebro
Förändring och komplettering
av gatumiljön ska ske med hänsyn
till stadens karaktär, skala, gatunät,
värdefulla byggnader och träd.
Trafiken bör begränsas så att
störningarna ej medför skador på
kulturvärden eller försämrar
förutsättningarna för boende och
verksamheter.

13-m
väg

trafik
styrn

noll
alt

helt

osäkert

helt

helt

osäkert

helt

Miljöprogram bör göras för
stadens trafikmiljöer.

tveksamt

Hjulsta
Förändring och komplettering av
gatunätet ska ske med hänsyn till
ortens skala och karaktär, stationsmiljön och uppvuxna träd.

osäkert

helt

helt

Nya verksamheter bör kunna
läggas i anslutning till järnvägen.

osäkert

helt

tveksamt

Trafiken på väg och järnväg bör ej
orsaka störningar som skadar kultur
värden eller försämrar förutsätt
ningar för boende och verksamheter.

(jnpT)

delvis

helt

Svartådalen
Förändring och komplettering av
transportlederna bör ske med hänsyn
till områdets skala, karaktär och
betydelsefulla kulutrminnen.

(jiite)

delvis

helt

Nya verksamheter bör läggas i
anslutning till befintliga tätorter.

osäkert

helt

troligen

Trafiken bör begränsas så att
störningarna ej medför skador på
kulturvärden eller förhindrar boende
eller traditionella verksamheter.

delvis

helt

helt

Miljöprogram bör göras för utform
ningen av trafikmiljöerna i området.

osäkert

möjligt tveksamt

troligen tveksamt

Utredning - Val av väg
13>-metersväg

Bullerstörning
Ändrad skala

Ändrad skala
Borttagen genomfart
Stadsmiljön påverkas

ej

Rörelsemönster ändras

Risk för
bullerstörning
Nedlagd station

Risk för buller
och miljöstörningar

Bibehållet
rörelsemönster

Begränsad framkomlighet

Bibehållet
rörelsemönster
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Samråd

Sammanfattande
redovisning

Vid ett avslutande offentligt möte får representanter för både myndigheter och
allmänhet tillfälle att ta del av vad MKB-arbetet lett fram till. MKB-handläggaren redovisar samtliga frågor som ställts under förstudien och kommen
terar om utredningen ger tillräckliga svar.

1. Hur påverkas områdets historiska struktur
av en 13-metersväg?
Utredningen visar att kommunikationsmönstret ändras, att
tätorternas funktion som knutpunkter eventuellt kan på
verkas, att både visuella och funktionella samband bryts, men
att de allra viktigaste funktionssambanden för jordbruket kan
klaras genom under- eller överfarter.
4. Hur kan befintliga vägar användas?
Utredningen visar att befintliga vägar kan användas med mått
lig standardförbättring under förutsättning den tunga trafiken
fördelas på olika stråk, att hastigheten begränsas och att tung
genomfartstrafik leds kring och förbi Köpingebro.
5. Berörs viktiga betydelsebärare?
Behöver byggnader rivas? Behöver fornminnen tas bort?
Behöver spår i odlingslandskapet tas bort?
Behöver alléer, broar eller andra vägminnen tas bort?
Utredningen visar att inga byggnader behöver rivas i något
alternativ under förutsättning att genomfartstrafiken leds förbi
Köpingebro, att fornminnen berörs i samtliga alternativ lik
som vissa spår i odlinglandskapet. En fullständig redovisning
av hur enstaka kulturvärden påverkas av en standardhöjning
kräver ytterligare utredning i samband med arbetsplanen.
6. Finns kulturvärden känsliga för utsläpp,
ljus- och ljudstörningar?
Utredningen visar att det i kyrkbyarna, herrgårdsparken och
Köpingebro finns värdefulla detaljer av sten, metall och trä som
kan skadas av utsläpp och att stillheten i dessa miljöer liksom
i fornlämningsområdena påverkas av både ljus och buller.
Dessutom kan de många fornminnena under mark påverkas av
försurning pga avgaser. Störningarna blir störst i Hjulsta om
en 13-metersväg byggs och i Köpingebro om genomfartstrafik
tillåts.
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Varje part får tillfälle att till protokollet framföra sina åsikter om olika alternativ.

Åsiktsskillnader

Vägverket framför att en 13-metersväg bör byggas eftersom ut
redningen visat att trafikbehovet inte kan uppfyllas tillfredsstäl
lande på annat sätt. En 13-metersväg utmed järnvägen bedöms
vara tekniskt möjlig och ge få störningar för boende och verk
samheter. En standardhöjning kommer att kräva omfattande trafikreglerande åtgärder om miljö- och trafiksäkerhetsmålen ska uppnås.
Genomfartstrafik i Ödingedalen bedöms av Vägverket vara en
sämre lösning.
Banverket förordar av miljöskäl trafikstyrning med en upprust
ning av järnvägen under förutsättning att tillfredsställande trafik
underlag kan garanteras för både långväga godstrafik och lokal
persontrafik.
Länstrafikbolaget anser trafikstyrning vara den lösning som bäst
tillgodoser det regionala och lokala trafikbehovet samt miljön.
Rälsbussar i kombination med minibussar kan ge en mycket god
tillgänglighet både till skolor, lokal service och regionala arbets
platser.
Länsstyrelsens kulturmiljöexpert förespråkar ett utnyttjande av
befintliga trafikleder eftersom en 13-metersväg bryter det his
toriska rörelsemönstret och berör viktiga fornlämningsmiljöer. En
standardhöjning av det befintliga vägnätet gör att områdets över
ordnade struktur och karaktär kan bevaras även om enstaka fornlämningar och hägnader måste tas bort. Men trafiksituationen i
och kring Köpingebro måste studeras ytterligare eftersom bety
dande kulturvärden kan skadas av omfattande biltrafik. Ett nollalternativ som medför en lugnare utveckling skonar också områdets
kulturvärden.
Kommunpolitikernas huvudsynpunkt är att genomfartstrafiken
måste behållas, i första hand på en 13-metersväg. Trafikstyrning
och standardhöjning av nuvarande väg- och järnvägsnät är också
av intresse eftersom detta kan ge god lokal tillgänglighet och möj
ligheter till utveckling både av handel och turism. En förutsättning
är att en förbifart vid Köpingebro tillkommer.
Markägarna och föreningen ”Rädda Svartådalen” är eniga om att
stödja en standardhöjning av befintliga vägar. En fördelning av
den tunga trafiken och en hastighetsbegränsning kan begränsa
störningarna från ljus, buller och avgaser till acceptabla nivåer
samtidigt som alla traditionella samband kan upprätthållas.
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13-metersväg

6

”Enkelt”
förnyelsemönster

Tidsvinster regionalt
i-' ,;v ;* HU*“-.

Trafikstyrning

Bibehållen
samhällsstruktur

Förlust av gravfält

Förlust av enstaka
kulturminnen
Ny bro

Nollalternativ

SS

täKS&H

Bibehållen
samhällsstruktur

Bevarade
kulturminnen
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Utredning - Vai av väg
Den MKB-ansvarige sammanfattar slutligen vad olika alternativ betyder ur ett
långsiktigt perspektiv.

Samlad bedömning av
framtiden för kulturarvet

Alternativ 13-metersväg utmed järnvägen
En 13-metersväg i huvudsak dragen utmed en tidigare trafik
led ger vissa tidsvinster för långväga transporter men ingen
tidsvinst lokalt. Ersättningsnivåerna till markägare med lön
samt jord- och skogsbruk blir låga, men de direkta ingreppen
i och den indirekta påverkan på tidigare relativt opåverkade
kulturmarker ökar.
Alternativ trafikstyrning och standardhöjning av befintliga leder
En upprustning av befintliga vägar och järnvägar tillvaratar
befintliga samhällsresurser och strukturer, vilket kan betyda
att tätorterna och landsbygden kan fortsätta att fungera på
hävdvunnet sätt. Om fordon och körbeteende samt synen på
tidsvinster ändras kan de mindre resurskrävande åtgärderna
vara fullt tillräckliga ur hälso- och trafiksynpunkt. För att inte
förstöra oersättliga värden i Köpingebro krävs en stark trafik
reglering och en förbifart för tungt gods.
Nollaltemativ
Nollalternativet medför troligen utbyggnad av en kapacitetsstark led i ett helt nytt läge vilket förändrar både kommu
nikations- och ortstrukturen i en stor region. I detta MKBexempel har samhällsnyttan eller konsekvenserna av en sådan
strukturförändring inte bedömts.

Länsstyrelsen godkänner MI<B:ns omfattning och Vägverket presenterar den för
Kommunikationsdepartementet som resultatet av sitt regeringsuppdrag.
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Projektet

Vägverket, region Mälardalen har i uppdrag att genomföra en del
av den nationella väghållningsplanen genom att bygga ut väg E 20
till motorväg. Motorvägen som är av riksintresse ska gå längs
Mälarens södra strand och passera flera områden av stort värde
för kultur- och naturvård. Enligt Vägverkets policy ska en MKB
göras för olika lokaliseringsalternativ.

Området

Utmed Sörfjärden och Barvalappen höjer sig en öst-västlig förkastningsbrant och i söder löper Barvaåsen. Sörfjärden har stora
naturvärden och är ett framstående exempel på en grund närings
rik sjö i sprickdalsterräng och med ett mycket rikt fågelliv. Barva
lappen är en igenväxande vik av Sörfjärden. Det värdefulla naturoch kulturlandskapet i Säby-EIögberg har inslag av ädellövskog.
Området ingår dessutom i det sammanhängande området Mälar
dalens stränder och öar av riksintresse för natur- och kulturmiljö
vård samt friluftsliv.
Vägsträckningen är redovisad i kommunens översiktsplan, men man
har där inte tagit ställning till avvägningen med natur- och kultur
intresset.
E 20
E 20 byggs ut till motorväg
pä hel* sin sträckning genom
länet.Arbetet pägär for närvarande
och beräfcm» vira klart efter
sekelskiftet.

Räta linien
Räta linjen byggs ut till 13 meters''
vägbrtdd med en östlig förbifart vid
Katrineholm och en helt ny väg
mellan Katrineholm och Eskilstuna,
Wiess sträckning utreds för närvarande.

il

Svealamlshuiiiin
Svealandsbana mellan
,
Södenäljc-Eskilst u na-Valskog
byggs ut med enkelspär.
Arbetet pägär för närvarande
och beräknas vara klart 1997.
Stationer längs banan
finns i Eskilstuna, Strängnäs,j
Läggesta, Nykvarn
och Södertälje Syd.

f

ir

7
Förbifarter
” Förbifarter byggs ut kring
Strängnäs (E20), Katrineholm
(rv 55 och 56), Flen (rv 55),
G ne sta (rv 57), Malmköping (rv 53
och Bettna (rv 52 och lv 221).

EJ
E 4 byggs ut till motorväg.
Arbetet pägär för närvarande ochy
beräknas vira klart 1997.
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Nvköningslänken
Nyköpingslänken byggs ut meJ
ett nytt dubbelspär mellan
fama och Norrköping. Banan dras
väster om bäde Vagnhärad och Tystberga)
1 Vagnhärad byggs en ny station
väster om tätorten alternativt anläggs
^ett stickspär frän den gamla stationen z
till den nya banan.

Utgångsläge - MKB och fornlämningar
Kullęn
■lunda

Lindholmarna
Idöholmen
g/Örsundet

c

&

,/Kuggru

höjslen o

o/c

’iltorp

Vid Barva finns fornlämningsområden, kyrka, herrgård, mindre gårdar och torp.
Under bronsåldern växte en omfattande bosättning fram på Barvaåsen och på
höjderna runt slätterna mellan den forna Spångsjön och Sörfjärden. Från den tiden
finns en mängd gravar med runda och kvadratiska storrösen och stensättningar
med mittblock och boplatser med skärvstenshögar. Under järnåldern tillkom
flera större gravfält, många spridda gravar och två fornborgar. På åsen mellan
väg E20 och Söderby finns sex stora gravfält. Några tycks ha använts konti
nuerligt under hela järn åldern. Barva kyrka lades mitt i den gamla bygden.

Kulturmiljövårdens
intressen

På åskrönet ovanför kyrkan ligger skola, ålderdomshem och kyrkstallar. En
stor del av socknen tillhörde säteriet Lindholm vars corps-de-logi ligger på en
kulle norr om den forna Spångsjön och ekonomibyggnaderna på en höjd i väs
ter. Till godset hör också arbetarebostäder och torp. Söderby var en av arrende
gårdarna. Från Lindholm leder en lång allé fram till väg E20. Området norr och
väster om corps-de-logiet är ett utpräglat herrgårdslandskap med stora lövträd.
Flera slingor av den gamla öst-västliga vägen finns ännu kvar utmed väg E20.
Den äldre vägmiljön med vägbank och stora ekar är delvis mycket väl bibe
hållen. Barva ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården.
Som underlag för MKB-arbetet tas på Vägverkets begäran redan i lokaliseringsskedet beslut enligt 2 kap. 11 § KML om en arkeologisk utredning för
sträckan mellan Arphus och Eskilstuna. I den första etappen ingår kart- och
arkivgenomgång och en specialinventering som är mest omfattande vid
Barva för att pröva möjligheterna att finna en passage genom det omfattande
fornlämningsområdet.
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Kunskapsöversikt
Tidig information om
fornlämningarna

Vid ett informationsmöte på länsstyrelsen informerar kulturmiljövårdens företrä
dare om delresultatet av den arkeologiska utredningen och behovet av kommande
arkeologiska åtgärder längs den aktuella vägsträckan. Samtidigt påpekas be
hovet av att redovisa följderna av utsläpp inom det ekologiskt särskilt känsliga
strandområdet, störningar på fågellivet, påverkan på en grustäkt, ett ädellövskogsparti, en utsiktsplats och följderna av schaktningar.
Vägverket föreslår en alternativ sträckning och länsstyrelsen beslutar om ytter
ligare utredning för att om möjligt kunna genomföra vägprojektet utan att i
någon större utsträckning beröra fornlämningar.

Avser norra alternativet

KARTA 1

KARTA 2
KARTA 3

Fornlämningsfria byggfärdiga
sträckor. Hy motorväg E 20.

KAft

ta,

pg.LVq

y-

Stensättning. Borttagen
.1971. Ingen åtgärd-^^

RAK
16,, 1Barva
tWl J.0
,GravfSit" son torde kunna
bevaras, Stängellng under
byggtiden,

\ABY

Barva SÖDRA ALTERNATIVET
"S.
nativet berör flera kända stora gravfält.
Sannolikheten för att det även finna boplatser inom berört område
är stor. Först efter utredningsgrävningar kan den totala omu
fattningen av de arkeologiska undersökningarna beräknas. Skadan ^
lnon fornlämnlngsområdet blir stor varför det inte är helt själv
klart att länsstyrelsen lämnar tillstånd att bygga väg enligt det
södra alternativet. ^
^
^
KOMPLEX I
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En andra etapp av den arkeologisk utredningen genomförs. Syftet
är att säkrare fastställa förekomsten av fornlämningar inom utredningsområdet. Under den första etappen hade förutom ett stort
antal säkra fornlämningar också indikationer på fornlämningar
som osäkra gravar och förhistoriska boplatser upptäckts. Den se
nare etappen består av sökschaktsgrävning och provtagning inom
tre avsnitt av det planerade vägområdet vid Hugelsta, vid kors
ningen av Kjulaåsen och vid Barva, där det finns ett par anlägg
ningar av osäker karaktär och flera områden som kan vara bo
platser.

Fördjupad
arkeologisk utredning

En tidigare osäker grav visar sig vara en boplatslämning i form av
en skärvstenshög. Kulturpåverkade jordlager påträffas i ett par
schakt förutom spridd skärvsten. I anslutning till torpet Beateberg
görs inga fynd av arkeologiskt intresse, men strax väster om ett av
gravfälten påträffas ett par härdar och smärre kulturlager. Invid
det stora gravfältskomplexet visar det sig att den förmodade
gravgruppen är en naturstensbildning. I övrigt görs inga arkeo
logiska fynd.
I utredningen föreslås förundersökning för fem fornlämningar och
stängsling som skydd för de fyra övriga. Fornlämningarnas läge
och utbredning redovisas på kartor.
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Avgränsning
Vägverket gör ett förslag till MKB för tre alternativa sträckningar vid Barva.
Länsstyrelsen ombeds att lämna synpunkter.

Länsstyrelsens
synpunkter

Länsstyrelsen framför att det behövs tydligare kartor och fler
sektioner för att få en totalbild av konsekvenserna för landskap,
natur och fornlämningar. Kulturmiljövårdens intressen bör be
skrivas mer utförligt. Redovisningen av påverkan på fornlämningarna bör baseras på den arkeologiska utredningsrapporten.
Områdets karaktär av slutet fornlämningssystem med bebyggelse
kontinuitet från bronsålder och med perifert belägna fornborgar
ska tydligt framgå liksom hur fornlämningskomplexet skadas av
olika dragningar.
Efter omarbetning godkänns MKB-n av länsstyrelsen. (Se sammandraget på nästa
sida). Vägverket väljer att gå vidare med alternativ norr. Arbetsplanen överens
stämmer både med kommunens översiktsplan och med vägverkets nationella plan.

Länsstyrelsens samlade
bedömning

Länsstyrelsen anser det viktigt att E20 snarast får motorvägsstandard oavsett sträckningsalternativ. Vid en samlad bedömning av
motstående intressen finer länsstyrelsen att en dragning enligt det
norra alternativet är bäst förenlig med NRL:s intentioner. Den tidigt
genomförda arkeologiska utredningen gör det möjligt att bedöma
att detta ger det skonsammaste ingreppet för fornlämningsmiljöerna vid Barvalappen. Utsiktspunkten vid Säby-Högberg blir
också mer tillgänglig. Ett sydligt alternativ skär igenom den sam
manhållna fornlämnings- och herrgårdsmiljön på ett sätt som spo
lierar natur- och kulturmiljön och dessutom blir mycket kostsamt,
men ett sydligt alternativ är mer skonsamt för Sörfjärdenområdet.
Länsstyrelsen påpekar också att redovisningen av fornlämningsbilden ännu inte är fullständig utan att den kan förändras un
der de kommande arkeologiska undersökningarna, vilket kräver
nya tillstånd enligt KML.
Barvalappen

mar

Säby-Högberg

xs^JD'TK
Beateberg

Lokalvägftlelvis nuvarande E 20)

::S>r
Björkhagen
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Sektion 14/540

i
Barvalappen
FÖRE

Stenkassar

Menyta
Vägbanan lutar mot bergsida

ALT NORR
Nackdelar: Medför delvis en vägbank längs nuvarande E20 med tillkommande dubbelfil byggd på dålig mark vid sjöstranden. Banken blir
på en kortare sträcka ca 7 m hög. Schakt i berget upptas på de brantaste
delarna av stenkassar. Lokalvägens anslutning sydväst om Säby-Högberg
ger en måttlig skärning i värdefulla lövskogspartier. Landskapsbilden
påverkas negativt vid Barvalappen den nya vägbank blir väl synlig från
den norra stranden.

Konsekvensbeskrivning
av Olika alternativ

Fördelar: De kända fornlämningarna vid Barva som är ett av motiven
för riksintresset kommer till största delen utanför vägområdet. Ett runstensfragment kan flyttas. Området sydväst om Säby Högberg påverkas
inte nämnärt av lokalvägen. Berget blir mer lättillgängligt för friluftsliv
genom en ny parkeringsplats. Ett mindre parti hassel kan sparas.
ALT MITT
Nackdelar: Vägen medför en kraftig skärning och ett stort ingrepp i löv
skogs- och hassellundspartier vid fornlämning RAÄ 66 söder om SäbyHögberg. Den tänkta sträckningen skulle påtagligt skada riksintresset
för kulturmiljövården i området. Passagen av det omfattande fornlämningsområdet med fornlämningarna RAÄ 102, 120, 113, 130 och 66
skulle medföra relativt omfattande arkeologiska utredningar och under
sökningar eftersom indikationer finns på boplatslämningar även utanför
de redan kända områdena.
Fördelar: Landskapsbilden påverkas inte så mycket. Effekten av bergs
skärningarna kan mildras. Åtkomligheten till Barvalappen och SäbyHögberg ökar. Den nuvarande E20 kan fungera som lokalväg.
ALT SYD
Nackdelar: En kraftig skärning vid Säby Högberg. Ett stort samman
hängande fornlämningsområde påverkas förutom 3 fornlämningar väs
ter om Bergholm.
Fördelar: Tillgängligheten till Barvalappen och Säby Högberg ökar.
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Nordälvsdalens kommun har stora problem med arbetslöshet och
avfolkning. På planeringskontoret har man tagit fram ett idépro
gram för utvecklingen av Yttredalsområdet, med syfte att försöka
hejda avfolkning, igenväxning och förfall.

Projektet

Området i regionen.
Mot Norge
Yttredalen

^Alvsbyn

Barva

Mot
Delsjö

Området

Mot E4

Tre olika inriktningar diskuteras. För att vända trenden föreslås
en satsning på friskvård och friluftsliv. Idéer finns om slalom- och
snowboardåkning i backe, bad och fiske i sjöarna, vandrings- och
skidleder i skogsområdet, rast- och övernattningsmöjligheter i fä
bodarna och hälsohem med tennisbana. I en kultursatsning kan
besökare hyra äldre gårdar och fäbodar för att få tillfälle att upp
leva en historisk miljö, vara deltagare i byggnadshyttor och hantverkskurser eller studera och delta i traditionellt jordbruk med
djurhållning på en museigård. I satsningen på ekojordbruk ska
ekologiskt jord och skogsbruk bedrivas året om vid samtliga
gårdar i Yttredalen i kombination med uthyrning sommartid och
verksamhet i sågen och kvarnen. Om möjligt utnyttjas fäbodarna
för djurhållning sommartid.
Nordälvsdalen och den angränsande Yttredalen ingår i EU:s MAL
6-område, som är berättigat till stöd för glesbygdsutveckling.

Nordälvsdalen är bred och öppen, långsträckt och omgiven av skogklädda höjder. Längs dalen går uråldriga kommunikationsleder och
vid älvens stränder utbreder sig slåtter- och betesmarker. De stora går
darna är samlade i långsträckta byar längs landsvägar på ömse sidor
om älven. Invid Älvsbo kyrka ligger tätorten Älvsbyn. Yttredalen är
smalare och mer kuperad. Åkermarkerna kring de få gårdarna är små
och brant sluttande. På de sankare markerna invid Yttresjön står rader
av ängslador. Skogsområdet är starkt kuperat och genombrutet av
skogsbilvägar. Fäbodarna nära Långsjön används delvis som fritidshus,
liksom Älvbodarna väster om Älvsbyn.

Området ingår i det norrländska barrskogsområdet. Nordälvsdalen är
en
rik bygd där man i århundraden livnärt sig på vad skog och åker
-------------- Alvsbodarna-^r^rAlvsbyn—
givit men också på handel och hantverk. Djurhållningen har alltid varit
*5$k- - -ö'-iÄ
r’ütfälsSSBfo“
viktig och fäboddriften utvecklades redan på 1600-talet. Yttrebodar
v
Älvsby kyrka
na med åker- och ängsmarker förutom visst bete fungerade som bod
#3»Yttrevallen *ite '
land (hemfäbod) till byn Yttre. Yttrevallen vid Långtjärn var däremot en
2 Langtjärn
HyltaNordälvsrenodlad fäbod där djuren betade i skogarna och myrslåtter förkom
^ vallen jEpgjl dalen
invid sjön. Vid Yttrebodarna bosatte man sig permanent på 1800-talet.
; Soderby-,,,..." I
vallen
i&
*'-d .ö v< Iti--..'Lu*, Yttreskogen
li Nord- Fäbodverksamhet bedrevs vid Långtjärn gemensamt med Yttrebön
P älven derna. Virket från gårdens skogar sågades vid Vallbäcken och kvarnen
vid Kvarnbäcken nyttjades in på 1950-talet liksom fäbodarna. Gårdarna
i Yttredalen övergavs först i mitten av 1970-talet. De står nu liksom
sågen och kvarnen tomma medan fäbodstugorna besöks sporadiskt som
Bä Kvarnen
martid. Älvsbyn blev på 1700-talet sockencentrum. Då järnvägen bygg
nSbSSf des i början av 1900-talet utvecklades byn till en mindre industriort
med serviceverksamheter och sågverk. Tätorten är nu kommundelsYttresjön
iTrr.^ -.tutttWfr-'
centrum i norra Nordälvsdalen.
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För en levande kulturmiljö är det viktigt att området utnyttjas så
att byggnaderna inte förfaller och markerna inte växer igen. Men
karaktären på bebyggelsemiljöer och odlingsmarker, vägar och
stigar kommer att förändras med nya funktioner. Typen av sats
ning och viljan att ta hänsyn till befintliga kvaliteter avgör om det
även i framtiden blir möjligt att förstå och uppleva områdets his
toriska bakgrund och utveckling.

KulturmiljÖperspektivet

Centralbygden i Nordälvsdalen är utpekad som riksintresse för kulturmiljö
vården, men den hittills inte uppmärksammade Yttredalen med fäbodar är ett
område med ovanligt tydliga spår av hur en norrländsk marginalbygd utnytt
jats. Den har en tydlig och annorlunda historisk karaktär i jämförelse med den
storslagna älvdalskulturen. För att bygden inte ska förlora sin kulturhistoriska
identitet är det inte tillräckligt att värdefulla områden och objekt bevaras. Om
rådets kulturhistoriska helhetsmönster och karaktärsdrag måste vara dimensio
nerande för den framtida utvecklingen. Området måste få nytt liv på ett sätt
som utgår från dess kulturhistoriska egenart.
Som underlag för en diskussion om områdets utvecklingsmöjligheter samman
ställer kommunens planerare tillgängliga uppgifter om kulturmiljön på en
karta. Med olika symboler markeras objekt och områden som tidigare upp
märksammats. Område av riksintresse är Nordälvsdalen och Älvsbodarna; en
kontinuerligt brukad centralbygd kring en månghundraårig kommunikations
led med karaktäristiska fornlämningar, kyrkor från medeltiden och 1700-talet,
ståtliga kringbyggda gårdar, lämningar från tidig industri i form av sågar,
kvarnar, linberedningsverk, smedjor samt en välbevarad fäbod med tidstypiska
byggnader och hägnader samt betesmarker från tidigt 1800-tal. Ett stort om
råde med beteshagar och slåtterängar i Yttredalen är värdefullt både för naturoch kulturmiljövård. Enstaka fornlämningar finns från stenålder och järnålder.
Timrade mangårdsbyggnader och större ekonomibyggnader, enstaka gårds- och
bymiljöer är beskrivna i olika inventeringar.
Fornlämningarna och kyrkan skyddas av KML. För kulturlandskapets och tät
orternas bebyggelse gäller hänsynsregler i NRL och PBL. Förslaget till kultur
miljöprogram innehåller preliminära förslag till åtgärdsprogram för olika
fäbod-, gårds- och bymiljöer.

—Gräns för riksintresse
Bevarandevärt odlingslandskap
'///,

■

Byggnadsinventerat område
Skydd enl. KML
Fornlämning

Hittills uppmärksammade
kulturminnen och kulturmiljöer
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Informationsmöte
Ett informations- och arbetsmöte anordnas av kommunen. Representanter för
hembygdsföreningen, friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningen och markägarna
kallas liksom länsstyrelsens olika experter. Kommunens idégrupp redogör för
hur man har tänkt utveckla glesbygden genom att utnyttja tillgångar som en
storslagen ren natur med goda fiskevatten och en särpräglad kulturbygd med
ålderdomlig bebyggelse- och ägostruktur.

Är idéerna ett hot eller
möjlighet för kulturmiljön?

Idekläckarna hävdar att kulturhistoriska kvaliteter i byggnader
och kulturlandskap ska lyftas fram och att satsningen både ska ge
höjd status åt området och en knytning till Nordälvsdalen. Man
har pendlat mellan två ytterligheter. Området kan omvandlas till
ett stort pietetsfullt bevarat och vårdat friluftsmuseum som främst
fungerar sommartid. Med ett annat synsätt kan bebyggelse och
kommunikationsstråk utvecklas och få nya funktioner för helårsbruk. Odlingsmarkerna kan i olika grad nyttjas och hävdas på
ett kulturhistoriskt riktigt sätt och skogsmarkerna kring fäbod
vallarna glesas ut för bete eller bli tillgängliga för friluftsliv. Alla
satsningar kräver både ekonomiskt stöd och ideellt arbet, men
kan ge nytt liv åt bygden.

Möjligheter till anpassning

Olika sätt att både ta vara på områdets kulturvärden och åstad
komma möjligheter för utveckling och nya verksamheter dis
kuteras. Länsstyrelsens kulturhistoriker hävdar att även senare
tiders tillägg och vardagsmiljöer måste tas tillvara. Man enas om
att året-runt-boende i någon form är en förutsättning för en
positiv utveckling och att knäckfrågan är när områdets speciella
kulturhistoriska karaktär helt försvinner. Alltför många besökare
kan slita på området och ökad biltrafik kan bli besvärande. Buller,
ljus och luftföroreningar kan förändra betingelserna också för
växt- och djurlivet inom ett stort område.

Beslut om MKB

Konsekvenserna för områdets natur- och kulturvärden kan bli så stora och av
görande för beslutet om den framtida inriktningen att ett beslutsunderlag bör
tas fram i form av en MKB. En förstudie bör klargöra vilka natur- och kultur
värden som kan och bör vara utgångspunkter både för ett utvecklingsprogram
och en fördjupning av översiktsplanen. I en senare utredning kan kompletteran
de uppgifter tas fram som underlag för detaljplanering eller områdesbestäm
melser. En av kommunens miljövårdare föreslås som ansvarig för MKB-arbetet.
I kulturmiljöfrågor ska kulturhistoriker på länsmuseet och länsstyrelsen hjälpa till.

Kulturturism

Utveckling av
för kultur
verksamhet
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Alternativ att studera
Friskvård och friluftsliv
Lokalisering av nybyggt hälsohem och stugby samt camping
plats i Yttredalen. Nyanläggning av skidbacke. Standardför
bättring av vägar. Anläggning av vandrings- och skidleder.
Nybyggnad av förvaltarbostäder. Ombyggnad/förbättring av
befintlig bebyggelse.
Kulturturism
Lokalisering av hantverks- och kursgårdar till sågen och kvar
nen. Standardförbättring av vägar och stigar. Ombyggnad/
förbättring av befintlig bebyggelse. Museidrift av jordbruket.
Ekologiskt jordbruk
Omställning till eko-jordbruk med boskapsskötsel. Traditio
nell verksamhet i Yttresågen och kvarnen. Standardhöjning av
befintliga vägar. Ombyggnad av kvarnen, sågen, befintliga
gårdar och fäbodar.
Nollaltemativ
Inga nya verksamheter i Yttredalen.
Man beslutar att följande frågor särskilt ska belysas:
Frågor att studera
1. Vilka kulturhistoriska struktur- och karaktärsbildande möns
ter, särdrag och egenskaper bör skyddas och vilka bör präg
la utvecklingen?
2. Kan lokaliseringen av nya anläggningar och kompletterande
bebyggelse följa områdets struktur och traditionella mönster?
3. Kan nytillskotten ansluta till befintlig skala och karaktär?
5. Kan befintliga byggnader, vägar och stigar användas?
6. Kan störningar och slitage undvikas?
7. Vilken samhällsnytta uppnås?
Nollaltemativ

Ekojordbruk

Ekologiskt
nde
av skog
och mark

Inga aktiva
satsningar
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Kunskapsöversikt
Kulturmiljö

För att besvara frågorna och relatera dem till olika alternativ genomförs en kul
turmiljöanalys och formuleras riktlinjer för en utveckling som utgår från miljöns
kulturvärden. Arbetet utförs av en kulturhistoriker från länsmuseet i samråd
med idégruppen.

Kulturmiljöanalys

Analysen ska klargöra områdets kulturhistoriska struktur, mönster och karaktär.
Den första frågan är vilken kulturhistorisk region och vilket kulturmiljösystem
området tillhör och därpå vilka kulturmiljöer och viktiga betydelsebärare som
finns. Basmaterialet hämtas dels ur länets förslag till kulturmiljöprogram och
dels genom en översiktlig inventering. Byggnader, vägar, stigar, betes- och odlings
marker som är karaktäristiska för området markeras på en karta. Uppgifterna
bearbetas till en kulturhistorisk landskapsanalys där naturförutsättningar,
topografiska och historiska spår och kulturhistoriska sammanhang redovisas.
Nordälvens storslagna dalgång och de mindre dalstråken kring Yttresjön och
Långtjärn är delar i det sammanhängande försörjningsområdet kring älven.
Strukturen i området präglas till stor del av det traditionella regionala kommu
nikationsnätet med vägarna mellan byar och samhällen längs dalgångarnas sidor
och järnvägens stela spår mellan ett fåtal stationer. Viktiga visuella samband
finns mellan gårdar och sockenkyrka, kyrkby och stationssamhälle och viktiga
funktionssamband mellan gårdarnas byggnader i dalen och de marker som nytt
jats för bete, slåtter, odling och skogsbruk i skogarna samt mellan vattendrag
och vattendrivna verksamheter.
Bondgårdarna med sina många byggnader bildar ett för trakten typiskt bebyg
gelsemönster med högt liggande husklungor, smala bruksvägar och odlade marker
omgivna av diken och ibland gärdesgårdar. På varje gård finns timrade bygg
nader med ålderdomliga detaljer som spånklädda sadeltak, snidade förstukvistar och säregna fönsteromfattningar. Enstaka fornlämningar både hällrist
ningar och gravfält har framträdande lägen längs älven. Ängslador och hägnader
förekommer däremot i ett glest mönster över stora delar av det öppna landskapet.
I skogsbygden finns endast otydliga spår av slåtter, bete och fäbodstigar men
på fäbodvallarna har vattenkällor, lador och hägnader förutom en mängd äldre
timrade byggnader för olika ändamål bevarats.

Rörelsemönster
Viktiga samband
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För att kunna formulera riktlinjer för hur dessa kulturvärden ska kunna utnyttjas
och ge karaktär åt olika satsningar förs en diskussion mellan MKB-handläggaren och kulturhistoriker både på museet och länsstyrelsen om vilka karak
tärsvärden som är betydelsefulla för områdets identitet som marginalbygd
respektive skogsbygd.

Kulturvärdet i Yttredalen består främst i att byggnader och
marker mycket tydligt är präglade av små resurser och kärvt
klimat. För bibehållen karaktär krävs fortsatt hävd, varsam
förnyelse och underhåll av byggnader och vägar.

Formulering av riktlinjer

Värdering inför
en framtida utveckling

Kulturvärdet i Yttreskogen betingas främst av att det tydliga
sambandet mellan olika fäbodvallar, betesmarker och huvud
gårdarna tydligt kan uppfattas. För bibehållen karaktär krävs
varsamt underhåll och hävd av byggnader och mark.
Man diskuterar också olika utgångspunkter för en framtida utveckling
präglad av områdets kulturvärden.

Riktlinjer för utveckling
och lokalisering

Karaktärsdrag som bör skyddas:
Den småskaliga bebyggelse-, väg och markstrukturen. Det
agrara mönstret med slåtter- och betesmarker, ängslador och
hägnader. Byggnadstraditionens timrade byggnader med sär
egna detaljer från olika tider.
Karaktärsdrag som bör vara dimensionerande för utvecklingen:
Den traditionella fördelningen mellan öppen och skogbevuxen
mark. Bebyggelsestruktur, ägogränser och vägnät. Den lokala
byggnadstraditionen med små enkla, friliggande trähus med
sadeltak och särskiljande detaljer.
*. V*e* Områden med

V**.}; karakteristisk agrar struktur

A

Karaktärsbyggnader

Äwdfc

i

1 ■ *: ‘toil.
1 Ul‘ ''•tiuSc
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Projektet
Beskrivning av olika
alternativ

MKB-handläggaren redovisar, efter samarbete med idégruppen, var olika
funktioner läggs, vilka anordningar, byggnader och markytor som utnyttjas, hur
transporter, VA och energifrågor löses och vilka störningar som blir följden av
olika alternativ.

Alternativ friskvård och friluftsliv
En skidbacke med parkeringsplats och liftar, en stugby, en camping
plats och en båtbrygga anläggs i den östra delen av Yttredalen. I
väster tillkommer friskvårdscenter med hotell och motionslokaler
och vid sågen service- och butik för sportartiklar. Fäbodarna blir
uthyrningsstugor. Skid- och vandringsleder och en ny väg anläggs.
Rent vatten tas från Älvsbyns vattenverk och avloppsvattnet renas
vid ett reningsverk vid kvarnen.
Alternativ kulturturism
De befintliga byggnaderna i Yttredalen utnyttjas för museiverk
samhet med levande djur och för kursverksamhet med inriktning
på byggnadsvård, trä- och textilhantverk. De öppna markerna an
vänds till bete och slåtter. Uthyrningsrum för kursdeltagare ordnas
dels i fäbodarna och dels i en del av gårdarnas uthusbyggnader.
Kulturlämningar längs stigar, vägar och vattendrag underhålls.
VA löses med egna brunnar både för vatten och avlopp.
Alternativ ekologiskt jordbruk
Båda bondgårdarna i Yttredalen knyts till ekologiskt drivet gårds
bruk. Den västra bondgården används enbart som bostad men
den östra dessutom som kursgård. De öppna markerna utnyttjas
för bete, slåtter och ekologisk odling. Vid sågen och vid kvarnen
återupptages traditionella verksamhet i kombination med ett
nystartat kafé med brödbutik. Fäbodarnas byggnader hyrs ut
veckovis. På Yttrevallen upprätthålls fäbodverksamhet med djur
och tillverkning av mjölprodukter under några sommarmånader.
VA- och trafikförsörjning klaras med befintliga system.
Nollalternativ
De övergivna bondgårdarna i Yttredalen förfaller troligen liksom
sågen och ett par av fäbodarna vid Fångtjärn. Delar av Yttre
vallen kan omvandlas till en privat fritidsbostad. Hembygds
föreningen kan rusta upp kvarnen med byggnadsvårdsmedel och
öppna den som hembygdsmuseum. Delar av Yttreskogen avver
kas. 1 Yttredalen planteras troligen tidigare odlings- och slåttermarker med granskog.
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Friskvård/friluftsliv
Kommersiell service

Uthyrningsstugor

Skidspår
Skidservice

Friskvårdscentrum

Stugby
Parkering

Camping
Slalombacke

Kulturturism
• Jfftöi w1- -

Ny väg

Service
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ŚWWP
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Uthyrning
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Museigård
Byggnads-_
vårdsläger

>Bete

Kursgård
Trähantverk
Kursgård
Textil
hantverk

\Slåtter

Ekojordbruk

Vandrings
leder

il(tW7T(TTr,"Vs

Uthyrning
Sommarfäbod

Bondgårdar

Nollalternativ

Fritidshus

Förfall
Skogs
plantering

Hembygds
gård
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Bedömning
av ”samhällsnyttan”
med projektet

För att kunna bedöma hur väl de olika projektoidérna kan uppfylla syftet att
utveckla bygden i Yttre diskuteras alternativens möjligheter att skapa arbets
tillfällen och att attrahera besökare, kostnader och miljöpåverkan förutom
förmågan att både bevara och bruka områdets natur- och kulturvärden.

Projektets inverkan

MKB-handläggaren går i samråd med den kulturhistoriker som
gjort kulturmiljöanalysen igenom hur de olika utvecklingssats
ningarna påverkar områdets kulturvärden i förhållande till de
riktlinjer som tidigare formulerats.

Följderna för kulturmiljön

Riktlinjer för utvecklingen

Hur riktlinjerna kan följas
alt
alt
frilufts kultur
turism
liv

alt
eko
jord.

alt
noll

Karaktärsdrag som bör skyddas:
Den småskaliga bebyggelse-,
väg och ägostrukturen.

(mttT)

helt

delvis

kanske

Det agrara mönstret med slätter
och betesmarker,
ängslador och hägnader.

(liite])

helt

helt

(jnttP)

Byggnadstraditionens timrade
byggnader med säregna detaljer
från olika tider.

delvis

helt

Karaktärsdrag som bör
styra utvecklingen:
Den traditionella fördelningen
mellan öppen och
skogbevuxen mark.

(liite])

helt

helt

(liite])

Bebyggelsestruktur, ägogränser
och vägnät.

(liite])

helt

helt

kanske

Den lokala byggnadstraditionen
med små enkla, friliggande trähus
med sadeltak och
särskiljande detaljer.
kanske

helt

helt ej aktuell

Friluftsliv
Ändrad skala
och karaktär

Kulturturism
i

SÄ . a
1*

Nytt rörelse
mönster
Ändrad
byggnads
tradition
Ändrad
verksamhet
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delvis (litte])

KKiSÄ?

O

Bevarad skala
och karaktär
Ändrad
verksamhet
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Förutsättningar för utveckling

Hur förutsättningarna uppfylls
frilufts
liv

kultur
turism

Skapa sysselsättning

helår

period
vis

helår (Tüte)

Attrahera besökare

helår

period
vis

period- (Tüte)
vis

Begränsade kostnader

(Tüte)

väl

väl

-

Begränsad miljöpåverkan

(Inte)

väl

väl

(mte)

Tillvaratagande av
natur och kulturvärden

(Tüte)

delvis

”Samhällsnyttan”
i olika alternativ

ekonoll
jordbr.

delvis (Tüte)

Nollalternativ

Ekojordbruk
Bevarad skala,
karaktär och
verksamhet

7/

Ändrad skala
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Glesbygdsutveckling

Förstudie

Avgränsning
MKB-handläggaren kallar deltagarna från upptaktsmötet och representanter för
allmänheten till ett offentligt samrådsmöte. Mötet inleds med en redogörelse av
vad förstudien lett fram till och en genomgång av frågorna från upptaktsmötet.

Sammanfattande
redovisning

1. Vilka kulturhistoriska struktur- och karaktärsbildande
mönster, särdrag och egenskaper bör skyddas och vilka
bör prägla utvecklingen?
Karaktärsdrag som bör skyddas: Den småskaliga bebyggelse-,
väg och markstrukturen. Det agrara mönstret med slätter- och
betesmarker, ängslador och hägnader. Byggnadstraditionens
timrade byggnader med säregna detaljer från olika tider.
Karaktärsdrag som bör prägla utvecklingen: Den traditionella
fördelningen mellan öppen och skogbevuxen mark. Bebyggel
sestruktur, ägogränser och vägnät. Den lokala byggnadstradi
tionen med små enkla, friliggande trähus med sadeltak och
särskiljande detaljer.
2. Kan nya anläggningar, kompletterande bebyggelse och
föreslagna funktioner lokaliseras så att de följer områ
dets struktur och mönster?
De nya anläggningarna har placerats så att de följer ägo- och
funktionsgränser men friluftsanläggningen kräver ett nytt kom
munikationsmonster. Komplettering med enstaka byggnader
kan göras på traditionellt sätt eftersom gårdar och fäbodar är
uppbyggda av flera byggnader för olika ändamål. Friluftsalternativet följer inte den traditionella markanvändningsmönstret, i kultursatsningen hävdas en del av markerna men
inte i samma utsträckning som i eko-alternativet.
3. Kan nytillskott ansluta till befintlig skala och karaktär?
Nytillskotten av större grupper av byggnader och anlägg
ningar i stor skala i friluftssatsningen bryter det traditionella
bebyggelsemönstret. Nya byggnader i andra material än trä och
med otraditionella former bryter den lokala byggnadstradi
tionen och förändrar områdets karaktär. Skador kan förhind
ras eller minskas genom att miljöprogram antas för utformningen
av bebyggelse, mark och vegetation.
4. Kan befintliga byggnader, vägar och stigar användas?
Samtliga befintliga byggnader kommer till användning i kul
tur- och eko-satsningarna, men ett mindre antal byggnader rivs
troligen i frilufts-satsningen. För ett fåtal hus i dåligt skick är
en upprustning tveksam. De befintliga byggnaderna kräver
underhåll med traditionella material och metoder för att den
genuina karaktären inte ska gå förlorad. Vid en museal åter
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gång till tidigare utseende eller alltför kraftig modernisering
förlorar området sin enkla karaktär.
Befintliga vägar kan användas efter normalt underhåll i kulturoch eko-satsningarna, men en standardhöjning krävs för att
klara belastningen i frilufts-satsningen. De nuvarande nätet av
stigar kan utnyttjas i samtliga alternativ. Skador på närmiljön
kan förekomma vid underhåll och upprustning. Skadorna kan
förhindras om skötselregler utfärdas för underhåll av bygg
nader, växtlighet och mark, vägskötsel och trafik.
6. Finns risker för störningar och slitage?
Riskerna för störningar och slitage blir störst i friluftsalternativet, men i samtliga alternativ kan de minska genom olika former
av trafik- och besöksstyrning, hänsynsregler och miljöprogram.

Olika parter framför sina åsikter vid det offentliga mötet. Åsikter
na sammanfattas i ett protokoll som information till beslutsfat
tarna.

Åsiktsskillnader

Idegruppen anser att alltför stora eller pietetsfulla hänsyn till kulturhistoriska
värden både kan fördyra och försena projektet och därmed möjligheterna av få
EU-bidrag. Målet för dem är i första hand att sysselsätta många av bygdens
invånare och att dra till sig många besökare. Investeringarna måste bli lönsam
ma. Friluftsalternativet anses vara mest attraktivt, men man inser att ytterligare
utredning krävs om bygdens kulturvärden ska kunna prägla friluftsanläggningen och för att pröva var stort slitage kan accepteras.
Kulturmiljövården har flera synpunkter. Hembygdsföreningen och Hälsinge
museet anser att åldriga timmerbyggnader, stigar och myrängar ska vårdas.
Länsantikvarien ser däremot nya funktioner som en fas i Nordälvsdalens
historia och framhåller att de är nödvändiga för att hindra igenväxning och
förfall. Kultur- och ekoalternativen är därför bäst för kulturmiljövården.
Byggnader kan tas om hand i kultur-alternativet och marker i eko-alternativet.
En kombination bör därför utredas och vård- och skötselprogram tas fram för
utveckling och upprustning av området.
Kommunens politiker anser att nya arbetstillfällen är av största vikt. Åsikterna
är delade om hur det ska gå till men kommunen vill inte dra på sig stora
riskfyllda investeringar. Enighet råder därför om fortsatt utredning av
kostnaderna för alternativa satsningar.
Allmänheten representeras av olika grupper. Inom området finns inga fast
boende. Marken ägs av bönder i Nordälvsdalen eller av släktingar på annan
ort. De varken orkar eller vill satsa på nymodigheter. Markägarna förordar
liksom hembygdsföreningen eko-alternativet. Hembygdsföreningen är beredd
att ta hand om och rusta upp både kvarnen och sågen.
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Sammanfattande
bedömning

Som underlag för beslut om fortsatt inriktning görs en sammanfattande bedöm
ning av MKB-handläggaren med förutsättningarna för utvecklingen som
underlag.

7. Vilken samhällsnytta uppnås?
Alternativ friskvård och friluftsliv
En mer intensiv användning av området medför skador på en
del av områdets naturresurser. Områdets kulturvärden kan
inte bevaras på ett ”autentiskt” sätt, men de kan utnyttjas för
att prägla en ny anläggning. Omvandlingen ger möjligheter att
få många besökare och arbetstillfällen i området året runt.
Verksamheten kan påbörjas snabbt men inte vara i full gång
förrän om ca 10 år. Utsläpp och buller kan inte helt undvikas,
men kan minska med skadeförebyggande åtgärder som t ex
bussturer från järnvägen och strikta miljöregler för arbets
maskiner.
Alternativ kulturturism
Ett i det närmaste musealt omhändertagande och en ny an
vändning skonar områdets naturresurser och ger sysselsätt
ning åt skickliga hantverkare. Arbetet kan bedrivas i långsam
takt och anpassas till tillgången på medel. Den yttre miljöns
karaktär bevaras men innehållet förändras. Ett måttligt antal
besökare antas komma främst under sommarhalvåret. Byggnadsupprustning och kursledning beräknas ge sysselsättning åt
äldre och hantverkskunniga personer. Områdets kulturvärden
tas om hand på ett bra sätt. Miljöstörningar kan undvikas.
Alternativ ekologisk odling
Ett ekologiskt omhändertagande av området skonar samtliga
naturresurser, och ger sysselsättning året runt åt ett par lant
brukar famil jer. Sommartid kan desutom ett mindre antal ”fäbodstintor” få arbete. Odling och bete på markerna kan starta
omgående. Upprustning av bostäder, ekonomi- och verksamhetslokaler kan ske efter hand. Områdets samtliga kulturvär
den kan vårdas och hävdas. Störande utsläpp i luft eller vatten
förekommer inte.
Nollalternativ
Områdets naturresurser utnyttjas inte för att ge sysselsättningstillskott. Miljöstörningar i luft, vatten eller mark förekom
mer inte, men miljöns kulturvärden förändras. Byggnader, vägar
och öppna marker i Yttredalen och Yttreskogen kommer tro
ligen att överges, gradvis förfalla och växa igen. Den historiska
karaktären kommer långsamt förändras.
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Resultat

Resultatet av MKB-arbetet presenteras vid ett stort möte i sport
hallen. Dit allmänheten och speciellt ungdomar inbjudits. Utvecklingsideérna redovisas liksom Yttrebygdens natur- och kulturvärden,
konsekvenserna av och nyttan med olika alternativ.
Helt nya åsikter förs fram om hur man kan påverka framtiden i
bygden. Diskussionen blir livlig. De yngres idéer står mot de
äldres. Myndigheternas mot de fria gruppernas.
Efter flera timmar bildas fem olika arbetsgrupper. De ska med
utgångspunkt från det kunskapsunderlag som tagits fram i
MKBn pröva om några av de nu framförda åsikterna bättre kan
följa riktlinjerna för bevarande och utveckling av områdets
kulturvärden.

Kulturturism

Friluftsliv
Tillvaratagande
av fäbodar

Tillvaratagande
av byggnader
och det öppna
landskapet

Område
som görs
”tillgängligt”
för många och
som kan få
viss traditionell
prägel

SV*

Utökad
hantverks
skicklighet
i bygden

Nollalternativ

Ekojordbruk
Tillvaratagande
och hävd av
skog och
öppen mark

Funktionellt
utnyttjande av
byggnader

Återupplivade
verksamheter

Visst
tillvaratagande
av byggnader

Förfall och
igenväxning av
öppen bygd och
byggnader

Dåligt resurs
utnyttjande
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Industrianläggning - Utgångsläge
På 1950-talet köps Blåsjö bruk upp av det större Hammarbergs
bruk. Krav på modernisering och ny teknik medför snart att verk
samheten vid Blåsjön läggs ner. Arbetare och tjänstemän erbjuds
anställning i Hammarberg eller förtidspension. Trettio år senare
köper det multinationella företaget UTY OI Hammarbergs bruk.
Efter ytterligare femton år är företaget redo att utvidga sitt verk
samhetsområde från mekanisk verkstadsproduktion till elektro
teknisk produktion och bedriva utvecklingsverksamhet. Man avser
att utveckla en ny typ av högteknologiska plastkomponenter vid
en ny industrianläggning.

Projektet

Området i regionen

Mot Hallsberg
--------- »t--------- —

Företaget vill av ekonomiska skäl utnyttja mark- och lokalinne
havet i det mindre bruket vid Blåsjön trots att det ligger ca 5 mil
norr om Hammarberg. Den unika bruksmiljön och den vackra
naturen ska utnyttjas för att skapa en speciell företagsprofil och
en stark företagsanda. För att kunna genomföra projektet krävs
bl a tillstånd enligt miljöskyddslagen förutom bygglov för nya
byggnader.

Området

Bruksån möter Blåsjön i en strid fors. Från stranden stiger marken
först brant och därefter långsammare mot de barrskogsklädda
höjderna. I Bruksdalen ligger några bondgårdar längs skogskanten.
Kyrkan och bruksherrgården dominerar strandområdet. Den gamla
hyttan ligger lågt liksom yngre verkstadsbyggnader medan
bostadshusen längs Bruksgatan långsamt klättrar upp mot skogen.
Landsvägen slingrar sig fram medan järnvägen drar fram i en vid båge.
Skogarna och bergstrakterna kring Bruksån från ursprunget i Finn
marken och ner mot Mälardalen har i århundraden präglats av järn
hantering. Lämningar efter tidig järnframställning, gruvbrytning och
kolning visar liksom hyttor, masugnar och bergsmansgårdar järnets be
tydelse för bygden. Järnhanteringen har i kombination med jordbruk
och boskapsskötsel medfört ett förhållandevis stort välstånd.

Vy æ

v

tj ekonomi- »

I Bruksdalen förekom bosättning och verksamhet troligen redan under
järnåldern och handel under medeltiden. Ett litet bruk fick sina rättig
heter på 1600-talet. Brukskapellet uppfördes på 1700-talet liksom
gästgivargården nära bron över Bruksån. Bergsmännens gårdar låg
invid hyttan fram till 1800-talets senare del då tre gårdar utskiftades.
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I bruksbostäderna bor nu mest pensionärer och pendlare. Torpen är fri
tidsbostäder och herrgården, som ägs av företaget, står mestadels tom.
Jordbruk bedrivs i Bruksdalen av självägande bönder, medan brukets
lantbruk drivs av en arrendator.

Utgångsläge - Industrianläggning
För kulturmiljön är det viktigaste inför en förändring att områdets karaktär som bruk, kyrkplats och jordbruksbygd inte går
förlorad. Särskilt värdefulla miljöer och objekt måste så långt
möjligt bevaras samtidigt som industriverksamhet och jordbruk bör
kunna bedrivas. Företagets ambitioner att miljöanpassa anlägg
ningen går därför troligen att förena med kulturmiljövårdens in
tressen under förutsättning att kraven på standard och läge, tek
nik och ekonomi inte är låsta från början.

Kulturmiljöperspektivet

Kulturmiljöprogram saknas liksom särskilda riktlinjer i översikts
planen. Som underlag för kommande diskussioner sammanställs
tillgängliga kunskaper om Bruksdalens kulturvärden på en karta.
Som källor används länets bevarandeprogram för odlingsland
skapet, fornminnesregistret och olika väg- och byggnadsinventeringar. För fornlämningsområden, kyrkan och kyrkogården gäller
bestämmelser enligt KML och för kulturbygden i stort hänsynsregler enligt NRL och PBL.

k

Fornminne

// Byggnadsinventerat
'1 område
V

Vägminne

•/ Bevarandevärt
• • odlingslanskap
t Kyrka

Hittills uppmärksammade
kulturminnen och kulturmiljöer
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Upptakt
Informationsmöte

Företaget kontaktar länsstyrelsens miljöenhet för att ta få information om för
utsättningarna för en industrietablering vid Blåsjön och vilka tillstånd som krävs.
Ett informationsmöte anordnas med deltagare från företaget, länsstyrelsen, kom
munen och byalaget i Blåsjöbruk.

Är planerna ett hot eller en
möjlighet för kulturmiljön?

Företaget informerar om sina planer och att målet i första hand är
att bedriva lönsam och miljövänlig produktion i Blåsjöbruk. För
att nå dit fordras kvalificerad och entusiastisk personal, modern
teknik och reningsutrustning förutom ändamålsenliga lokaler och
kommunikationer. Företaget vill kunna erbjuda de anställda en
attraktiv arbets- och bostadsmiljö och har för avsikt att anordna
en arkitekttävling för att få en högklassig utformning av området.
Ny produktion kräver förutom mark för industribyggnader även
infrastruktur för distribution av energi, avfall, gods, personal och
besökare. Företaget förstår att en ny anläggning förändrar brukets
karaktär och kan medföra störningar. Men det kan också bli en
tillgång för Blåsjöbruk i form av fortsatt verksamhet och boende.
Företaget kan tänka sig att formulera tävlingsregler som
förutsätter hänsyn till miljöns kulturvärden.

Möjligheter till anpassning

Kulturmiljövårdens företrädare från länsstyrelsen och represen
tanten från Byalaget ställer en rad frågor. Kan brukets kulturvär
den påverkas negativt eller utvecklas positivt av ny verksamhet?
Är det kanske bättre för kulturmiljön att lägga verksamheten i
Hammarberg där det finns outnyttjade lokaler som kan återanvän
das? Kan utsläpp av olika slag skada kulturhistoriskt värdefulla
detaljer? Kan nya industribyggnader läggas i det gamla verksam
hetsområdet? Hur kommer kyrkbyn och bruket påverkas av ökade
transporter av både gods och personer? Behövs fler bostäder inom
området? Vad händer med jordbruket?

Beslut om fortsatt arbete

Mötesdeltagarna enas om att man i form av en fördjupad översiktsplan ska stu
dera om ny industriverksamhet kan bedrivas utan att kulturlandskapet och
bruket förlorar sin identitet. Betydelsen för miljön och hushållningen med
naturresurser och för de boendes hälsa och säkerhet ska belysas parallellt i en
miljökonsekvensbeskrivning för ett område som omfattar det gamla Blåsjöbruks odlingsmarker och bruksområde. Möjligheterna att tillvarata och bygga
vidare på kulturlandskapets och brukets kulturvärden kan därmed redovisas
för olika utvecklingsalternativ.
En fristående konsult får uppdraget att göra MKB-n och samarbeta med en
kulturhistoriker på Bergslagsmuseet vad gäller kulturmiljöfrågor. En referens
grupp med representanter för länet, kommunstyrelsen och allmänheten knyts
till MKB-arbetet. Detta ska bedrivas parallellt och integrerat med plankonto
rets arbete med en fördjupning av översiktsplanen.
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Alternativ att studera
Industrianläggning vid Blåsjöbruk
Lokalisering av produktionen invid den gamla hyttplatsen.
Standardförbättring/förnyelse av den befintliga landsvägen.
Ombyggnad och förtätning av Blåsjöbruks bostadskvarter.
Industrianläggning i Bruksdalen
Lokalisering av produktionsanläggingarna invid järnvägen
norr om bruket. Standardförbättring eller nydragningen av
vägen och järnvägen. Nybyggnad av bostäder norr om bruket.
Nollaltemativ
Ingen lokalisering av ny industriproduktion i Blåsjöbruk.

1. Kan en industrianläggning med bostäder och transportvägar
anpassas till områdets kulturhistoriska struktur, skala och
karaktär?

Frågor att studera

2. Har uttrycken för kulturarvet förutsättningar att leva
vidare?
3. Kan förluster av kulturvärden i området accepteras?
4. Vad innebär ett nollaltemativ?

Blåsjöbruk

Bruksdalen

Nollaltemativ
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Ku nskapsöversi kt
Kulturmiljö

MKB-handläggaren utgår från redan kända och sammanställda uppgifter om
kulturvärden som tidigare angivits som värdefulla. Ett område är beskrivet i
bevarandeprogram för odlingslandskapet, forn- och vägminnen i respektive re
gister och byggnader i olika inventeringar. En sammanfattande bakgrunds
beskrivning finns i en av Bergslagmuseets årsböcker.

Sammanställning
av befintlig kunskap

Malmfyndigheter, skogs- och odlingsmarker har gjort att Bruksåns dalgång i
århundraden varit betydelsefull för produktion och transporter av järn. En
utveckling, som både varit beroende av och inverkat på förhållandet mellan
öppen mark, skog, vatten och bebyggelse. Enstaka betydelsebärare såväl som
övergripande karaktärsdrag förmedlar olika skeden av områdets historia.
För att kunna besvara frågorna från upptaktsmötet och formulera riktlinjer för
hur företaget ska tillvarata och nyttja dessa kulturvärden behövs också en kul
turhistorisk analys av områdets kulturhistoriska struktur, skala och karaktär.
MKB-handläggaren och kulturhistorikern från museet tar reda på vilken kul
turhistorisk region området tillhör, vilka kulturmiljösystem som är represen
terade och de kulturmiljötyper som finns. Äldre kartor som finns på lantmäterikontoret ger god information om området utveckling och framväxt och är ett
bra underlag inför de fältstudier som görs tillsammans med exploatören. Upp
gifter om områdets kulturvärden noteras på dagens karta och kompletteras med
fotografering av detaljer, bebyggelse och landskap.

Mönster och samband
viktiga för områdets
karaktär

Det naturgeografiskt betydelsefulla stråket är Bruksån med fallet och den
bördiga dalgången, den kringliggande skogen och sjön. Kring ån har brukets
dammar, verkstadsbyggnader och bostäder vuxit fram i ett funktionellt möns
ter. De utspridda gårdarna i Bruksdalen speglar lagaskiftets ägospridning och
bruksbebyggelsen den sociala skiktningen i samhället. Vägen genom socknens
centrum, järnvägen, och järnvägsstationen är olika delar av ett väl bibehållet
kommunikationsmonster.
Betydelsefulla lokala samband är närheten mellan gravfält, kyrka, gårdstomter
och odlingsmarker i kyrkbyn som vittnar om kontinuerligt bruk åtminstone
sedan järnåldern, mellan brukets hytta och de yngre verkstadsbyggnaderna invid
ån som åskådliggör vattenkraftens betydelse för utvecklingen, mellan brukets
herrgård och kyrkan som präglats av där områdets makthavare samt mellan
herrgården, tjänstemannavillorna och arbetarebostäderna som speglar olika
sociala förhållanden i brukssamhället.

Övergripande
kommunikations
monster
Karakteristiska
”lokala” mönster

76

Viktigt
landskaps
rum
Viktiga
samband

Förstudie - Industrianläggning
Den kulturhistoriska analysen följs av en diskussion tillsammans med läns
styrelsens kulturmiljöexpert om hur riktlinjer för utvecklingen ska formuleras
och vilka kulturvärden som särskilt ska skyddas.

Formulering av riktlinjer

Blåsjöbruk, Bruksdalen och Kyrkbyn har olika kulturhistorisk bakgrund och
funktion. Det kulturhistoriska helhetsvärdet består i att man tydligt kan förstå
hur människor i olika socialgrupper bott och arbetat, förflyttat sig och samlats.
Odlingar, byggnader, anläggningar och fornlämningar vittnar tillsammans om
den kontinuerliga verksamheten med mindre förändringar inom området under
ca 1000 år.

Blåsjöbruk
Samhällets identitet som bruk har stort värde. Brukets struktur
och karaktär bör därför bevaras. För bibehållen karaktär krävs
förnyelse av verksamheter och boende och miljöförändringar
anpassade till funktions-, kommunikations- och bebyggelse
strukturen.

Värdering inför
strukturpåverkan

Bruksdalen
Dalgången har stort värde som lagaskiftesbygd. Bebyggelsens
struktur och karaktär bör därför bevaras. För bibehållen
karaktär krävs fortsatt boende och hävd och förändringar
anpassade till områdets ägo- och kommunikationsmonster.
Kyrkbyn
Byn har mycket stort värde som sockencentrum. Byns agrara
mönster och bebyggelsestruktur, karaktär och skala bör därför
bevaras. För bibehållen karaktär krävs fortsatt boende, hävd,
funktion som sockencentrum och förändringaranpassade till
byns bebyggelsestruktur.

Karaktärsdrag som bör skyddas vid en industrilokalisering
Odlingslandskapets ägostruktur, gränser och vägar.
Delområdenas bebyggelsekaraktär, skala och mönster.

MKB-riktlinjer
för lokalisering

Karaktärsdrag som bör tas tillvara vid en industrilokalisering
Bruksäns betydelse som ”livsnerv” i området.
Områdets funktionsindelning.
Områdets ägo- och kommunikationsmonster.
Områdets småskaliga bebyggelse och dess byggnadstradition.
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Alternativ att utreda

MKB-handläggaren går igenom och förtecknar hur MKB-riktlinjerna
kan följas för olika alternativ.
Riktlinjer för lokalisering

alt
Blåsjö
bruk

alt
Bruks
dalen

alt
noll

Karaktärsdrag som bör skyddas
Odlingslandskapets ägostruktur,
gränser och vägar.

helt

(inte)

kanske

Delområdenas bebyggelse
karaktär, skala och mönster.

delvis

(inte)

kanske

delvis

(mte)

Strukturbrott
Karaktärsbrott
Skalbrott

Blåsjöbruk

Hur riktlinjerna kan följas

Karaktärsdrag som bör tas tillvara
Bruksåns betydelse som
helt
”livsnerv” i området.
Områdets ägo- och
kommunikationsmonster.

delvis

(trite)

kanske

Områdets småskaliga bebyggelse
och dess byggnadstradition.

delvis

(mte)

helt

Områdets funktionsstruktur.

helt

(Inte)

kanske

MKB-handläggaren besvarar därefter frågorna från upptaktsmötet.

Bruksdalen

1. Kan en ny industri, bostäder och transportvägar anpassas till områ
dets kulturhistoriska mönster, skala och karaktär?

Lokalisering av industri och bostäder enligt alternativ Blåsjöbruk kan följa det
befintliga funktionsmonstret i samhället, men dess skala och karaktär kan suc
cessivt förändras. Om miljöprogram antages för utformning och anpassning
kan skadorna minska.
2. Hur kan uttrycken för kulturarvet leva vidare?

För att områdets kulturvärden ska kunna upplevas och förstås bör traditionella
verksamheter och kontinuerlig vård förekomma. Det är därför viktigt att verk
samhet och boende förekommer vid bruket samt att jordbruk förekommer i
Bruksdalen.
3. Kan förlusten av kulturvärden i området accepteras?

Nollalternativ

En utveckling av Blåsjöbruk är så viktig för områdets överlevnad att mindre
förluster eller förändringar kan accepteras.
Nytillskott enligt det studerade alternativet i Bruksdalen bryter helt med od
lingslandskapets mönster, skala och karaktär och kan därför inte accepteras.
En breddning av vägen genom Kyrkbyn kan medföra förluster av kultur
värden som kanske inte är acceptabla.
4. Vad innebär ett nollalternativ?

Olika händelseförlopp kan tänkas. Hyttområdet kan förfalla, bostäderna bli
fritidshus och odlingsmarkerna växa igen eller planteras med skog. Området
kan också bli pendlar- eller rekreationsområde knutet till Hammarberg med
museum i hyttområdet och odlingsmark brukad med bidragsmedel.
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Avgränsning
Förstudien avslutas med ett samrådsmöte med deltagare från länsstyrelsen,
kommunen, byalaget och företaget. Efter en redogörelse av vad förstudien lett
fram till och sedan olika parter fått tillfälle att framföra sin åsikt fattas beslut
om hur MKB-arbetet ska drivas i forsättningen,

SSITirSCl

Företaget önskar fortfarande i första hand en anläggning på den gamla hyttplatsen men kan tänka sig en etappvis utbyggnad norrut. Kulturmiljöexperten
på länsstyrelsen anser att en ny anläggning bör placeras i anslutning till men
inte i det gamla bruket. Kommunens politiker respekterar att hänsyn ska tas till
bruksprägeln i området. Medlemmarna i byalaget känner stor oro inför nymo
digheter och ett ökat exploateringstryck och vill inte ha någon förändring.

Åsiktsskillnader

I ett arbetsprogram formuleras vilka frågor som ytterligare ska belysas, vilka
alternativ som ska studeras och hur arbetet ska bedrivas. Resultatet av förstu
dien pekar på att det krävs en mer detaljerad utredning av vilka kultur
historiska mönster, karaktärsdrag och kulturminnen som bör bevaras och tas
tillvara för att områdets identitet inte ska gå förlorad.

Olika lägen för industrin, bostäderna och vägen ska belysa olika
synpunkter. I alternativ Blåsjöbruk läggs en industrianlägg
ning invid den gamla hyttplatsen kompletterad med en förtät
ning av befintliga bostadskvarter. I alternativ Bruksdalen läggs
både industrianläggning och bostäder norr om Blåsjöbruk.
Transportfrågan ska belysas genom upprustning av den befint
liga vägen genom eller en ny väg förbi Kyrkbyn. Utredningen
ska också ytterligare belysa ett nollaltemativ dvs ingen ny
industrianläggning i området.

Alternativ att utreda

Frågor att utreda
För att klargöra möjligheterna och villkoren för utvecklingen beslutas att
följande frågor ska utredas:

1. Kan den befintlig bebyggelsens skala och karaktär utnyttjas
i respektive områden?
2. Kan befintliga vägar och järnvägen utnyttjas för transporter?
3. Kan befintliga byggnader användas eller behöver de rivas?
4. Kan borttagning av gränser, väg- eller fornminnen undvikas?
5. Finns kulturvärden känsliga för störningar som utsläpp och
buller?
Blåsjöbruk

Bruksdalen

Nollaltemativ
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Analyser
Kulturmiljö

Under utredningsarbetet ska frågorna från förstudien besvaras. MKB-handläggaren fördjupar därför tillsammans med kulturmiljökonsulten kunskapsunder
laget från förstudien.

Fördjupad kulturhistorisk
analys

Den tidigare analysen av Bruksdalens övergripande struktur och mönster utfördes för att i stort belysa möjligheterna för anpassning till och utnyttjande av
områdets strukturbildande kulturvärden. För att belysa möjligheterna till en
mer preciserad anpassning av bebyggelse och transportleder behövs nu en mer
detaljerad analys av karaktärsdrag och betydelsebärare i Blåsjöbruk och Kyrk
byn. Mer detaljerade riktlinjer för en utveckling med utgångspunkt från miljöns
kulturvärden krävs också för att kunna göra en bedömning av konsekvenserna
av olika alternativ.
I Blåsjöbruk präglas varje byggnadskvarter av tidigare invånares yrkestillhörighet och ställning på bruket. Kyrkbyn har däremot karaktär som mötesplats
med kyrka, sockenstuga och skola med tillhörande tjänstebostäder. Fornlämningar, byggnader och vegetation är viktiga detaljer och betydelsebärare i båda
miljöerna. Kyrkan och herrgården är goda representanter för 1700-talets res
pektive 1920-talets byggnadsideal. Hyttan, flera magasin, ladugårdarna, gäst
givargården, stationshuset och skolan förmedlar spåren av verksamheter både tidigare och nuvarande. De har förändrats under tidernas lopp men har
fortfarande en klar tidstypisk karaktär. Brukets olika bostadshus speglar tydligt
olika sociala förhållanden och har i flera fall bevarade byggnadsdelar eller
detaljer. Andra spår av tidigare invånares verksamhet och tänkesätt är alléerna
till herrgården, parken, kyrkogården och många trädgårdar, hägnader och brukningsvägar samt förstärkningar, dammar, broar och bankar invid vägarna och ån.
Eftersom det finns risk att den planerade industriverksamheten medför försu
rade luftutsläpp noteras också detaljer känsliga för vittring såsom byggnadsoch prydnadsdetaljer av sten och metall samt gravplatser.

Underlag för bedömning
av Olika alternativ

Områden med
stora karaktärsvärden

m

ti* Betydelsefull vegetation
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Som underlag för bedömningen av olika lösningar preciseras vilka karaktärsdrag som bör vara vägledande för en framtida utveckling och vilka värden
som behöver ett särskilt skydd. Riktlinjer formuleras av kulturmiljökonsulten
och projektören i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

▲ För området
^ karakteristiska byggnader
& Karaktärsfornlämningar

V Områden känsliga för utsläpp
III Områden känsliga för buller

Utredning - Industrianläggning
Blåsjöbruk
Samhället har stort värde som bruksmiljö kontinuerligt nyttjad sedan 1600talet. Karaktärsdrag som vägnät och kvartersindelning bör därför bevaras.
Viktiga betydelsebärare som hyttan, magasinen, herrgården, stationen, fol
kets hus, ladugården, bron och gästgiveriet får ej rivas. Alléer, parken, träd
gårdar och betesmarker bör vårdas och hävdas. För bibehållen karaktär
krävs att nya verksamheter läggs i befintliga lokaler, att permanentboende
förekommer i befintliga bostadshus och att transporter sker på det befint
liga väg- och järnvägsnätet, att utsläpp ej skadar sten- och metallföremål och
att buller och trafik ej förhindrar boende.

Värdering inför
miljöpåverkan

Bruksdalen
Området har karaktär som jordbruksbygd i anslutning till bruket. Den befint
liga agrarbebyggelsens karaktär och ägostruktur bör därför bevaras. För bibe
hållen karaktär krävs att jordbruk bedrivs och att permanent boende förekommer.
Kyrkbyn
Byn har karaktär som sockencentrum med bevarade funktioner. Viktiga bety
delsebärare som kyrkan, skolan, prästgården och sockenstugan bör därför
inte rivas. Fornlämningarna bör ej tas bort. För bibehållen karaktär bör bygg
nader, kyrkogård, trädgårdar, alléträd och odlingsmarker vårdas och hävdas.
Vägen bör vara genomfartsväg med begränsade trafikmängder och hastig
heter. Permanent boende och traditionella verksamheter bör förekomma.

Blåsjöbruk
* Om- och tillbyggnader samt kompletteringar bör ske med
hänsyn till olika särskiljande karaktärsdrag för byggnader och
vegetation. Kompletterande områden för verksamheter och
boende bör ansluta till det befintliga samhällsmönstret.
* Restriktioner mot utsläpp bör gälla herrgårdspark och kyrko
gård. Hänsynsregler för buller bör gälla bostadsområden.
* Vårdprogram bör göras för hytta, gästgivargård, stations
byggnad, folkets hus och herrgård. Miljöregler för nybebyg
gelse bör göras för hela bruksområdet.

Riktlinjer för bedömning
av olika alternativ

Bruksdalen
* Nya verksamheter bör läggas i anslutning till järnvägen.
Nya bostäder bör ej förhindra fortsatt jordbruk. Om- och till
byggnad samt komplettering bör ske med hänsyn till det
befintliga ägomönstret och traktens byggnadstradition. Buller
och trafik får ej förhindra boende.
* Hänsynsregler för utsläpp och buller bör utfärdas. Miljö
program bör utfärdas för tillkommande bebyggelse.
Kyrkbyn
* Om- och tillbyggnad samt komplettering bör ske med hänsyn
till byns karaktär och ägostruktur. Utsläpp bör ej överstiga ni
våer som skadar kulturminnen på kyrka, kyrkogård och i gravfält.
* Hänsynsregler bör utfärdas för genomfartstrafik. Miljö
program bör utfärdas för tillkommande bebyggelse.
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Projektet

Förutsättningarna för en lokalisering och utveckling av industrin diskuteras
med företagets planerare. De mål som formuleras är att varuproduktionen kan
ske på ett lönsamt, säkert och miljövänligt sätt, att produktionen kan komma
igång inom en 3-årsperiod, att nytillskotten kan inpassas i den befintliga miljön
med små störningar för kulturvärdena och att de boende och verksamma kan
erbjudas en god livsmiljö.

Fördjupad
projektbeskrivning
för olika alternativ

För att bättre kunna bedöma hur en mer detaljerad anpassning till bruks
området kan ske beskrivs för olika alternativ var företagets olika funktioner
ska läggas, vilken markyta som krävs och volym, skala och läge på de bygg
nader som behövs och hur transporter kan ordnas.

Alternativ Blåsjöbruk
Industrianläggningen läggs invid den gamla hyttplatsen. Bostäder
för anställda och bostadsservice som skola, daghem, butik mm
ordnas inom brukets område. Godstransporter sker på landsväg.
Vatten tas från ån och renas på bruket. Avgaser renas före utsläpp.
Alternativ Bruksdalen
En ny industrianläggning läggs mellan järnvägen och ån. Nya bo
städer skulle läggas öster om järnvägen norr om bruksbebyggelsen. Godstransporter kan ske med järnväg. Vatten kunde tas från
ån och renas i egen anläggning. Avgaser i luft renas före utsläpp.
Alternativa vägar i Kyrkbyn
En genomfart med breddning och rätning i höjd- och sidled. En
förbifart på en ny väg invid järnvägen.
Nollaltemativ
Olika händelseförlopp kan tänkas. Hyttområdet kan förfalla, bo
städerna bli fritidshus och odlingsmarkerna växa igen eller plan
teras med skog. Området kan också bli pendlar- eller rekreations
område knutet till Hammarberg med museum i hyttområdet, kurs
gård i herrgården och odlingsmark brukad med bidragsmedel.
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Blåsjöbruk

Befintliga bostäder
och möjlig expansion
Risk för utsläpp
Industriområde med utnyttjande
av befintliga byggnader
Expansionsmöjlighet
Möjlig väganslutning
Möjlig järnvägsanslutning
Bruksdalen
Risk för utsläpp i luft
Tätt byggda bostäder
i en till två våningar

Funktionell, låg
industribebyggelse

Möjlig väglösning

Alternativa vägar

Möjlig järnvägsanslutning
Nollalternativ
Ev
fritidshus
Ev
kursgård

Ev
museum
Fortsatt
jordbruk

Alternativ förbifart

Alternativ genomfart
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Förutsägelse
Påverkan och följder
för kulturmiljön
av olika alternativ

MKB-handläggaren går därefter systematiskt igenom vad utvecklingen enligt
olika alternativ kan medföra. Uppgifter om direkt påverkan i form av ändrad
markanvändning, skala och karaktär noteras såväl som uppgifter om indirekt
påverkan till följd av barriärer, buller och utsläpp.

Påverkan på kulturvärden i Blåsjö bruk
Direkt påverkan
Ändrad skala, karaktär och markanvändning

Alternativ Blåsjöbruk: En modern anläggning invid hyttplatsen medför att tre
nya tvåvåningsbyggnader uppförs och att två magasin och en verkstadsbygg
nad måste rivas, fd betesmark bebyggs och odlingsmark tas i anspråk som gods
infart. Stenvalvsbron och gästgiveriet kan bevaras. Nya bostäder tar fd betesmark
i anspråk och medför att uppvuxna träd i trädgårdar och alléer huggs ner.
Alternativ Bruksdalen: En industrianläggning ovanför järnvägen innebär ny
byggnad av en hel anläggning vilket kan medföra att den gamla hyttplatsen
överges och möjligheten att underhålla och nyttja de gamla byggnaderna mins
kar. En ny anslutningsväg medför att stenvalvsbron kan bevaras och att den
gamla vägen kan användas för persontrafik.
Nollaltemativ: En försäljning till fritidshus kan medföra att tidigare allmänt
tillgänglig mark inhägnas och att byggnaderna omvandlas på ett för bruket
främmande sätt.
Indirekt påverkan
Barriärer, utsläpp, ljus och buller

Alternativ Blåsjöbruk och Bruksdalen: Ett inhägnat industriområde med tät
bebyggelse blir en funktionell och visuell barriär i området.
Alternativ Blåsjöbruk: Risk finns för utsläpp av svavelhaltiga gaser. Kultur
föremål i herrgårdsparken och byggnadsdetaljer kan skadas. Tidvis kan buller
störa brukets bostadsområde.
Nollaltemativ:

-

Påverkan på kulturvärden i Kyrkbyn
Direkt påverkan
Ändrad markanvändning, skala och karaktär

Alternativ befintlig väg: En genomfartsväg bryter byns skala och ägomönster
och medför intrång i två gravfält, borttagning av en stenmur, flyttning av en
milsten samt bortsprängning av en stenhäll.
Alternativ ny väg: En förbifart medför att tidigare betesmark tas i anspråk och
att landskapets skala och karaktär förändras.
Indirekt påverkan
Barriär, utsläpp, ljus och buller

Alternativ befintlig väg: En genomfartsväg med omfattande godstrafik kan bli
en barriär mellan kyrkogård och prästgård och en olycka kan medföra utsläpp
av frätande ämnen vilket kan ge skador på fornlämningar. Ett viktigt
funktionellt samband inne i byn skärs av, men byns funktion som knutpunkt
vid vägen bevaras.
Alternativ ny väg: En ny väg kan bli en barrär mellan Kyrkbyn och gårdarna i
Bruksdalen. Förbifarten försämrar byns funktion som knutpunkt.
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Bedömning
MKB-konsulten gör tillsammans med företagets planerare en sammanställning
av hur förutsättningarna för projektet kan uppfyllas för olika alternativ.

Projektet

Alternativ Blåsjöbruk
Produktionen kan starta omgående i befintliga lokaler, men kräver för full kapacitet nya funktionsanpassade byggnader. Direkt
transporter kan ske med lastbil. Bostäder för anställda kan ordnas
direkt i ett område med hög boendekvalitet. Extra kostnader till
kommer för miljö- och anpassningsprogram både för miljöstör
ningar och byggande.

Bedömning av
konsekvenser för projektet

Alternativ Bruksdalen
Produktionen kan bedrivas i helt funktionsanpassade lokaler och
transporter kan ske både med väg och järnväg, men först efter en
fördröjning på 1-2 år. Företaget behåller herrgården som representationsbyggnad och bygger bostäder i nya områden. Extra kost
nader krävs för planläggning och ny infrastruktur.
Alternativ befintlig väg
Krav på mindre fordon ger fler lastningstillfällen och kapacitetsmässigt sämre transportförhållanden. Krav på låga hastigheter ger
något större tidsåtgång, vilket dock inte är avgörande för före
taget. Kostnader krävs endast till smärre standardförbättringar.
Alternativ ny väg
Någon begränsning av fordonsstorlekarna eller hastigheten krävs
inte vilket ökar friheten för företaget, men ge höga kostnader för
markinlösen och nyanläggning.
Nollalternativet
Produktion kan bedrivas i Elammarberg. Kraven på PR-värde för
företaget och boendekvalitet för de anställda kan inte uppfyllas.
Klöga markpriser kan medföra extra kostnader.
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Kulturmiljö

De olika alternativens
betydelse för kulturmiljön

MKB-handläggaren gör i samråd med kulturmiljökonsulten en sam
manfattande bedömning av hur alternativen kan följa de tidigare formulerade
riktlinjerna för lokalisering och utveckling.

Riktlinjer för lokalisering och utveckling

Blåsjöbruk
Om- och tillbyggnader samt
kompletteringar bör ske med
hänsyn till olika särskiljande
karaktärsdrag för byggnader
och vegetation.

alt
blåsjöbruk

alt
bruksdalen

alt
noll

delvis

helt

osäkert

Kompletterande områden
för verksamheter och boende
bör ansluta till det befintliga
samhällsmönstret.

helt

Restriktioner mot utsläpp
bör utfärdas för herrgårdspark
och kyrkogård.

helt

helt

ej aktuellt

Regler för buller bör gälla
bostadsområden.

helt

helt

ej aktuellt

troligen

(mte)

(Jnte)

Miljöregler för nybebyggelse bör göras
för hela bruksområdet.

helt

(mte)

(mte)

Bruksdalen
Nya verksamheter bör läggas
i anslutning till järnvägen.

helt

helt

ej aktuellt

Nya bostäder bör ej förhindra
fortsatt jordbruk.

helt

delvis

helt

Om- och tillbyggnad samt
komplettering bör ske med hänsyn
till det befintliga ägomönstret
och traktens byggnadstradition.

helt

(mte)

osäkert

Buller och trafik bör ej förhindra boende.

delvis

delvis

helt

Hänsynsregler för utsläpp och buller
bör utfärdas.

helt

helt

ej aktuellt

Miljöprogram bör utfärdas
för tillkommande bebyggelse.

helt

helt

ej aktuellt

Vårdprogram bör göras för hytta,
gästgivargård, stationsbyggnad,
folkets hus och herrgård.
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(jnte) ej aktuellt

Utredning - Industrianläggning
Blåsjöbruk

Bevarat jordbruk
och bevarad karaktär

Bevarat boende
Något förändrad
karaktär

Bevarad
verksamhet
och karaktär

Bevarad verksamhet
Förlust av enstaka
kulturminnen

Bruksdalen
Ny verksamhet
Ändrad skala
och karaktär

k
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Bevarad karaktär
”Förlorad”
verksamhet

Bevarad
verksamhet
och karaktär

Nollalternativ

Troligen bevarad
verksamhet
och karaktär

Troligen bevarad
karaktär, men
ändrad verksamhet

87

Industrianläggning - Utredning
Samråd

För att informera allmänheten om MKB-arbetet hålls ett offenligt möte där
företagets MKB-handläggare redovisar vad förstudie och utredning lett fram
till. Därefter får företrädare både för myndigheter och allmänheten tillfälle att
komma med synpunkter.
MKB-handläggaren besvarar kortfattat de frågor som ställdes både inför
förstudien och utredningen.

Sammanfattande
redovisning

Kan en ny industri, bostäder och transportvägar anpassas
till områdets kulturhistoriska mönster, skala och karaktär?
Lokalisering av industri och bostäder enligt alternativ Blåsjöbruk
kan följa det befintliga funktionsmonstret i samhället, men dess
skala och karaktär kan successivt att förändras. Om miljöprogram
antages för utformning och anpassning kan skadorna minska.
Hur kan uttrycken för kulturarvet leva vidare?
För att områdets kulturvärden ska kunna upplevas och förstås
bör industri och jordbruksverksamhet och kontinuerlig vård av
byggnader förekomma. Det är därför viktigt att verksamhet och
boende förekommer vid bruket, att jordbruk förekommer i Bruksdalen och servicefunktioner i Kyrkbyn.
Kan förlusten av kulturvärden i området accepteras?
En kontinuerlig utveckling av Blåsjöbruk är så viktig för områdets
överlevnad att mindre förluster eller förändringar kan accepteras.
Nytillskott enligt det studerade alternativet i Bruksdalen bryter
helt med odlingslandskapets mönster, skala och karaktär och kan
därför inte accepteras. En breddning av vägen genom Kyrkbyn
medföra förluster av kulturvärden som inte är acceptabla. Gods
hantering på järnväg kan troligen minska skadorna.
Vad innebär ett nollalternativ?
Olika händelseförlopp kan tänkas. Hyttområdet kan förfalla, bostä
derna bli fritidshus och odlingsmarkerna växa igen eller planteras
med skog. Området kan också bli pendlar- eller rekreations
område knutet till Hammarberg med museum i hyttområdet och
odlingsmark brukad med bidragsmedel.
Kan den befintliga bebyggelsens skala och karaktär utnytt
jas i respektive områden?
I Blåsjöbruk kan ny verksamheten och nya bostäder delvis läggas
i befintliga lokaler. Nytillskott kan lokaliseras och utformas enligt
brukets ”grammatik”. 1 Bruksdalen finns små möjligheter att an
passa större grupper av nybebyggelse till den befintliga gårds
bebyggelsen. I Kyrkbyn kan enstaka byggnader fogas in i den
befintliga bymiljön.
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Utredning - Industrianläggning
Kan befintliga vägar och järnvägen utnyttjas för transporter?
Det befintliga vägnätet kan med standardförbättringar utnyttjas
om en ny bro tillkommer över ån. Passagen genom Kyrkbyn kan
medföra problem. Godstransporter på järnväg bör undersökas för
att minska vägtransporterna.
Kan befintliga byggnader användas eller behöver de rivas?
De flesta av områdets byggnader kan återanvändas, men ett
fåtal måste troligen rivas inom bruket. Ytterligare utred-ning
och programarbete krävs för att kunna göra en preciserad
värdering och avvägning inför detaljplanering.
Kan borttagning av gränser, väg och fornminnen undvikas?
Nyetableringarna kan respektera äldre gränser med undantag för
ett läge i Bruksdalen. Om godstransporter företas per järnväg kan
vägförbättringar ske så att både vägminnen och fornlämningar
kan sparas. Nybyggnader inom det befintliga bruksområdet berör
inga fornminnen. Vid en utbyggnad i skogen kan lämningar av
järn- eller kolframställning påträffas.
Finns kulturvärden känsliga för utsläpp och buller?
Utredningen visar att det kring kyrkan och herrgården finns kul
turföremål under och över mark som kan skadas av utsläpp från
trafik och industri. Företaget åtar sig att tillämpa de reningstekniker som står till till buds. För kyrkogården kan avståndet och
den förhärskande vindriktningen medföra en utspridning av ned
fallet, men för att bruksherrgårdens kulturföremål inte ska skadas
krävs ett uppföljande kontrollprogram.
Representanter för olika intressen får tillfälle att framföra sina åsikter. Syn
punkterna bifogas MKB-n som information till dem som ska fatta beslut.

Olika åsikter

Företaget förordar en snabb start inom det nuvarande hyttområdet och fortsatt
planering för eventuell utbyggnad norrut. Transporter kan under det första
skedet ske på befintliga vägar och senare med järnväg. Bostäder kan i första
hand ordnas i befintliga byggnader.
Kulturmiljövårdens expert förordar en första utbyggnad av en industrianlägg
ning invid Blåsjöbruk och utbyggnad av nya bostäder i skogsområdet norr om
bruket. I programmet för arkitekttävlingen bör klara anvisningar ingå om vilka
byggnader som ska bevaras, om karaktärsdrag som ska styra nytillskotten och
framförallt vilka överordnade mönster som bör styra utvecklingen.
Kommunens politiker förordar start av industriproduktion invid det gamla hytt
området och omgående detaljplanering för utvidgning norrut. Nya boende kan
omedelbart flytta in i tomma byggnader i bruksområdet.
Byalaget och hembygdsföreningen framför sin oro inför en utveckling med stora
förändringar. De föredrar en lugn framtid utan stora nytillskott, där nya små
företag kan inhysas i de övergivna verkstäderna, där hyttan kan bli museum
och nya boende kan flytta in efterhand när bostäder blir tomma.
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Industrianläggning - Utredning
Samlad bedömning av
framtiden för kulturarvet

En sammanfattning görs slutligen av vad olika alternativ kan betyda från ett
långsiktigt perspektiv.

Alternativ Blåsjöbruk:
Verksamhet och boende kan starta i liten skala i befintliga
byggnader, därefter behöver åtgärder genomföras som starkt
påverkar områdets kulturvärden bl a för transporter. Alterna
tivet medger på kort sikt gott omhändertagande av kulturarvet,
men måste kompletteras med en studie av hur stort område som
krävs i framtiden.
Alternativ Bruksdalen:
Företaget måste krävas på säkra framtidsplaner inför så stora
nyinvesteringar inom jungfruligt område, men kulturvärden
inom det högt värderade befintliga bruket och Kyrkbyn berörs
ej. Alternativet innebär på kort sikt ett dåligt omhändertagande
av en del av områdets kulturvärden, men på längre sikt krävs en
utbyggnad enligt detta alternativ för att kunna bevara bruks
områdets karaktär.
Alternativ genomfartsväg:
En för samhället låg anläggningskostnad står mot en måttlig
tidsförlust för företaget. En bibehållen väg genom socknens
centrum står mot förluster av kulturvärden. Skadorna förhind
ras om gods kan transporteras på järnväg.
Alternativ förbifartsväg:
En ny väg kräver höga anläggningskostnader och ger relativt
låga tidsvinster. Det traditionella rörelsemönster bryts, men
stora kulturvärden bevaras. Åtgärden är nödvändig om gods
transporter inte kan ske med tåg.
Nollaltemativet:
Verksamhet och boende lokaliseras till ett samhälle med god
sysselsättning. Upprätthållande av kulturvärden och samhälls
service i Blåsjöbruksomrädet kräver stöd och bidrag. En sats
ning i Blåsjöbruk ger därför ett bättre omhändertagande av
kulturarvet.
Gott tillvaratagande
på kort sikt \

Blåsjöbmk
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Osäkert
på lång sikt

Dålig hushållning på kort sikt

Bruksdalen

Kulturmiljön kan kanske bevaras

Nollalternativ

Utredning

Industrianläggning

Resultat
Slutsatserna av MKB-arbetet sammanfattas av företaget i ett dokument, som
överlämnas till länsstyrelsen som bilaga till ansökas om tillstånd enligt
miljöskyddslagen. Dokumentet översänds också för kännedom till kommunen.

MKB-n har klargjort att företaget kan påbörja sin verksamhet i
befintliga industribyggnader, men att fortsatt utveckling kräver
nya byggnader och förbättrade transportleder. Länsstyrelsen anser
därför att ett beslut enligt miljöskyddslagen inte kan fattas förrän
planfrågorna utretts.
Kommunen beslutar därför efter ett samråd att göra en
fördjupning av översiktsplanen med MKB-n som underlag.

Resultatet av MKB-arbetet kom således till användning både
för beslut enligt ML och som underlag för planering enligt PBL.

Om Bruksdalens kulturvärden inte uppmärksammats redan vid
upptaktsmötet hade framtiden kanske blivit helt annorlunda.

Nytt
bostads
område

Kulturmiljö”

Ny väg

”Kulturmiljö” Industriområde

med nya byggnader
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Slamhantering - Utgångsläge
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Projektet

AvfallsBolaget har ansvaret för transporter och spridning av av
vattnat avloppsslam i området kring Storstockholm. Verksamheten
förutsätter mellanlagring under tider då väderlek eller växtodlingsförhållanden förhindrar att slam sprids direkt på åkermarken.
Företaget har behov av att mellanlagra hela slamproduktionen från
reningsverket inom kommunen och lämnar in en ansökan om till
stånd ett mellanlager nära Kattnäs kyrka. Läget markeras på en
bifogad kopia av ekonomiska kartan.

Området

Området ligger i centralbygden i Gåsinge-Dillnäs och Kattnäs socknar, en bygd
med byar, herrgårdar, ett bruk, kyrkor och fornlämningar. Den består mest av
leråkrar som bryts av kullar och höjder av morän ofta med berg i dagen. Under
bronsåldern gick vattenleden från Östersjön till Mälaren via KlemmingenMarvikarna förbi området. På flera platser finns rika spår av bosättningar och
hällristningar från den tiden. En mängd gravfält och ett ovanligt rikt och ålder
domligt namnskick samt runstenar bl a vid Gåsinge och Kattnäs kyrkor vittnar
om järnålderns bosättning. Flertalet järnåldersgårdar utvecklades till byar un
der medeltiden. Blacksta och Kattnäs var de största.
I Kattnäs avhystes bebyggelsen då Södertuna säteri bildades. Södertuna var sä
tesgård och tingsplats redan på medeltiden. Gården ligger på en ö i Frösjön och
hade namnet Vad in på 1700-talet. Herrgårdsbyggnaden har byggts om vid ett
flertal tillfällen och omvandlades till kursgård på 1980-talet. Vägen som pas
serar området har samma sträckning som på 1600-talet.

Kulturmiljöperspektivet
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Området har varit bebyggt sedan bronsåldern. I det öppna
landskapet finns betydande kulturvärden. Kyrkan som ligger
på en höjd dominerar kulturlandskapet och vittnar om dess
långa kontinuitet. Området är därför särskilt känsligt för för
ändringar som påverkar landskapets skala och struktur.

MKB-arbete - Slamhantering
Ett internt informationsmöte äger rum på länsstyrelsen. Handläggaren på
miljövårdsenheten informerar om mellanlagrets utformning, storlek och läge.
Kulturmiljövårdens expert meddelar omedelbart att varken utformningen eller
storleken kan accepteras i det föreslagna läget framför Kattnäs kyrka.

Samråd

Företaget kontaktas per telefon med en begäran om att pröva ett alternativt läge.
Efter en vecka meddelas per brev att det av länsstyrelsen föreslagna läget inte är
möjligt pga närheten till en skjutbana, dåliga grundförhållanden och att vägen
har alltför låg kapacitet.
Företaget förslår i sin tur att lagret byggs på den först föreslagna platsen, men
att det i samråd med länsstyrelsen utformas så att det blir så liten miljöpåver
kan som möjligt. Lagret kan t ex sänkas ned i marken, vallarna göras låga och
förses med låg vegetation. Det är fullt möjligt att lagrets högsta punkt endast
kommer att höja sig en meter över omgivande mark. Lagret kan också göras
långsmalt och vändas så att det syns så litet som möjligt.

Kulturmiljöenhetens företrädare står fast vid att ett läge mitt fram
för kyrkan inte kan accepteras. Företaget undersöker då ett alter
nativt läge på en plats där tillstånd tidigare lämnats för mellan
lagring. Detta läge godkänns av länsstyrelsen.
Grannar och politiker i området har olika synpunkter på hanteringen av röt
slam och på lagrets läge nära vattentäkt, badsjö, konferensanläggning, camping
och framtida bostadsområde. Ytterligare synpunkter på inverkan på kultur
miljön framförs inte och någon standardfärbättring av vägen är inte aktuell.

Tack vare att områdets känslighet för förändringar tidigt på
pekades ingår följande villkor för att minska skadan på
områdets kulturvärde, då beslut fattas om tillstånd enligt miljö
skyddslagen för mellanlagring i det senare läget:

Beslut

Upplagsplatsen ska utföras med tät botten och täta vallar. Mellanlagret ska sänkas ned i marken och utformas med långsamt slut
tande vallar (1:10) som ska besås med vallväxter. Högsta punkt
på lagret får höja sig maximalt 1 m över omgivande mark. Slutlig
utformning av mellanlagret ska ske i samråd med länsstyrelsen.
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Att läsa - ett urval
Om planering och MKB

Att upprätta program för kulturminnesvård. RAÄ 1984.

En vägledning för upprättande av kommunala kulturmiljöprogram som
bl a innehåller råd om kulturhistorisk beskrivning, bevarandemålsätt
ning, urval och avgränsning av områden med särskilda kulturvärden.
Kulturmiljön i planeringen, råd och exempel. RAÄ & Bov.
Bov 1992:1.

En komprimerad rapport som presenterar styrmedel och metoder vad
gäller hänsyn/varsamhet, bevarande, underhåll och hävd av bebyggelse
och landskap.
Kulturlandskap under stress. RAÄ 1993.

En rapport som belyser kulturmiljövårdens agerande inför det starka in
tresset att anlägga golfbanor och redovisar förslag till hantering av fram
tida ärenden i kulturlandskap med hjälp av planering och MKB.
På Väg. RAÄ 1994.

Beskrivning av en metod för kulturmiljövård i regional trafik- och miljö
planering. Avrapportering av regeringsuppdrag. Förslag till och motiv
för nya typer av planeringsunderlag för infrastukturplanering.
Samhällsplaneringen som miljövårdare? Planeringslagstiftningens roll i omsorgen om det yttre kulturarvet. RAÄ 1994.

Rapport om planeringslagstiftningens roll i omsorgen om det yttre kul
turarvet. NRL-reformens system samt följder, svårigheter och önskemål
för kulturmiljövården. Kulturvärden i tre kulturmiljöer presenteras av
kulturhistoriker och möjligheter till skydd och vidareutveckling av
planerare.
MKB - Vad är det? Boverket 1990.

En inspirationsskrift för politiker, tjänstemän, företagare och medbor
gare som vill lära sig att använda MKB som arbetsinstrument, besluts
redskap och insynsmedel.
MKB - Underlag för beslut som tryggar livsmiljön.
RAÄ, Naturvårdsverket, Boverket 1993.

Kort information om MKB som underlag för bättre beslut. Varför, när
och hur MKB kan användas för att utveckla projekt.
MKB för kulturmiljön. RAÄ/lst i Kronobergs län 1994.

En exempelsamling med kommentarer och diskussioner om hur kulturmiljövårdens frågor uppmärksammats i olika miljökonsekvensbeskriv
ningar.
Boken om MKB. Bov, NV, RAÄ, SOS 1997.

En samlad genomgång av riktlinjer till stöd för arbetet med MKB, en
generell kunskapsöversikt riktad till myndigheter och exploatörer med
syfte att ge konkret stöd för MKB-arbetet före beslutsskedet, innehåller
beskrivning av proceduren, lagar, förordningar och direktiv samt check
listor.
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Att läsa - ett urval
Miljökonsekvensbeskrivningar för kraftledningar.
Svenska Elverksföreningen, NUTEC 1992.

Handledning för MKB vid koncessionsansökan för ny ledning respek
tive förnyelse.
MKB inom trafiksektorn. Naturvårdsverket 1994.

Miljövårdsaspekter på MKB i trafikplaneringen baserade på Natur
vårdsverkets 13 miljöhot.
Miljökonsekvensbeskrivningar för vägar. Vägverket 1995:30.

Rekommendationer om hur MKB-arbete ska bedrivas för att ge god
kvalitet och rimliga kostnader i samband med planering och beslut om
vägars lokalisering och projektering.
MKB för Miljöskyddslagen och Naturvårdslagen. SNV 1995.

Bestämmelser och förfaranderegler för MKB enligt naturvårds- respek
tive miljöskyddslagen som vägledning för myndigheter och sökande.
Miljökonsekvensbeskrivningar för järnvägar. Banverket (pågåi).

Banverkets rekommendationer för MKB-arbete i samband med pro
gramarbete, planering, projektering och byggande av banor.
Kunskap, miljö & framtid. KTH 1996.

Studier av MKB-förfarande för fördjupade översiktsplaner i två kommuner.

Räkna med fornlämningar. RÅÅ 1989.

Om kulturmiljö

Presentation av olika typer av fornlämningar och arkeologiska under
sökningar.
Historien i landskapet. UR i samarbete med RAÅ 1990.

En sammanfattande redovisning i populär form hur olika forskare ser
på kulturlandskapet.
Bilavgaser och kulturminnen. RIK 2. RAÄ/SHMM 1990.

Redovisning av analysmetoder och observationer beträffande skador på
kulturföremål orsakade av utsläpp i luft.
Byggnadsminnesförklaring. RAÄ 1991.

Allmänna råd till 3 kap KML.
Kyrkplatsen som socknens centrum. RAÄ 1992.

Beskrivning av socknarnas utveckling, byggnader som konstituerar ett
sockencentrum, regionala skillnader och sockencentrums dragnings
kraft, de sockenkommunala byggnaderna, deras funktioner och männis
kor samt tre exempel.
Ekonomiska kartor 1800-1934. RAÄ 1993.

En studie av småskaliga kartor med information om markanvändning.
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Attebackar och ödegärden.
De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården. RAÄ 1993.

De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården. Presentation av en värde
full kunskapskälla vad gäller odlingslandskapet. (Ny rev. uppl. 1996)
Kulturlandskapets språkliga dimension. RAÄ 1993.

En beskrivning av hur ortsnamnen utvecklats och påverkats av land
skapet, samhällets organisation och ekonomi.
Vad berättar en by? RAÄ 1993.

Presentation av äldre kulturmiljösystem i odlingslandskapet. En hel
hetssyn på landskapet, visuella och funktionella helheter och kulturmiljösystem, lokala näringssystem och centraliserade kulturmiljösystem med
exempel.
Kulturmiljövård i skogen. RAÄ & Skogsstyrelsen 1993.

Handbok med avsikt att sprida kunskap och insikt om hur man bäst
vårdar och skyddar kulturlämningar i skogsmark genom ”mångbruksprincip”.
Kön och kulturarv. RAÄ 1994.

Ett diskussionsinlägg om hur könsperspektivet speglas i vårt fysiska kul
turarv.
Bidrag och ersättningar vid arkeologiska undersökningar m.m.
RAÄ 1994.

Allmänna råd till 2 kap KML.
Samiska kulturmiljöer i Sverige. RAÄ 1994.

En forskningsöversikt och presentation av det samiska bosättnings
området, det samiska kulturlandskapet och samiska kulturmiljöer.
Läsa Landskap - en fälthandbok om svenska kulturmiljöer.
UR/RAÄ 1994.

En handbok om hur man kan lära sig att avläsa och förstå svenska kul
turmiljöer som vittnar om hur landskap och tätorter utnyttjats i äldre
tider.
Infrastruktur i Sverige under tusen år.
Regional planering. KTH 1995.

Genomgång av förhållandet mellan transport- och kommunikations
nätens och de organisatoriska och adminsistrativa nätens betydelse för
samhällsutvecklingen.
Industrimiljöer på landsbygden. RAÄ 1995.

En översikt över kunskapsläget vad gäller olika industriregioner i
Sverige, bebyggelse och arkitektur och några miljöbeskrivningar.

Att läsa - ett urval
Den måttfulla staden. Boverket 1995:7.

Råd om hanteringen av miljön i den lilla och medelstora staden med be
griplig skala, närhet mellan människor och en lokal byggnadskultur värd
att värna och utveckla.
Stadsplaneförändringar i Sverige 1550-1875.
Stockholms universitet 1995.

Rapport från projektet stadsregleringar av den förindustriella staden.
Kartläggning av viktiga regleringar och planändringar i svenska städer
genom systematisk analys av äldre kartor.
Odlingslandskapet - en lång markanvändnings historia.
RAÄ 1996.

En orientering om odlingslandskapets historia och de villkor som styrt
utvecklingen.
Odlingslandskap och landskapsbild. RAÄ 1996.

En kvalitativ beskrivning av det svenska odlingslandskapet baserad på
odlingshistorien med ett försök till regional indelning.
Byggnaders särdrag. Boverket 1996.

En stilhistorisk handbok 1880-1960 byggd på ritningar av byggnader
och byggnadsdetaljer, hjälpmedel vid bygglovgivning och tillämpning av
PBL 3:10.
Nedbrytning av arkeologiskt material i jord. RIK 9. RAÄ/SHMM 1995.

Redovisning av faktorer som är betydelsefulla för nedbrytningen av ar
keologiskt material i jorden.
Sveriges Nationalatlas:
Kulturminnen och kulturmiljövård.
Kulturlandskap och bebyggelse.

Omfattande redovisningar av kulturlandskapets utveckling i hela landet.
Infrakultur. En programskrift från RAÄ och Vägverket 1996.

En skrift som syftar till att väcka frågor, förtydliga problematiken och
ge idéer för kommunikationskommitténs arbete.
Kulturmiljöbeskrivningar i planeringsunderlag. RAÄ 1996.

En samling exempel på kulturmiljöbeskrivningar med syftet att väcka
intresse, försörja med nödvändig kunskap och lämna besked eller ta
ställning i olika planeringssituationer.
Vägars värden - kulturarv på väg. RAÄ 1996.

En beskrivning av kulturarvet i det befintliga vägnätet.

97

Att läsa - ett urval
Lagar med mera

Krav på och möjligheter till skydd av kulturlandskap och bebyggelse
finns i lagstiftning och konventioner m.m.:
Prop. 1987/88:104 Målen för kulturmiljövården
Prop. 1990/91:90 En God livsmiljö
Prop. 1996/97:3 Kulturpolitik
SFS 1991:738 med ändr. SFS 1992:445 Miljökonsekvensbeskr.
Naturresurslagen
Naturvårdslagen
Vattenlagen
Milj öskyddslagen
Väglagen
Fagen om byggande av järnvägar.
Plan- och bygglagen
Skogsvårdslagen
Skötsellagen för jordbruk
Kulturminneslagen
Kyrkolagen
m.fl.
Internationella konventioner ratifierade av Sverige:
* Konvention om skydd för världens kulturarv. (UNESCO, 1972)
* Convention for the protection of the architectural heritage of Europe.
(Europarådet 1985)
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Rapporten har utarbetats av Kulturmiljöavdelningen
på Riksantikvarieämbetet.
Den visar vilka kulturvärden som finns i
kulturlandskap och bebyggelse samt hur de kan tas
tillvara genom ett gott MKB-arbete.
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