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Förord
Vägverket och Banverket tar med denna gemensamma publikation ytterligare steg framåt i
arbetet med att höja kvaliteten på verkens miljöarbete.
Byggandet av vägar och järnvägar påverkar sin omgivning på ett genomgripande sätt.
Stora infrastrukturprojekt har en direkt påverkan då de byggs men också i många fall
en långsiktig miljöpåverkan som inte är lika synlig och påtaglig. Att arbeta med den
långsiktiga uppföljningen är därför en viktig fråga för både Vägverket och Banverket.
Publikationen är ett kunskapsdokument som behandlar bakgrunden och syftet med
miljöuppföljning samt de krav som uttrycks i lagstiftningen. Ett stort arbete har lagts ned
på att använda olika begrepp kring kontroll och uppföljning på ett enhetligt och konsekvent
sätt. Publikationen ger också mer konkreta råd kring hur miljöuppföljningsprocessen
planeras, genomförs, kommuniceras och förankras. Tonvikten ligger på att beskriva och
ge råd för effektorienterad miljöuppföljning, även om också ren miljökontroll tas upp
övergripande. Att utveckla detaljerade rutiner för miljösäkring ligger dock utanför syftet
med denna publikation.
Förhoppningen är att dokumentet ska vara till god hjälp för alla som på olika sätt arbetar
med miljöfrågor i väg- och järnvägsprojekt.

Stockholm i mars 2008

Hossein Alzubaidi				
Vägverket 					
				



Harald Knutsen
Banverket
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Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt

Inledning
Miljöuppföljning ska ses som ett naturligt steg i genomförandet av väg- och
järnvägsprojekt då den positivt kan bidra till projektets kvalitet. Uppföljningen hjälper
till att miljöanpassa projektet, bland annat genom att skador och negativa konsekvenser
upptäcks och kan förebyggas. Kunskap från uppföljning kan även stödja en generell
kvalitetshöjning i verksamheten.
Insikten om att väg- och järnvägsprojekt i många fall inte når den miljöanpassning
eller medför de miljöeffekter som förutspåtts i planeringen har ökat. Det medför att
miljöuppföljning fått en större betydelse i planering och genomförande av väg- och
järnvägsprojekt.
Riksdagens revisorer granskade 1999 Vägverkets och Banverkets miljöarbete och pekade
då på brister när det gäller uppföljning. Bristerna gällde bland annat en avsaknad av rutiner
för uppföljning av projektens miljöeffekter och system för att tillvarata och sprida de
kunskaper som uppföljningar ger.
Efter revisorernas kritik har en rad åtgärder genomförts. Bestämmelserna i miljöbalken
har ökat kraven på kontroll och uppföljning av miljöeffekter när projekt genomförs. Inom
både Vägverket och Banverket finns generella miljökrav för byggskedet som innefattar
miljökontroll och uppföljning. Beskrivningar och rutiner för byggskedet omfattar bland
annat överföring av miljöåtgärder till bygghandling samt uppföljning. Sedan flera år finns
också en publikation för miljöuppföljning i vägprojekt samt ett digitalt system för att kunna
lagra och söka uppföljningsresultat.
Denna publikation kan förhoppningsvis ytterligare bidra till att nå positiva projektresultat
med hjälp av miljöuppföljning.

Läsanvisning
Kapitel 1 beskriver vilka olika funktioner miljöuppföljning av väg och järnvägsprojekt kan fylla, och tar
upp de interna och externa krav som motiverar att uppföljning genomförs. Vidare beskrivs hur olika
typer av uppföljande aktiviteter kan integreras i planering, projektering, byggande och drift och hur
uppföljningsarbete av olika slag kan samordnas.
Kapitel 2 beskriver uppföljningsprocessens olika steg och behandlar hur man praktiskt går tillväga i de
fall där ett särskilt uppföljningsprogram behöver tas fram. Här beskrivs de olika beståndsdelarna i ett
uppföljningsprogram och exempel från genomförda uppföljningar ges.
I bilaga 1 ges närmare information om metoder som kan användas för att kontrollera och följa upp olika
miljöeffekter inom miljöområdet.
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1

Miljöuppföljning av vägar och järnvägar

Miljöuppföljning är ett brett begrepp som kan omfatta allt från rutinmässiga kontroll
aktiviteter till omfattande studier av miljöeffekter. Uppföljning av infrastrukturprojekt kan
därför ha olika syften och innebära olika aktiviteter i väg- och järnvägsprocessen. Olika
typer av miljöuppföljning ställer olika krav på planering, dokumentation och analys.
I detta kapitel förklaras de grundläggande principerna i uppföljningsarbetet, samt skillnader
mellan olika begrepp och olika typer av uppföljningsaktiviteter. I kapitlets senare del finns
en redogörelse för krav i lagstiftning och hur uppföljningsaktiviteter kommer in i väg- och
järnvägsprocessens olika skeden.

1.1

Syften med miljöuppföljning

Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt kan fylla flera syften, som kan delas in i
följande tre kategorier:
Beslutsunderlag
Miljöuppföljning gör det möjligt att undvika oacceptabel miljöpåverkan och skador
av väg- och järnvägsprojekt. Behov av kompletterande miljöåtgärder kan grundas på
undersökningar av projektets faktiska miljöpåverkan och hur de miljöåtgärder som
genomförts fungerar. Miljöuppföljning är därför ett viktigt underlag för projektledare
och tillsynsmyndighet.
Information
Genom miljöuppföljning kan Banverket och Vägverket kontrollera om den miljökvalitet
som utlovats i planer, samråd och ansökningar verkligen uppnås. Detta är information som
allmänhet och myndigheter många gånger efterfrågar. Miljöuppföljning är användbar i
kommunikationen med allmänhet, närboende, tillsynsmyndigheter och andra aktörer. Rätt
hanterad kan miljöuppföljning därmed bidra till ett ökat förtroende för Banverkets och
Vägverkets arbete.
Erfarenhetsåterföring
Miljöuppföljning ger också generell kunskap om effektsamband, byggmetoder och hur
olika miljöåtgärder fungerar. Den kan även vara en pusselbit i en övergripande utvärdering,
till exempel av miljöfrågornas hantering i planeringsprocessen. Detta är erfarenheter som
kan användas i framtida projekt för att få en ständig förbättring.

1.2

Begreppet miljöuppföljning

Miljöuppföljning används i det här dokumentet som ett samlingsnamn för en rad aktiviteter
med delvis olika syfte. Bland dessa finns exempelvis kontrollaktiviteter som syftar till att
nå en viss miljöanpassning, att kontrollera miljöeffekter och att identifiera behov av att
vidta åtgärder som en del av projektstyrningen. Miljöuppföljning genomförs också, i större
eller mindre utsträckning, för att få ökade kunskaper och erfarenheter som kan komma
till nytta i framtida projekt. Miljöuppföljning är en väsentlig del i den egenkontroll som
verksamhetsutövaren har ansvar för och som det finns bestämmelser om i miljöbalken. Den
har även en stark koppling till verksamhetsutövarens miljöledningsarbete.
I alla väg- och järnvägsprojekt behövs någon typ av miljöuppföljning.
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Omfattning och upplägg varierar beroende av projektets komplexitet och de frågor som
man vill ha svar på.
Miljöuppföljning som syftar till att kontrollera att externa och interna krav uppnås i projektet kallas miljösäkring i det här dokumentet. Miljösäkring genomförs oftast i projekteringsoch byggskedet. Uppföljning av krav- och lagefterlevnad utgör en hörnsten i Vägverkets
och Banverkets miljöarbete och ska ses som en naturlig och integrerad del i ett projekts
kvalitetssäkring.
En uppföljning av förändringar i miljökvalitet med en djupare utvärdering av resultaten
kallas här effektuppföljning. Effektuppföljning görs inte i samtliga projekt utan enbart när
det finns behov.
Miljösäkring:

Effektuppföljning:

Miljösäkring av infrastrukturprojekt behövs:

Uppföljning av miljöeffekter (förändring i
miljökvalitet) behövs:

• För att säkerställa att beslutade åtgärder/
miljökrav förs in i bygghandling
• För att kontrollera att villkor i beslut nås

• När det finns osäkerheter i MKB-dokumentets
effektbedömningar

• För att kontrollera att uppställda gränsvärden
för miljökvalitet inte överskrids i byggskedet

• För att kontrollera att genomförda miljöåtgärder
fått avsedd effekt

• För att kontrollera att beställda åtgärder blivit
utförda på ett bra sätt

• För att kontrollera att uppsatta projektmål för
miljökvalitet uppnås  

• För att identifiera och avhjälpa miljörisker i
byggskedet

• För att få ökad kunskap om effektsamband
• För att kontrollera att villkor i beslut nås

Figur 1. Olika förutsättningar i ett projekt ställer krav som kan innebära att olika inriktning på uppföljningen behövs.

1.2.1 Miljösäkring
Begreppet miljösäkring är nära förknippat med de externa och interna krav som finns
på en verksamhetsutövare. Dessa kan för Vägverkets och Banverkets del delas in
i projektspecifika och generella miljökrav. Miljösäkring kan omfatta nedanstående
aktiviteter.
Miljösäkring av projekteringsdokument och förfrågningsunderlag
En grundläggande uppföljningsaktivitet är att kontrollera att miljöåtgärder och
projektspecifi ka krav på miljöanpassning förs över från arbetsplan eller järnvägsplan
med tillhörande MKB till bygghandling (och till systemhandling för järnväg).
Detsamma gäller för andra externa krav, exempelvis tillståndsvillkor i miljödomar,
lokala områdesbestämmelser etc. Här ingår också att beskriva miljörisker och hur de ska
hanteras. Att åtgärder för miljöanpassning inte tappas bort mellan skedena är en naturlig
del av den rutinmässiga miljösäkringsprocessen i alla projekt. Checklistor kan vara ett
stöd i detta arbete, liksom att inkludera miljöfrågor i kvalitetsgranskningen av planer och
tekniska dokument.
Generella miljökrav ska föras in i förfrågningsunderlagen vid upphandling av
entreprenader. Generella krav finns bland annat i 105:an (”Vägverkets miljökrav vid
upphandling av entreprenader”) och Banverkets motsvarande dokument FU2000
(”Generella miljökrav- entreprenader”).
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Kontroll i byggskedet
Under byggskedet görs regelbundna mätningar av miljökvalitet och kontroll av arbetssätt
för uppsatta riktvärden och krav för byggskedet. Denna typ av miljöuppföljning kräver
normalt inte några djupa analyser av resultaten, och kan därför räknas in i begreppet
miljösäkring. Däremot är det som viktigt att det fi nns en beredskap att snabbt kunna vidta
åtgärder.
Efterlevnad av generella krav ska följas upp, exempelvis genom revisioner eller
miljöronder. Banverket och Vägverket ställer båda krav på att entreprenören ska upprätta
en miljöplan som beskriver hur såväl generella som projektspecifika krav ska tillgodoses
och kontrolleras.
Även om ansvaret för många av de praktiska kontrollerna kan skrivas över på
entreprenören har beställaren alltid ett ansvar för att resultaten återrapporteras och
utvärderas. Dokumentation och återrapportering kan säkerställas genom krav i
upphandlingen (se faktaruta nedan).
Exempel på upphandlingskrav- Botniabanans Miljöprogram
Entreprenören ansvarar för att bedriva egenkontroll av verksamheten i enlighet med upprättad miljöplan
och relevant miljölagstiftning. Miljöplanen ska visa hur tillämpliga krav i detta miljöprogram ska uppfyllas.
Innan byggstart ska miljöplanen godkännas av Beställaren.
Beställaren ansvarar för att granska och värdera anbudsgivarnas miljöplaner. Efter byggstart kontrollerar
Beställaren att entreprenören följer överenskommen miljöplan. Detta sker löpande genom kontroller som
utförs av Beställaren. Dessutom genomför Beställaren minst en miljörevision av entreprenaden. Avvikelser
som noterats vid revisionen och som inte åtgärdats av entreprenören inom överenskommen tid kommer
att antecknas i Beställarens prekvalificeringsregister och tas i beaktande i kommande upphandlingar som
entreprenören deltar i.
Som en del av entreprenörens egenkontroll skall miljöronder genomföras och dokumenteras regelbundet
och i nödvändig omfattning.

Figur 2. Genomtänkta upphandlingskrav, miljökontroll och återrapportering till beställaren är ett sätt
att kvalitetssäkra entreprenörens miljöarbete. Detta är särkilt viktigt i stora projekt där många
entreprenadföretag är inblandade.  

1.2.2 Effektuppföljning
Uppföljning av miljöeffekter sker genom registrering och analys av förändringar
i miljökvalitet, och innebär ofta krav på mer avancerad metodik jämfört med ren
miljökontroll. Resultatet kan exempelvis användas för att utvärdera om projektmål nås,
om funktionskrav i villkor efterlevs eller om MKB-dokumentets effektförutsägelser varit
riktiga. Effektuppföljning är också ett sätt att ta reda på om skyddsåtgärder behövs eller om
de som vidtagits fyller den avsedda funktionen.

Det är ofta angeläget att veta om projektet orsakat de miljöeffekter som registreras.
Referensdata om miljösituationen samlas då in innan projektet påbörjas. Effektuppföljning
genomförs vanligen när projektet är färdigt. Denna typ av uppföljning har kopplingar
till MKB och de bedömningar och osäkerheter som finns där. För att kunna utvärdera
resultaten behöver expertkompetens ofta involveras. Uppföljningsresultaten kan visa



Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt

om ytterligare åtgärder behövs för att förhindra att negativa konsekvenser uppstår, och
samtidigt ge ökad kunskap om till exempel nya lösningar och åtgärder inför kommande
projekt.
Effektuppföljning kan sägas bestå av fyra delmoment:
• Övervakning och mätning. Data samlas in genom observationer eller mätningar.
• Utvärdering. Insamlade data jämförs med referensvärden, rikt- och gränsvärden,
målsättningar och överenskommelser.
• Beslut. Ställningstagande till de utvärderade resultaten om till exempel skyddsåtgärder,
ökad eller minskad övervakning, m.m.
• Kommunikation. Resultaten sprids till intressenter inom och utom projektet, till
exempel till myndigheter, närboende, entreprenörer, osv.
Kommunikation och förankring är även viktig under miljöuppföljningens planering,
bland annat för att kunna avgränsa och anpassa uppföljningen till behovet av information
och beslutsunderlag. Se vidare i kapitel 2 och figur 11 om miljöuppföljning i praktiken.
Effektuppföljningens fyra delmoment gäller även för miljökontroll i byggskedet, även om
utvärderingen i dessa fall ofta är mindre omfattande och resultaten sprids till en mindre
grupp intressenter.
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1.2.3	 Processuppföljning och erfarenhetsåterföring
För att förbättra miljöarbetet behöver samband mellan resultaten av miljöuppföljningen
och olika aktiviteter och beslut i planeringen och byggskedet identifieras. Effektuppföljning och miljösäkring kan även omfatta uppföljning av processer och arbetssätt.
Genom att studera en viss typ av effekt i fl era projekt och kopplingen till kritiska
moment i planering och genomförande kan mer generella slutsatser dras. Denna kunskap
är ett underlag för att utveckla processer, rutiner och upphandlingskrav inför kommande
projekt. Processuppföljning ska därför inte ses som en separat uppföljningstyp, utan som
en integrerad och naturlig del av miljökontroll och effektuppföljning (se figur 3).

  
   Samråd

Villkor

                 Lst:s
§§
                    synpunkter

Interna krav, rutiner
och arbetssätt
Processer

FU 2000           Rutiner,
   / 105:an      handböcker

Miljösäkring

Väljs rätt utformning/åtgärder? Förs
kraven in i förfrågningsunderlaget?

Kontroll i
Byggskedet

Efterlevs kraven/genomförs
åtgärderna? Håller vi vad vi lovat?

Effektuppföljning

MKB

Fick åtgärderna/projektet de önskade
/förväntade miljöeffekterna?

Tidigare
erfarenheter

Utvärdering
Processuppföljning

Kunskapsutveckling &
Erfarenhetsåterföring

Externa krav

Figur 3. Olika typer av miljöuppföljning ger svar på olika frågor. För att kunna dra nytta av miljöuppföljningen för
verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad krävs utvärdering och en analys av hur processer
och arbetssätt hänger ihop med det miljömässiga resultatet. Erfarenheter från miljöuppföljning i
genomförda projekt kan användas för utveckling av processer, rutiner och generella krav, men utgör
även ett direkt underlag för val av utformning och åtgärder i framtida projekt.

1.3	 Program för uppföljning
Att lista och kort beskriva de miljöuppföljningsaktiviteter som ska genomföras i
projektet är bra för att få en överblick över miljöuppföljningen. Inom Vägverket och
Banverket används checklistor (miljöhanteringsplaner m m) som stöd för att hantera
miljörisker och genomföra beslutade miljöåtgärder. De kan även omfatta kontroll- och
miljöuppföljningsprogram. En checklista kan både vara ett stöd för kravställning vid
upphandling av konsulttjänster och entreprenader (miljösäkring) och ge en samlad bild
av olika miljöuppföljningsaktiviteter som ska genomföras i projektet. I exemplet nedan
beskrivs olika typer av miljökrav och ansvar.
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Figur 4. Exempel på dokument som beskriver de krav som ska tillgodoses och följas upp i ett projekt. Checklistan
utgör i detta fall ett underlag för både miljösäkring av projekteringsdokument (plan och bygghandling) och
framtagande av program för miljöuppföljning.

I många fall är det motiverat att även ta fram ett eller flera program som mer detaljerat beskriver
den miljöuppföljning som ska genomföras i ett väg- eller järnvägsprojekt. Benämningen av
dessa dokument varierar, och är delvis överlappande, bland annat beroende av om uppföljningen
avser miljökontroll under byggskedet eller mer omfattande effektuppföljning (se kapitel 1.2).

Program som behandlar effektuppföljning heter ofta uppföljningsprogram och program som
behandlar hänsyn och kontroll under byggskedet kontrollprogram (se figur 5). Vi har också valt
att använda dessa benämningar i den här publikationen. Benämningarna kan dock användas
flexibelt. Vanligen används två olika benämningar för program som gäller kontroll (enligt 1.2)
samt effektuppföljning (enligt 2.2) Uppföljningsprogram används ofta för effektuppföljning.
Program som syftar till att kontrollera om de miljökrav som gäller för projektet efterlevs
kallas ofta kontrollprogram (se figur 5). Vi har också valt att använda dessa benämningar i
den här publikationen. Benämningarna kan dock användas flexibelt. I miljöbalken används
enbart begreppet kontrollprogram. I praktiken är gränsen mellan dessa uppföljningar inte
11
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heller alltid så lätt att dra, då effektorienterad uppföljning i vissa fall kan krävas inom ramen
för miljökontroll. Kontrollprogram krävs i princip för alla större projekt. I vissa fall är det
kommunen, i sin roll som tillsynsmyndighet, som antar kontrollprogrammet.
Effektuppföljning:

Miljösäkring:
Checklistor, miljöhanteringsplan m m:
- Överföring av krav
från MKB-dokument till
plan

Kontrollprogram /miljöplan:

Uppföljningsprogram

- Kontroll av åtgärder
beskrivna i bygghandling

Mer omfattande uppföljning av
miljöeffekter och miljö-kvalitet under
bygg- och/eller driftsskedet kan
utgöras av flera dokument:

- Kontroll med hänsyn till
villkor/krav i miljödomar

- Överföring av krav från
plan till bygghandling

- Kontroll av entreprenörens
riskhantering/riskberedskap

- Godkännande av
entreprenörens miljöplan

- Kontroll av att generella   
miljökrav efterlevs

Identifiera och inarbeta
miljöåtgärder.

Kontrollera att åtgärder
genomförs och villkor klaras.

Uppföljning av
funktion hos
skyddsåtgärd Y

Uppföljning av
påverkan på
miljöaspekt X

Kunskapsutveckling, uppföljning av
projektmål, beslutsunderlag...

Underlag för erfarenhetsåterföring och information till berörda
Figur 5. Exempel på dokument med uppföljningsaktiviteter som ger stöd i olika delar av uppföljningsarbetet.
Miljösäkring behövs för att klara interna och externa krav på verksamheten och är därför en viktig del
av alla infrastrukturprojekt.

Uppföljnings- och kontrollprogram tas enbart fram i de fall det finns behov av att planera och
beskriva miljöuppföljningen t.ex. syfte och metoder, mer ingående. Detta behov finns t.ex.
vid effektuppföljning, som beskrivs i kapitel 2. Programmets omfattning kan dock variera
beroende på syftet med uppföljningen.
I projekt där den förväntade påverkan är liten och förutsägbar kan det räcka med ett mycket
enkelt och övergripande dokument som listar de aktuella kraven och beskriver hur entreprenörens efterlevnad av den upprättade miljöplanen ska kontrolleras (se vidare kap 1.5).
Kontrollprogram för Norrortsleden,
Delen Täby kyrkby- Rosenkälla

Uppföljningsprogram för vattendrag,
E18 Lekhyttan-Adolfsberg

Kontrollprogrammet är uppbyggt efter
de krav som framtagits i samråd med
tillsynsmyndigheter i berörda kommuner samt
i eventuella beslut som fattats i olika nämnder.
Föreliggande kontrollprograms främsta
uppgift är att för tillsynsmyndigheten visa hur
man avser kontrollera att ställda miljökrav
efterföljs vid byggandet av entreprenad
230:110. Kontroll av ställda krav kommer att
ske genom antingen mätning/provtagning
eller besiktning. Beställaren kontrollerar
entreprenören och därmed kontrollprogrammets
efterlevnad genom kontinuerliga miljöronder
på arbetsplatsen samt genom regelbundna
kvalitets- och miljörevisioner.

Uppföljning föreslås för Skvaltersbäcken,
Trännebäcken och Lövåsbäcken, för att
avgöra hur vägen påverkar vattendragen
och det nedströms liggande riksintresset
Lekhytteån.

Figur 6.

Den föreslagna uppföljningen i de tre
skogsbäckarna syftar till att visa hur
vattendragen påverkas av byggskedet
och det inledande driftsskedet av vägen.
Byggskedet bedöms främst orsaka effekter
som grumling av vattnet och risk för påverkan
på arter, medan driftsskedet innebär risk
för en mer långsiktig kemisk påverkan från
vägdagvatten och vinterväghållning.

Exempel på utdrag ur kontroll- respektive uppföljningsprogram som visar på skillnader mellan de två
begreppen: Kontrollprogram upprättas för att säkerställa kravefterlevnad och innebär i regel relativt
enkla kontroller och mätningar, medan ett uppföljningsprogram upprättas med syftet att identifiera
effekter på miljön, vilket ofta kräver djupare analys av resultaten.
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Kapitel 2 samt bilagan har avgränsats till att behandla praktiska råd för uppföljning
av miljöeffekter under bygg- och driftsskedet i väg- och järnvägsprojekt där
uppföljningsprogram (enligt ovanstående definition) behöver utarbetas.

1.4	 Miljöuppföljning en integrerad och samordnad process
Det finns många aktiviteter, beslut och dokument i planerings- och genomförandeprocessen
som påverkar både bedömningen av uppföljningsbehov och det praktiska
uppföljningsarbetet. För att få en projektanpassad, effektiv och behovsstyrd
miljöuppföljning är det därför viktigt att uppföljning integreras i planerings- och
genomförandeprocessen i det aktuella projektet (se figur 7).

Planskede

Beslut om miljöåtgärder.
Kontroll av att åtgärderna förs
vidare från MKB till plandokument.

Bygghandlingsskede

Viktiga gränsvärden, lokala
föreskrifter och andra viktiga
externa och interna krav
identifieras.

Kontroll av att beslutade
skyddsåtgärder förs vidare
från plandokument till
bygghandling/förfrågningsunderlag.
Kontrollprogram utarbetas
utifrån checklista för miljöuppföljning samt relevanta
generella miljökrav.

Aktiviteter enligt

Byggskede

Kontrollprogram & miljöplan
Arbetsberedningar
Kontrollmätningar
Miljöronder
Miljörevisioner
Slutbesiktning

MKB för Arbetsplan
/Järnvägsplan

Konsekvenser och osäkerheter
utreds.
Behov av effektuppföljning
identifieras och motiveras.

Sammanfattning av
projektets
miljöuppföljning
Sammanställning av de krav,
åtgärder och osäkra bedömningar som ska följas upp i
olika skeden i en checklista.
Klarlägger översiktligt
uppföljningens organisation
och ansvarsfördelning.

Förfrågningsunderlag

Klargör beställarens krav på
entreprenörens miljökontroll,
datainsamling och återrapportering.

Entreprenörens miljöplan
Beskriver entreprenörens
miljökontroll i byggskedet.
(Godkänns av beställaren)

Entreprenörens
miljörapport

Efter projektavslut

(alt. annan dokumentation)

Utvärdering och
erfarenhetsåterföring.

Miljösäkring och miljökontroll

Innehåller data och information som utgör underlag för
beställarens sammanställning
och utvärdering av
uppföljningsresultat.

Viktiga dokument

Behov av effektuppföljning
bedöms utifrån MKB och
överväganden i arbets/järnvägsplan.
Referensdata samlas in om
så behövs.
Ev. uppföljningsprogram
utarbetas och antas.

Uppföljningsprogrammet
justeras om så behövs till följd
av förändrade förutsättningar
efter detaljprojektering.
Ev. extern kompetens
upphandlas (om detta inte
gjorts tidigare).
Referensdata samlas in.

Aktiviteter enligt

Uppföljningsprogram
1. Data samlas in.
2. Data analyseras,
uppföljningsresultat
sammanställs.
3. Beslut tas om ev.
kompletterande åtgärder.
4. Uppföljningsresultat
utvärderas, brister följs upp
och slutsatser används för
erfarenhetsåterföring.
5. Uppföljningsresultat sprids
internt och externt.

Effektuppföljning

Figur 7. Miljöuppföljning ska integreras i de olika skedena i planering, projektering, byggande och drift. Förutom
kontroll- och uppföljningsprogram finns flera andra dokument som har betydelse i miljöuppföljningen.
Uppföljningsrelaterade frågor kan även vara aktuella i tidigare skeden (se kap 1.4.1), som dock ej tagits
med i figuren.
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1.4.1 Förstudie och väg-/järnvägsutredning
I förstudien kartläggs miljöförutsättningar i det aktuella området och projektmål utarbetas.
I vissa mindre projekt där antalet alternativa lösningar är begränsade kan man redan
här förutse behov av en viss typ av uppföljning. I större projekt där en väg- eller
järnvägsutredning tas fram, fördjupas kunskapen om framtida miljöpåverkan och osäkerheter i bedömningarna, vilket ger ett underlag för att översiktligt bedöma behovet av
miljöuppföljning och referensdata.
I vissa fall behöver referensdata (föredata) samlas in tidigt under planeringen för att
framtida uppföljningsresultat lättare ska kunna tolkas och utvärderas. Det gäller framför
allt projekt där risk för negativa effekter eller stora osäkerheter i miljöpåverkan kan
identifieras i ett tidigt skede. Insamling av referensdata bör så långt som möjligt samordnas
med den kartläggning av miljöförutsättningar som görs i förstudien och/eller i samband
med att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tas fram för väg- eller järnvägsutredningen.
1.4.2 Planskede
Vid framtagandet av arbetsplan eller järnvägsplan med tillhörande MKB bestäms vägens
eller järnvägens läge i plan och profil och vissa tekniska lösningar preciseras. I detta skede
bedöms projektets miljökonsekvenser och beslut fattas om särskilda miljöåtgärder.
I MKB för arbetsplan/järnvägsplan görs en bedömning av betydande miljöeffekter och
miljökonsekvenser under byggtiden och när anläggningen tagits i drift. MKB-dokumentet
ska även innehålla förslag på effektiva miljöåtgärder som kan arbetas in i arbetsplan eller
järnvägsplan. Bedömningar i MKB är mer eller mindre osäkra och kan behöva följas
upp. Osäkerheter kan bland annat bero på att vissa förutsättningar inte är kända eller att
kunskapen om vissa effektsamband är dålig. I samband med upprättandet av arbetsplan/
järnvägsplan med tillhörande MKB ska en samlad bedömning av uppföljningsbehovet
göras (se kapitel 2.2.1).
Miljösäkring av arbets-/järnvägsplan
Miljösäkring av plandokumentet är en viktig del av uppföljningen i alla väg- och järnvägsprojekt. Innan planen skickas in för fastställelse tas beslut om vilka av de föreslagna
skyddsåtgärderna som ska genomföras. Överföringen av viktiga skyddsåtgärder från MKB
till arbets-/järnvägsplan ska kontrolleras. Om åtgärder som föreslås i MKB-dokumentet
inte ska genomföras bör detta motiveras.
Eventuella uppföljningsprogram utformas och beslutas
De skyddsåtgärder som skrivs in i planen påverkar uppföljningsbehovet, vilket gör
att bedömningen från MKB-dokumentet kan behöva omvärderas. Uppföljning kan
behövas för att avgöra om en viss åtgärd behövs eller är tillräcklig. Om det finns
behov av effektuppföljning utarbetas ett uppföljningsprogram i detta skede eller i
bygghandlingsskedet. Vid behovsbedömning och framtagande av uppföljningsprogram
bör en rad faktorer vägas in (se kap 2.2.1) och där har den interna miljöstödsfunktionen
en viktig roll. I arbets- / järnvägsplanen ska det framgå vilken miljöuppföljning som
ska genomföras. Krav på uppföljning kan också ställas i villkor i tillståndsbeslut enligt
miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tas fram för väg- eller järnvägsutredningen.
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1.4.3	 Bygghandlingsskede
När bygghandlingen tas fram ska överföringen av beslutade miljöåtgärder säkerställas. I
Miljösäkringen av bygghandlingen ingår även att kontrollera att de miljöskyddsåtgärder
som ska genomföras är tydligt beskrivna och så långt som möjligt mängdsatta.
Uppföljningsprogrammet kan börja utarbetas i planskedet men behöver i regel anpassas
med hänsyn till förutsättningar och kunskap som framkommer i detaljprojekteringen
i bygghandlingsskedet. I de fall extern expertkompetens behövs för genomförande
av effektuppföljningen kan det vara lämpligt att handla upp denna i samband med
entreprenadupphandlingen (om detta inte gjorts tidigare).
I bygghandlingsskedet utarbetas vid behov ett kontrollprogram som beskriver de
kontroller som ska genomföras i byggskedet. Kontrollprogrammet tas ofta fram i samråd
med tillsynsmyndigheten. Programmet ställer krav på entreprenörens miljökontroll i
byggskedet. För att klargöra ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör när
det gäller det praktiska uppföljningsarbetet kan delar av kontrollprogrammet infogas i
förfrågningsunderlaget och på så sätt bli en del av avtalet mellan beställare och entreprenör.
Ett alternativ till att upprätta ett detaljerat kontrollprogram i bygghandlinggskedet är att
låta entreprenören föreslå i sin miljöplan hur miljökontrollen ska genomföras.
1.4.4	 Byggskede
När väg- eller järnvägsprojekt börjar byggas ansvarar projektledaren för att de kontroller
och uppföljningsaktiviteter som beslutats blir genomförda.
Entreprenörens miljöplan och miljörapport
Banverket och Vägverket ställer krav på att entreprenören ska ta fram en miljöplan som
visar hur generella och projektspecifika miljökrav ska efterlevas (se faktaruta).
Utdrag ur FU2000:

Utdrag ur 105:an

Miljöplanen skall innehålla en beskrivning
av hur miljöfrågorna skall kontrolleras. Den
skall redovisas till beställaren före byggstart.
Resultatet av genomförda egenkontroller skall
redovisas i slutredovisningen. Entreprenörens
egenkontroll skall bestå i att kontrollera att
beställarens krav följs och att entreprenörens
miljöplan och andra åtaganden genomförs.
Alla avvikelser från ställda krav skall därvid
dokumenteras skriftligen av entreprenören och
genast rapporteras till beställaren. Orsak till
avvikelsen skall anges.

Det skall i varje uppdrag och entreprenad
upprättas en miljöplan. Beställaren anger vad
denna ska omfatta och planen upprättas av
uppdragstagaren. Omfattningen och inriktning
på miljöplanen kommer alltså att skilja sig åt
mellan olika typer av uppdrag. Det är följaktligen
i kraven på miljöplanens innehåll som de
system och rutiner som gäller för miljöfrågornas
hantering i det aktuella uppdraget specificeras.

Uppdrag anses miljösäkrade om följande finns:

• Avsteg från miljöplanen

• Av beställaren granskad och godkänd
miljöplan.

• Att efterlevandet av gällande lagstiftning
äventyras

Uppdragstagaren skall utan dröjsmål meddela
beställaren om uppkomna situationer som
innebär:

• Av beställaren granskad och godkänd
dokumentation från slutredovisningen.
Källa: FU2000, utgåva F

Källa: VV publ. 2006:105

Figur 8. Utdrag ur Banverkets och Vägverkets respektive dokument för miljökrav i entreprenader. Både
Banverket och Vägverket ställer krav på att entreprenören ska upprätta och följa en miljöplan.
Genomförandet av de åtgärder, mätningar och åtaganden som beskrivs i miljöplanen ska
återrapporteras.  
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Miljöplanen ska godkännas av beställaren. När det finns ett kontrollprogram utgör det
en naturlig utgångspunkt för miljöplanen, som då kan hänvisa till kontrollprogrammet.
Miljöplanen är dock entreprenörens dokument och kan även innehålla aktiviteter som
utgör en del av entreprenörens egenkontroll. Att entreprenören upprättat en miljöplan och
utför kontroller innebär inte att ansvaret för egenkontrollen helt flyttas till entreprenören.
Banverket eller Vägverket måste se till att upphandlingskraven efterlevs och att det finns
rutiner för entreprenörens återrapportering till projektledningen.
För att resultaten av den uppföljning som bedrivs av entreprenören ska bli sammanställda
och tillgängliga för beställaren kan det vara motiverat att vid entreprenadupphandlingen
ställa krav på att en miljörapport tas fram när byggskedet avslutats. En miljörapport är ett bra
sätt att se till att viktiga erfarenheter från byggskedet återförs till beställarorganisationen.
I projekt där miljökontrollen i byggskedet är mindre omfattande kan dock en enklare
dokumentation vara tillräckligt.
Effektuppföljning i byggskedet
Parallellt med miljökontrollerna kan även effektuppföljning enligt upprättat uppföljningsprogram pågå under byggskedet. Datainsamlingen för uppföljningarna kan ibland samordnas och göras av entreprenören, men i många fall krävs särskilda konsulter eller intern
specialistkompetens för effektuppföljningens datainsamling. För att säkra kvalitén på
insamlade data i uppföljningar som pågår under både bygg- och driftsskedet är det ofta en
fördel om samma person har hand om datainsamlingen.
Slutbesiktning
Vid slutbesiktningen ska beställaren kontrollera att entreprenören levt upp till de krav
som ställts på anläggningens kvalitet och utformning. Där ingår även de krav på miljöanpassning som förts in i bygghandlingens tekniska beskrivningar och ritningar.
När byggaktiviteterna avslutas och driften tar vid förändras i regel uppföljningsbehovet.
Ofta avslutas kontrollaktiviteterna och i sällsynta fall även eventuell effektuppföljning.
I de fall uppföljning ska fortsätta efter projektets slut ansvarar projektledaren för att lämna
över ”stafettpinnen” till driftsorganisationen.
1.4.5 När projektet avslutats
När ett projekt avslutas och den nya vägen eller järnvägen öppnas för trafik innebär det
ofta att kontrollprogrammet avslutas. Nu kan istället erfarenheter från resultatet behöva tas
tillvara av Vägverket och Banverket och orsakerna till eventuella brister utredas.
Många miljöeffekter blir inte synliga förrän långt efter att projektet avslutats. Exempel
på det är förändringar i naturmiljön och effekter som uppkommer efter en längre
tids trafikering. Effektuppföljning kan därför behöva fortsätta långt in i driftsskedet.
Därför är det viktigt att ansvarsfördelning och finansiering klargörs på ett tydligt sätt i
uppföljningsprogrammet (se vidare kap 2.1). Med hänsyn till uppföljningens syfte och
resultat kan det bli aktuellt att vidta åtgärder eller att revidera studiens utsträckning i tiden.
Om möjligt bör uppföljningen fortsätta tills syftet uppnåtts. När resultaten utvärderats
och analyserats ska de rapporteras, antingen i uppföljningsprogrammet eller i en särskild
rapport, och spridas till projektets intressenter. Under uppföljningen kan det vara aktuellt
att sprida och diskutera delresultat.
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1.5

Utgångspunkter för miljöuppföljning

Miljöbalkens grundläggande krav på verksamhetsutövarens egenkontroll ställer krav på
uppföljning. Uppföljning knyter även an till de krav på kontroll och ständig förbättring
som finns i Banverkets respektive Vägverkets miljöledningssystem, liksom till de krav som
gäller entreprenören och dennes miljöplan.
1.5.1 Lagstiftning om egenkontroll
Miljöbalkens krav på egenkontroll bygger på de grundläggande krav på bevisbörda och
kunskap som fi nns i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Kravet
på egenkontroll gäller så snart det fi nns risk att en verksamhet kan medföra olägenheter
för människors hälsa eller påverka miljön. Innebörden av försiktighetsprincipen och
andra hänsynsregler är att det är verksamhetsutövaren som har ansvaret att bedöma och
kontrollera miljöpåverkan. Denna så kallade omvända bevisbörda skiljer miljöbalken från
de flesta andra lagar.
Bestämmelser om egenkontroll finns i miljöbalken 26 kap 19 § (se faktaruta nedan).
Denna grundläggande bestämmelse gäller för alla verksamheter som kan ha negativa
effekter på miljön, vilket inkluderar väg- och järnvägsprojekt.
Miljöbalkens hänsynsregler och regler om egenkontroll ställer krav på miljökontroll,
men ger också i viss mån stöd för att krav på effektuppföljning kan ställas. Detta gäller
särskilt de fall där det finns osäkerheter i konsekvensbedömningar eller effektiviteten hos
planerade miljöåtgärder.
Lagkrav på egenkontroll:
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors
hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.
Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder
till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kontrollen.  (MB 26 kap. 19§)
Figur 9. I miljöbalkens 26 kap. finns generella krav på egenkontroll som gäller för alla verksamheter som
riskerar att innebära negativ miljöpåverkan.

Genom egenkontroll ska Banverket och Vägverket tillgodose de krav på miljöhänsyn
med mera som följer av bestämmelser i miljöbalken, väglagen och lagen om byggande av
järnväg.
En väl fungerande egenkontroll ligger i allas intresse. Banverket och Vägverket vinner
kunskap, kommunikation med tillsynsmyndigheter och andra intressenter underlättas och
miljöriskerna minskar. Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner, åtgärder och
liknande som ger förutsättningar för lag- och kravefterlevnad.
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Följ upp
Förbättringsåtgärder?
Vad kan göras?

Genomför
åtgärderna

Identifiera krav
Undersök miljöpåverkan
Vilka lagkrav uppfylls ej?

Egenkontrollprocessen

Vilka åtgärder
krävs för att
uppfylla lagkrav?
Engagera personal
Sprid kunskap

Fördela ansvar och befogenheter
Ta fram och förbättra rutiner
Dokumentera
Figur 10. Egenkontrollprocessen innebär att brister kontinuerligt identifieras och åtgärdas. Detta ger ständig
förbättring av rutiner och arbetssätt.

Grundläggande principer är att:
• Egenkontrollen är en ständigt pågående och integrerad del i verksamheten.
• Egenkontrollen knyter an till hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel,
bland annat till bestämmelserna om att skaffa sig kunskaper, att använda
bästa möjliga teknik och tillämpliga utbytesregeln för kemikalier.
• Egenkontrollen utformas så att den ger en sådan styrning över verksamheten
att miljöbalkens krav alltid kan efterlevas
Kontrollprogram enligt Miljöbalken
Miljöbalkens krav preciseras i en förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll
(1998:901). Bestämmelserna i denna förordning gäller för de åtgärder som har prövats
med stöd av miljöbalken 9 kap samt 11-14 kap (exempelvis sanering av förorenad
mark, vattenverksamhet samt upplag och sidotag). Detta innebär att många väg- och
järnvägsprojekt, eller verksamheter som är nära anknutna till dessa, omfattas av
förordningens bestämmelser. För de delar av väg- och järnvägsprojekt som berörs av
förordningen gäller ett antal mer specifika krav.
Förordning om egenkontroll
Miljöbalkens krav preciseras i en förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Bestämmelserna i denna förordning gäller för de åtgärder som har prövats med
stöd av miljöbalken 9 kap samt 11-14 kap (exempelvis sanering av förorenad mark,
vattenverksamhet samt upplag och sidotag). Detta innebär att många väg- och
järnvägsprojekt, eller verksamheter som är nära anknutna till dessa, omfattas av
förordningens bestämmelser. För de delar av väg- och järnvägsprojekt som berörs av
förordningen gäller ett antal mer specifika krav.
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Allmänna råd och handbok om egenkontroll
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd (NFS 2001:3) för egenkontrollen.
Naturvårdsverket har också gett ut en handbok om hur egenkontrollen kan genomföras.
De allmänna råden och handboken riktar sig till alla verksamhetsutövare.
1.5.2 Miljöledning i projekt integrerar uppföljning
Ett miljöledningssystem är en del av en organisations ledningssystem och används för
att utveckla och införa organisationens miljöpolicy samt hantera dess miljöaspekter.
Miljöaspekterna beskriver de delar av en organisations aktiviteter och verksamheter som
kan påverka miljön.
Både Vägverket och Banverket har infört ledningssystem som uppfyller kraven i
standarden ISO 14001. I standarden finns krav på att identifiera lagar och andra krav
och att utvärdera om kraven uppfylls. Det finns också krav på att identifiera betydande
miljöaspekter samt att arbeta mot ständiga förbättringar. Ledningssystemen i Vägverket
och Banverket är övergripande styrsystem genom vilka såväl miljöbalkens krav på
egenkontroll som kraven på uppföljning av MKB kan tillgodoses.
Att ha ett miljöledningssystem innebär ett systematiskt arbetssätt där uppföljning av
verksamhetens miljöpåverkan är en naturlig del.
Miljöledning innebär att data från övervakning och mätning ska analyseras för att se mönster
och för att få information. Data från övervakning och mätning kan också användas för att
genomföra förebyggande åtgärder. Uppföljning av väg- och järnvägsprojekt är ett viktigt
underlag till detta.
Miljöledning medför att krav på medvetenhet, kunskap och kompetens tydliggörs.
Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt bidrar till detta genom ökad kunskap om
miljöpåverkan.
Miljöledning innebär krav på att verken ska visa hur man uppfyller lagkrav och egna
miljöåtaganden. Uppföljning av väg- och järnvägsprojekt är ett viktigt underlag till detta.
1.5.3	 Vägverkets föreskrifter om MKB
I Vägverkets föreskrifter om MKB (VVFS 2007:223) finns bestämmelser om
miljöuppföljning. I MKB för en arbetsplan ska framgå vilka miljöeffekter som det
finns behov av att följa upp och motiveringen till detta. Föreskrifterna ställer också
krav på att det av arbetsplanen ska framgå om projektets miljöeffekter ska följas upp
och vilka miljöaspekter som ska ingå i uppföljningen. Banverket har interna krav på
miljöuppföljning, bland annat i rådgivande handböcker.
1.5.4. Ansvar och kostnader
Vägverket och Banverket har ansvar för att genomföra den miljöuppföljning som behövs
för att:
• säkerställa att beslutade miljöåtgärder och miljöhänsyn genomförs.
• ge kunskap om ytterligare behov av miljöåtgärder och anpassningar.
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För delar av miljöuppföljningen finns interna krav. Miljökrav finns till exempel för upphandling av entreprenader och tjänster. Av kraven framgår också fördelning av ansvar mellan
uppdragstagare och beställare. Krav på miljöuppföljning, finansiering och ansvarsfördelning
måste tydliggöras och beskrivas i organisationerna som en del i ledningssystemet. Det ska
vara tydligt vem som har ansvar för att besluta om och genomföra miljöuppföljning i projekten. Ansvarsfördelningen kan både regleras generellt för organisationen (del av
organisationen) och inom ett enskilt projekt.

g
Figur 12. Visar en del av en rutin för uppföljning av miljöeffekter för Vägverket Region Mälardalen.
Rutinen behandlar syfte med rutinen, omfattningen, ansvar och kompetens, ingående
aktiviteter/uppgifter samt slutresultat och dokumentation.

I organisationerna ska det finnas råd och hjälpmedel för att genomföra miljöuppföljning.
Dessa ska vara lättillgängliga för den som är ansvarig eller har ett delegerat ansvar för att
genomföra miljöuppföljning. I varje projekt bör det beskrivas vilken miljöuppföljning som
ska genomföras, formerna för denna samt ansvars- och kostnadsfördelning (se avsnitten 1.3
och 1.4).
De uppföljningsaktiviteter som är knutna till projektets miljösäkring i genomförandet
bekostas inom ramen för projektets budget och ska därför planeras in i denna. Miljöuppföljning som pågår under vägens driftsskede kan i vissa fall bekostas av driftsbudgeten.
Uppföljning med kunskapsuppbyggnad som huvudsyfte kan i vissa fall vara lämpliga att
bedriva som egna projekt med separat budget. I organisationen ska det inte finnas osäkerheter
kring finansieringen av miljöuppföljning. Det är därför väsentligt att frågan tydliggörs.
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2

Effektuppföljning

Med utgångspunkt i föregående kapitel kan vi konstatera att miljöuppföljning i någon
form behövs i flertalet väg- och järnvägsprojekt. Behovet av uppföljning varierar mycket
och ska därför bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda projektet. Om det finns
behov av att följa upp en viss typ av effekt eller åtgärd, till exempel vägdagvattendammar,
kan uppföljningen även avse flera väg- och järnvägsprojekt. Uppföljningsbehovet bör
fortlöpande ses över så att det motsvarar de aktuella behoven.
Kapitel 2 ger råd för att planera och genomföra uppföljning av miljöeffekter i enlighet
med ett utarbetat program som även innefattar analys och utvärdering av resultatet.
Delar av kap 2 kan även tillämpas för enklare mätningar av miljökvalitet och kontroller
under byggskedet i enlighet med ett kontrollprogram. Råd och krav för andra
miljöuppföljningsaktiviteter inom ramen för miljösäkring finns i VV publ 2001:15
(Miljökrav under byggtiden), det interna dokumentet ”Vägverkets krav på kvalitets- och
miljöstyrning”, Banverkets FU 2000 samt i beskrivningar, mallar och rutiner i verkens
ledningssystem. I kapitel 2 beskrivs hur man praktiskt kan gå tillväga för att bedöma
uppföljningsbehovet och, om det behövs, upprätta ett särskilt uppföljningsprogram.

2.1

Miljöuppföljningens olika steg

Miljöuppföljning omfattar de tre stegen planering, genomförande och resultatspridning
(se figur 11). Samråd och förankring är ett viktigt inslag i vart och ett av dessa steg.
Planera
Bedöma uppföljningsbehov

Samla in referensdata om det behövs

Genomföra
Samla in data
Analysera och utvärdera
Ta beslut och vidta åtgärder om det behövs

Sprida resultat och använda kunskap

Samråd, projektanpassning och förankring

Utforma ev uppföljningsprogram

Till projektets intressenter
Erfarenhetsåterföring till andra projekt

Figur 11. Miljöuppföljning omfattar tre steg; planering, genomförande och resultatspridning. Uppföljningen ska
fortlöpande anpassas till projektet och förankras internt och externt
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2.2

Planera miljöuppföljning

Planering

Grunden för effektiv och användbar miljöuppföljning är god planering. I det ingår en
noggrann analys av uppföljningsbehovet samt en tydlig redovisning av syfte, metodik,
ansvar och förutsättningar i ett uppföljningsprogram. En annan viktig förutsättning är att
uppföljningsarbetet integreras i väg-/järnvägsprocessen (se kap 1.4).
2.2.1 Bedömning av uppföljningsbehov
Behov av uppföljning kan identifi eras internt inom Vägverket och Banverket men även av
olika myndigheter och allmänheten. Olika faktorer påverkar behovet av miljöuppföljning.
I MKB-arbetet ingår att göra en bedömning av behovet av miljöuppföljning. Det bör ske i
nära samråd med tillsynsmyndigheter och andra berörda. Bedömningen ska alltid vara väl
motiverad utifrån behoven av uppföljning i det aktuella fallet. Detta innebär bland annat
att grundläggande miljösäkring och rutinkontroller som ska genomföras i samtliga projekt
inte behöver tas upp i MKB-dokumentet. Metodbilagan innehåller råd för att bedöma
uppföljningsbehovet för olika miljöaspekter/miljöintressen.
Behovet av att följa upp miljöeffekter eller åtgärder i vägprojekt påverkas av en rad
faktorer. Är verksamheten stor, komplex eller förknippad med en stor risk för människors
hälsa eller miljön, är uppföljningsbehovet mer omfattande än om verksamheten är liten,
enkel eller innebär en liten risk. Genom att anpassa omfattningen av uppföljningen till den
aktuella verksamheten kan kostnaderna hållas rimliga.
Olika faktorer väger mer eller mindre tungt vid bedömning av hur angeläget eller viktigt
det är att följa upp vissa miljöeffekter. I ett projekt bör uppföljningsbehovet analyseras
utifrån flera förutsättningar enligt nedan. Uppföljningsbehovet bedöms till stor del inom
ramen för MKB-arbetet men kan även komma via andra kanaler. MKB-arbetet bör ha ett
brett angreppssätt och analysera uppföljningsbehovet utifrån olika källor där samråd är en
viktig del.
Effektuppföljning behövs som regel inte när de miljökonsekvenser som kan uppstå av
projektet är försumbara eller när beprövad teknik används. Ett antal förutsättningar
som indikerar att det finns behov av uppföljning listas nedan. Flera av dessa
överlappar varandra, och olika förutsättningar kan också samverka och därigenom öka
uppföljningsbehovet.
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Effektuppföljning kan vara särskilt motiverat när:
• Väg-/järnvägsprojektets förväntade miljöpåverkan är stor
Projekt som innebär stora miljöeffekter och som berör många och viktiga intressen ställer
generellt större krav på miljöuppföljning. Stora och komplexa projekt innebär ofta stora
risker för miljön. Denna typ av projekt innebär också ofta oro och osäkerhet hos de
människor som bor i och använder ett område där ett projekt ska genomföras. Projektens
storlek och komplexitet har betydelse för hur svårt det är att bedöma miljökonsekvenserna
och vilka åtgärder/anpassningar som kan behövas.
• Det finns begränsade erfarenheter av de lösningar, den teknik och de
åtgärder som valts
Val av nya obeprövade lösningar och byggmetoder ökar osäkerheterna när det gäller
miljöpåverkan, vilket i sin tur ökar uppföljningsbehovet. Här måste dock resultat från
andra liknande uppföljningar vägas in vid behovsbedömningen. Uppföljningsresultat kan
till exempel hämtas från Vägverkets uppföljningsdatabas.
• Det finns frågor som har ett stort allmänt intresse
Om projektet inbegriper åtgärder eller påverkan som väcker oro hos allmänhet eller
intresseorganisationer innebär detta ett större behov av uppföljning. Denna förutsättning
har stark koppling till stora och komplexa projekt.
• Projektet innebär påverkan på känsliga eller värdefulla områden
Påverkan i områden som är särskilt värdefulla för något intresse ställer ökade krav på
uppföljning. Detta gäller särskilt om det samtidigt finns osäkerhet kring projektets konsekvenser på kort eller lång sikt samt om behovet av anpassningar och åtgärder är svårt
att bedöma. Denna typ av områden kan ha ett lagskydd med krav på särskilt tillstånd eller
dispens som i sin tur innebär krav på miljöanpassningar och hänsyn vilka kan behöva
följas upp.
• Det finns stora osäkerheter i analyser och bedömningar
När det finns osäkerheter i effektbedömningen finns det risk att de verkliga effekterna blir
större. Genom att följa och bevaka miljöeffekterna kan negativa konsekvenser och skador
förebyggas. Osäkerheter i bedömningar kan bero på många orsaker. Det är angeläget att
i planeringsskedet skaffa så goda kunskaper som möjligt för att minimera osäkerheter i
bedömningar av miljöeffekter och miljökonsekvenser. Det kan till exempel ske genom
noggranna studier och undersökningar av landskapet. Osäkerheterna i ett projekt är större
i tidiga planeringsskeden och minskar allt eftersom ny kunskap samlas in. Bedömning
av uppföljningsbehov behöver därför ses över om nya/djupare kunskaper tagits fram. En
annan orsak till osäkerheter kan vara bristande kunskaper om olika typer av åtgärds- och
effektsamband.
• Det är osäkert om en miljöåtgärd behövs
Osäkerheter i effektbedömningen enligt punkten ovan innebär också att det är ovisst om en
miljöåtgärd behövs. I vissa fall är det kostsamt att vidta en åtgärd och uppföljning kan ge
ett bättre underlag innan beslut fattas. Vid bedömning av uppföljningsbehov ska risken för
skador och negativa konsekvenser som inte är reversibla vägas in. Det måste alltid finnas
utrymme att motverka sådana innan de uppstår.
• Projektet innebär stora risker för miljön
En riskanalys väger in sannolikheten för en händelse samt effekterna vid en sådan. I de fall
en analys påvisar risker för miljön bör behovet av miljöuppföljning särskilt analyseras. Av
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betydelse för behovsbedömningen är vilken typ av risk det handlar om samt om den kan
undvikas/minimeras genom miljöuppföljning.
• Det finns risk för betydande kumulativa (samverkande) effekter
Många negativa konsekvenser uppstår genom samverkande effekter inom projektet
eller mellan projektet och andra pågående projekt eller verksamheter. Det brukar kallas
kumulativa effekter. Kumulativa effekter är ofta mycket svåra att kvantifiera i förväg, och
bidrar därför till att öka uppföljningsbehovet. Om flera projekt ska genomföras i ett område
är det en fördel om miljöuppföljningen kan samordnas.
• Det finns projektmål om miljökvalitet
Projektmål ska följas upp. Vanligen kan det ske genom analys av olika beslut i planeringen
eller ”normal” besiktning när projektet är byggt. I vissa fall innebär projektmålen att
miljöeffekter behöver följas upp under eller efter projektets genomförande. Ett projektmål
som innebär att en väg inte ska medföra negativa effekter på vattenkvaliteten i ett
vattendrag kan exempelvis innebära krav på miljöuppföljning i vattendraget när vägen är
byggd och trafikeras.
• Det finns yttre krav på uppföljning
Om projektet innebär särskilda tillståndsprövningar enligt miljöbalken, till exempel
avseende vattenverksamhet, kan krav/villkor ställas på miljöanpassning som i sin tur kan
innebära behov av uppföljning. Krav/villkor kan också omfatta uppföljning. Även i de fall
det inte finns absoluta krav/villkor i särskilda beslut kan tillsynsmyndigheten ha synpunkter
på behovet av uppföljning som särskilt måste vägas in vid behovsbedömningen.
Länsstyrelse eller kommun kan peka på behov av uppföljning i samband med yttrande över
arbets- eller järnvägsplanen.
Beslut om miljöuppföljning
Miljöuppföljning kan i vissa fall vara ett stöd för att kunna ha en flexibilitet i ställningstagandet om en miljöåtgärd/anpassning ska vidtas eller inte. Om en miljöåtgärd är kostsam
kan man avvakta beslutet för att se om uppföljningsresultatet indikerar ett behov. Det måste
då vara klarlagt att skador inte uppstår under uppföljningsfasen.
Bedömning av uppföljningsbehov och beslut om miljöuppföljning ska redovisas i
MKB respektive arbets-/järnvägsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ange vilka
miljöeffekter och intressen som behöver följas upp, bakomliggande behov och syftet med
uppföljningen. Kunskap om vad uppföljningen ska svara på behövs för att kunna välja
metoder, bedöma behov av referensdata och vilken kompetens som behövs i uppföljningen.
Eftersom MKB-dokumentet inte är styrande måste beslut om miljöuppföljning tydligt
framgå av arbets-/järnvägsplanen. I de fall rekommendationerna i MKB inte följs ska det
särskilt motiveras.
Vissa miljöaspekter/effekter är svårare och mer tidskrävande att följa upp än andra.
Landskap, djur och växter kan exempelvis vara komplicerade att följa upp i enskilda
projekt, bland annat eftersom det ofta är svårt att avgöra vad som är orsakat av väg- och
järnvägsprojektet och vad som härrör från andra verksamheter eller beror av naturliga
variationer. Påverkan på vissa naturliga processer kan också vara långsiktig, vilket gör
att det tar lång tid att upptäcka effekter. Detta ställer höga krav på val av metodik och
analys av insamlade data, vilket i sin tur kan innebära höga kostnader i ett enskilt projekt.
Inom ramen för ett projekt kan man i dessa fall behöva göra avvägningar både vad gäller
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ambitionsnivå och genomförande. Till exempel kan det vara effektivare att följa upp
om de vidtagna miljöåtgärderna fungerar än de slutliga effekterna på landskap, djur och
växter. Frågan kan med fördel lyftas till trafikverken centralt eller till andra myndigheter
för att se om uppföljningen kan ske på nationell nivå eller samordnas med andra
uppföljningsaktiviteter i området, till exempel den nationella miljöövervakningen.
För att få användbara resultat bör uppföljningen läggas upp så att det är möjligt att
utvärdera och dra slutsatser av resultatet, till exempel med hjälp av gränsvärden, riktvärden
och indikatorer som speglar kända effektsamband. Tydliga mål och ambitioner är ett stöd
för att tolka vad det utvärderade resultatet innebär, till exempel om ytterligare åtgärder
måste vidtas.
Bedömning av uppföljningsbehov och beslut om miljöuppföljning ska redovisas i MKB
respektive arbets-/järnvägsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ange för vilka
områden (miljöeffekter och intressen) uppföljning behövs, samt motiven bakom och syftet
med uppföljningen. Kunskap om vad uppföljningen ska svara på behövs för att kunna välja
bra metoder, referensdata och kompetens i uppföljningen. Eftersom MKB-dokumentet inte
är styrande måste beslut om miljöuppföljning tydligt framgå av arbets-/järnvägsplanen.
I de fall rekommendationerna i MKB inte följs ska det särskilt motiveras.
Frågor i samband med behovsbedömning och beslut om uppföljning:
Vad tillför uppföljningen?
• Vad ska uppföljningen ge svar på?
• Är det en effekt eller en åtgärdsfunktion som ska följas upp?
• Krävs uppföljningen för att veta att vi klarar något vi lovat?
Hur sker uppföljningen bäst?
• Är det bästa sättet att koppla uppföljning till det aktuella väg- eller järnvägsprojektet?
• Behöver det kopplas samman med andra uppföljningar?
Vad kan uppföljningen ge för resultat?
• Hur ska resultatet användas i väg-/järnvägsprojektet?
• Vilka åtgärder kan behöva vidtas i projektet med anledning av resultaten?
• Är syftet att utveckla kunskap och förbättra åtgärder?
• Kan man utvinna erfarenheter som kan användas i framtida projekt?
Vem ska använda resultatet?
• Vägverket/Banverket, allmänheten och/eller tillsynsmyndigheten?
• Var i organisationen kan resultatet användas?
• Har mottagaren befogenheter att vidta åtgärder om resultatet pekar på sådana behov?
Hur säkerställs att resultatet av uppföljningen kommer till nytta?
• Hur sprids resultatet och har mottagaren kompetens att dra slutsatser?

Det är önskvärt att det finns en gemensam bild av vad miljöuppföljningen ska svara på och
hur resultaten ska användas hos Banverket/Vägverket, tillsynsmyndigheter och andra
berörda. Detta kan bland annat uppnås genom att syftet tydligt redogörs i uppföljningsprogrammet.
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2.2.2 Utforma miljöuppföljningsprogram
I samband med behovsbedömningen blir syftet med uppföljningen tydligt. Mycket
planeringsarbete återstår dock för att klargöra vilka metoder som ska användas och vilket
upplägg uppföljningen ska ha för att kunna svara upp mot syftet. Det behövs ett väl
utformat och tydligt uppföljningsprogram för att resultatet ska bli användbart med hänsyn
till uppföljningens syfte. Personer med god kompetens inom aktuellt uppföljningsområde
ska involveras i planeringen av uppföljningsarbetet. I metodbilagan till denna handbok
finns stöd för en översiktlig planering av miljöuppföljning inom olika påverkansområden.
Arbetet med uppföljningsprogrammet har stor betydelse för resultatet. Det inkluderar
övervägningar mellan metoder, krav på noggrannhet, tidsperiod för uppföljningen, mätpunkter, återkoppling av resultat samt åtgärder som kan behöva vidtas. Under arbetet
förankras uppföljningsprogrammet med tillsynsmyndighet (ofta kommunen), och länsstyrelse. Dessa myndigheter kan, lämna synpunkter på uppföljningen och bidra med
referensdata eller annan för uppföljningen viktig information. Förankring bör också ske
med de delar av Banverkets och Vägverkets organisation som ansvarar för projektet och
eventuellt driften av den färdiga vägen/järnvägen.
Uppföljningsprogrammet är ett levande dokument som kan behöva förändras och justeras
när uppföljningen genomförs om det framkommer ny kunskap eller om förutsättningarna
förändras. Behov av förändringar i uppföljningsprogrammet kan behöva diskuteras
med tillsynsmyndigheten. Programmets funktion förändras allt eftersom uppföljningen
genomförs och nya resultat erhålls. I ett inledande skede visar programmet hur
uppföljningen ska genomföras. Senare i processen visar det vilka resultat som framkommit
och ska då ge stöd för hur dessa ska hanteras och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
Resultaten kan inarbetas i uppföljningsprogrammet eller redovisas separat. Ofta är det
lämpligt att redovisa resultatets slutsatser kortfattat i programmet samt ha separata
redovisningar om resultaten är omfattande och även inkluderar mätdata och uppgifter
från fältstudier. Det är angeläget att programmet ger uttryck för och belyser samspelet
mellan program och resultat, eftersom det ofta behövs beredskap att vidta åtgärder om
uppföljningsresultatet påvisar negativa miljöeffekter. Figuren nedan visar uppgifter som
ofta behandlas i ett uppföljningsprogram. Val av rubriker bör anpassas till behovet i det
enskilda fallet, där exempelvis en rubrik kan omfatta flera uppgifter.
Bakomliggande
uppföljningsbehov

Faktorer av vikt för analys och
utvärdering

Syfte med uppföljningen

Undersökningar som ska
utföras

Vad uppföljningen omfattar
Förutsättningar som är av
betydelse för uppföljningen

Resultat

Organisation och ansvar
Förankring, redovisning och
spridning av resultat
Revidering och uppdatering av
uppföljningsprogram

Hantering av resultat och
avvikelser

Figur 13. Sammanfattar de uppgifter som ofta behandlas i ett uppföljningsprogram. Vissa uppgifter redovisas
alltid medan andra redovisas i vissa fall. De uppgifter som alltid bör redovisas är markerade med fet stil.

Bakomliggande uppföljningsbehov
Av programmet ska framgå vad uppföljningsbehovet grundas på. Ofta finns det angivet
i MKB, men kan även omfatta avvägningar som gjorts i samband med beslut om
uppföljning.
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Syfte med uppföljningen
En inledande fråga är om och varför uppföljningen behövs och vad den ska besvara.
Syftet/målsättningen med uppföljningen är väsentlig för att planera och lägga upp
uppföljningen bland annat val av metod, noggrannhet och kompetens.
Utdrag ur uppföljninsrapporten Utvärdering av fem vägdagvattendammar i Skåne, 2004-01-30, Naturvårdsingenjörerna AB
(Vägverket Region Skåne):

Syftet är att utvärdera dammarnas nuvarande tillstånd,
funktion och eventuella behov av skötselåtgärder
samt undersöka vilka behov av förbättringar det finns i
framtida anläggningar.

Vad uppföljningen omfattar
Behandlar de effekter som ska följas upp (om det inte framgår av syftet), var uppföljningen
ska ske (fysiskt område eller åtgärd) samt vilka parametrar uppföljningen omfattar.
Vad uppföljningen ska omfatta är direkt beroende av vilka frågor som ska besvaras.
Lämpliga parametrar för uppföljning ska bland annat analyseras med hänsyn till
möjligheten att utvärdera resultaten, tillgång till lämpliga metoder, tidsåtgång och
kostnader. Om resultatet ska kunna jämföras med miljösituationen innan projektet
påbörjades måste uppföljningen avgränsas och parametrar väljas med hänsyn till
möjligheten att utvärdera och dra slutsatser av resultaten.
Utdrag ur uppföljningsprogram vattenverksamhet för nybyggnad av E18, Lekhyttan-Adolfsberg 2005-05-10
(Vägverket Region Mälardalen):

Uppföljningen föreslås omfatta nedanstående parametrar, vilket innebär att generell, biologisk och
kemisk status i vattendraget kan avgöras.
Generell vattenstatus: pH, vattentemperatur, färgtal och vattenflöde kontrolleras för att avgöra om
dessa parametrar påverkas under projektets gång. Flödesmätningar krävs för att ämnestransporten ska
kunna beräknas.
Biologisk status: Provfiske och bottenfaunainventering utförs för att avgöra om artsammansättningen
påverkas under uppföljningens gång.
Tungmetallhalt: Förekomsten av bly, kadmium, koppar och zink undersöks. Halterna av dessa är
vanligtvis förhöjda i vägdagvatten och härstammar från avgaser samt slitage av vägbana, fordon och
däck. Ämnena kan vara toxiska för växtlighet och fisk.
Näringsstatus: Halterna av totalkväve och totalfosfor undersöks. Halterna av kväve är vanligtvis
förhöjda i vägdagvatten och kan orsaka övergödning. Halterna av fosfor påverkas vanligen
inte nämnvärt av trafik, men förhöjda halter i vägdagvatten har ibland uppmätts. Fosfor är ofta
tillväxtbegränsande i sötvatten.
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Förutsättningar som är av betydelse för uppföljningen
Här beskrivs den kunskap som behövs för uppföljningen. Vilka uppgifter som behövs
varierar beroende av vad uppföljningen omfattar. Några faktorer som ofta behöver
beskrivas är:
• det område och/eller den åtgärd som ska följas upp. Hur ser miljösituationen ut idag
(före åtgärd), till exempel vattenkvalitet, buller, arter etc? Eventuella uppgifter från
referensdatainsamlingar kan anges
• de faktorer som bedöms kunna ha betydelse för uppföljningsresultatet
• projektet, anläggningen och trafikens bedömda miljöpåverkan
• åtgärdens utformning och funktion
• särskilda anpassningar och hänsyn som tagits
Utdrag ur uppföljningsprogram vattenverksamhet för nybyggnad
av E18, Lekhyttan-Adolfsberg 2005-05-10 (Vägverket Region
Mälardalen):

Förutsättningar i området
Skvaltersbäcken, Trännebäcken och Lövåsbäcken
avvattnar Kilsbergens östra brant vid Lekhyttan.
Vattendragen rinner genom skogsmark
och mynnar i riksintresset Lekhytteån. Vid
inventeringar inför upprättande av MKB för

arbetsplan visade Skvaltersbäcken förekomst
av öring samt mindre vanlig bottenfauna.
Trännebäcken och Lövåsbäcken var uttorkade
och kunde inte provfiskas. Bäckarna bedöms
dock vara värdefulla för öring under delar av året.
Trännebäcken och Lövåsbäcken hade bottenfauna
som är typisk för stillastående vatten. Vattnet i
området har relativt högt pH. Detta medför att
rörligheten hos metaller minskar.

Faktorer av vikt för analys och utvärdering
Uppföljningsresultat kan utvärderas på olika sätt beroende av vad uppföljningen ska ge
svar på. I uppföljningen kan det dels finnas intresse av att kunna dra slutsatser om de
effekter som vägen eller järnvägen orsakat dels om en viss miljökvalitet eller funktion
uppnåtts. Ofta ska uppföljningen ge svar på båda frågorna.
För att kunna dra slutsatser om vägens eller järnvägens påverkan behövs referensdata som
visar hur miljösituationen var innan vägen/järnvägen och trafiken tillkom.
Målsättningar för en viss miljökvalitet eller för en viss funktion (till exempel när det gäller
miljöåtgärder) ligger till grund för utvärdering av uppföljningsresultaten. Utvärderingen
kan då ske med stöd av uppställda kriterier, gränsvärden eller riktvärden om sådana finns.
Miljöuppföljning av E6 Forshälla-Geddeknippen, Ytvatten,
huvudrapport. Dec 1997-okt 2000. (VV Region Väst):

Grumlighet - turbiditet (FNU) ger ett mått
på vattnets slamhalt, d.v.s. innehållet av
suspenderade partiklar  såsom jord, lera och sand.
Vattendrag kan, enligt Naturvårdsverket (Rapport
4913) indelas i följande  klasser med avseende på
grumlighet:
<0,5 Ej eller obetydligt grumligt vatten
0,5-1,0 Svagt grumligt vatten
1,0-2,5 Måttligt grumligt vatten
2,5-7,0 Betydligt grumligt vatten
>7,0 Starkt grumligt vatten

Försurningspåverkan bedöms huvudsakligen
med hjälp av Surhetsindex (Henrikson & Medin
1996, Wiederholm 1999). För att få en så korrekt
bedömning av bottenfaunans försurningsstatus
som möjligt, utnyttjas ett flertal kriterier i
beräkningen av indexet. Fördelen med att bedöma
efter flera kriterier är att risken för felbedömningar
minskar. Om t.ex. bedömningen enbart grundade
sig på känsligaste arten skulle en felbedömning
göras om slumpen gjorde att ingen känslig art
hittades trots att vattendraget var opåverkat av
försurning.
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Undersökningar som ska utföras
Här beskrivs undersökningarna, dess upplägg och genomförande, bland annat metoder,
tidsperioder, kompetens- och kvalitetskrav.
För att få ett bra resultat av uppföljningen väljs om möjligt dokumenterade metoder
som tydligt beskriver hur mätningar, beräkningar och inventeringar ska läggas upp och
genomföras, hur mät- och provpunkter ska placeras, hur resultaten ska redovisas och vilka
krav på noggrannhet som bör ställas.
Valet av metod påverkas av bland annat syftet med uppföljningen, miljöförhållandena i det
område som ska undersökas, noggrannhetskrav och kostnader. Valet av metod avgör i sin
tur vem som kan utföra mätningar, samla in mätresultat osv. Se vidare metodbilaga med
exempel på metoder för effektuppföljning.
Miljöuppföljning av E6 Forshälla-Geddeknippen, Ytvatten,

Allmän vattenkemi

huvudrapport. Dec 1997-okt 2000. (Vägverket Region Väst)

Vattenprov har tagits direkt med flaska i mindre
vattendrag och med flaska monterad på
provtagnings-käpp (spindeln) i större vattendrag.
I små vattendrag har prov tagits mitt emellan yta
och botten så centralt i vattendraget som möjligt.
Vid större djup än 1 m har prov tagits på 0,5 m
djup. Provtagningsfrekvensen har varierat mellan
3-4 ggr/år i löpande program. I samband med
kontroll av vatten från svavelhaltig berggrund har
en mycket tätare provtagning utförs (10-20 ggr/år).
Detta gäller en stor del av provtagningsområdena
under 2000.

Undersökningarna indelas i kategorierna
vattenkemi, bottenfauna och provfiske.
Vattenkemi är indelad i tre olika delar: allmän
vattenkemi, metaller och PAH -olja.
All provtagningspersonal är utbildad och godkänd
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.
Proverna transporterades och förvarades enligt
gällande svensk standard

Resultat
Resultatet kan sammanfattande beskrivas i uppföljningsprogrammet eller som ett
separat dokument. Om resultatet redovisas separat bör det finnas en hänvisning i
uppföljningsprogrammet. Det resultat som är intressant för uppföljningen är det som
analyserats och utvärderats mot mål, riktvärden och/eller referensdata även om det
obearbetade resultatet också bör kunna återfinnas.
Uppföljningsprogram, observationer av viltrörelser genom
snöspårning vid viltpassager på sträckan E6 Örkelljunga-Skåne
länsgräns, 2006-01-13 (Vägverket Region Skåne)

Resultat från en lokal
13. Bro över enskild väg O Yxenhult
Gott om spår efter hare och rådjur kring porten.
Båda arterna hade också passerat vägporten.
Tack vare att vägbanan ligger något högre än
vägrenen har vatten kunnat rinna in i porten och
möjliggjort gräsväxt. Onödigt mycket stenkross
ligger dock kvar vid portens öppning.
Sammanfattning
Den relativt rika förekomsten av spår efter rådjur
nära motorvägen antyder en ökad anpassning till
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vägen. Glädjande är att notera att rådjur och även
enstaka älgar passerar viltportar. Småviltet, bl.a.
hare och räv, utnyttjar flertalet passager, även
vägportar. Största överraskningen under denna
inventering är självfallet upptäckten av utter utmed
Lärkesholmsbäcken.
När det gäller utformningen av vilt- och vägportar
kan vi konstatera att det finns en del detaljer
som bör förändras för att öka tillgängligheten för
viltet. Vägrenen inne i porten bör ligga lägre än
vägbanan för att underlätta att vatten kan tillföras
eventuellt gräs. Stenkross inne i porten bör
ersättas med ett jordlager, som besås med gräs.
Även vid ingångarna av porten bör man ersätta
stenkross med jord, blandad med gräsfrön, för att
få ett så naturligt underlag som möjligt.
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Hantering av resultat och avvikelser
För att kunna säkerställa en viss miljökvalitet eller funktion måste det finnas en beredskap
att vidta åtgärder om uppföljningsresultatet indikerar att det behövs. Uppgiften anges inte
som obligatorisk enligt figur 13, eftersom syftet med miljöuppföljning kan vara att öka
kunskapen om effekter generellt. Uppföljningsprogrammet ska när det behövs ange vilka
åtgärder som behöver vidtas.
Utdrag ur uppföljningsprogram vattenverksamhet för nybyggnad av E18, Lekhyttan-Adolfsberg 2005-05-10 (VV Region Mälardalen)

“Om uppföljningen visar höga föroreningshalter i vattendragen och förändrad artförekomst nedströms
vägen ska påverkan på riksintresset Lekhytteån samt eventuella åtgärder för vattenrening utvärderas.
Som jämförelse kan Naturvårdsverket bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (rapport 4913)
användas.”

Organisation och ansvar
En beskrivning av organisation och ansvar i uppföljningsprogramet kan omfatta flera olika
uppgifter. Uppgifter om vilka som är delaktiga i uppföljningens olika delar samt roller
och ansvar bör alltid framgå. Även kostnader för uppföljningsarbetet och för eventuella
åtgärder med anledning av resultaten kan vara bra att tydliggöra i programmet.
Utdrag ur uppföljningsprogram vattenverksamhet för nybyggnad av E18, Lekhyttan-Adolfsberg 2005-05-10
(Vägverket Region Mälardalen)

”Ansvaret för uppföljningsprogrammet under byggskedet ligger hos projektledaren (avdelning
vägbyggnad), Vägverket Region Mälardalen. I ansvaret ingår att arkivera data och rapporter.
Projektledaren tillsammans med specialiststöd för miljö ansvarar för erfarenhetsåterföring av resultatet.
För driftsskedet föreslås avdelning trafikantservice överta ansvaret.”

Förankring, redovisning och spridning av resultat
Förankring och redovisning/spridning av resultat har olika syften. Vilka som kan ha
intresse av uppföljningsarbetet och resultaten behöver därför analyseras i planeringsarbetet.
Om uppföljningen avser miljöfrågor som särskilt berör de som bor i ett område är det
bra att informera de boende och eventuellt intresseorganisationer om uppföljningen
och resultaten. Vid uppföljning av villkor om miljökvalitet och miljöanpassningar i
tillståndsbeslut ska uppföljningsprogram och resultat normalt förankras med och redovisas
till tillsynsmyndighet.
Uppföljningsprogrammet bör tydliggöra förankring och resultatredovisningar, bland annat
när det gäller målgrupper och tidpunkter.
För att underlätta resultatspridningen kan uppföljningen och dess resultat med fördel göras
tillgängliga via Vägverkets och Banverkets hemsidor.
Kontrollprogram för Yttre Ringvägen avseende miljöpåverkan i driftsskedet, 2000-11-22, (Vägverket Region Skåne)

Resultat från kontrollprogrammet kommer att redovisas till miljöförvaltningarna i Malmö och Burlöv
årligen senast 31 mars. De samlade resultaten från årsredovisningarna utvärderas 2002 för
ställningstagande till eventuellt fortsatt kontrollbehov.
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Uppdateringar
Hur uppföljningsprogrammet och organisationen av uppföljningsarbetet ska hållas aktuellt
med hänsyn till relevans, lämplighet, effektivitet och dylikt.
Revidering av uppföljningsprogram
Uppföljningsbehovet ska fortlöpande ses över. Ett uppföljningsprogram som innehåller
många kontrollpunkter och som sträcker sig över flera år kan därför behöva innehålla en rutin
som stöd för projektledaren att regelbundet gå igenom programmet och se om det fortfarande
uppfyller sin funktion och kan svara upp mot syftet. Eventuella förändringar i upplägg eller
organisation ska alltid dokumenteras i uppföljningsprogrammet så att det är aktuellt.
2.2.3	 Insamling av referensdata
Referensdata är sådana data som visar hur miljösituationen var innan väg- eller järnvägsprojektet, eller som anger hur miljösituationen skulle utvecklas i framtiden om inte
projektet skulle genomföras. Referensdata är i många fall en förutsättning för att kunna
tolka resultaten från uppföljning av effekter och kunna påvisa om det är vägprojektet eller
någon annan verksamhet som har orsakat de studerade effekterna. Referensdata måste
därför vara tillräckligt omfattande och avse tillräckligt lång tid.
Referensdata kartläggs och samlas in i samband med att uppföljningen planeras. I vissa fall
behöver särskilda insamlingar av referensdata göras i fält som en del i uppföljningsarbetet,
t ex genom mätningar och observationer. Referensdata kan omfatta olika typer av uppgifter
som kan hämtas in från olika källor. Referensdata kan fås från väg- eller järnvägsprojektets
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och från inventeringar, undersökningar och uppföljningar
som gjorts av andra verksamhetsutövare eller av länsstyrelse och kommun. Ibland finns särskilda
organisationer som samlar in data som kan fungera som referens för ett infrastrukturprojekt.
Exempel på detta är storstädernas luftvårdsförbund och de vattenvårdsförbund som har
bildats för många större vattendrag. Andra referensdata, till exempel sådana data som rör
trafik och trafikering, genererar Banverket och Vägverket själva.
Behovet av referensdata bör uppmärksammas tidigt i uppföljningsprocessen. Insamling
av referensdata måste planeras i god tid eftersom vissa inventeringar och undersökningar
måste göras under lämplig årstid. Samma metoder som används för att mäta eller inventera
referensdata bör även användas i de uppföljande undersökningarna för att få jämförbara
resultat.

2.3	 Genomföra uppföljning
Uppföljningsprogrammet ger stöd för uppföljningsarbetet avseende det praktiska arbetet
med att kartlägga och samla in information, analysarbetet, hur resultat ska rapporteras
och eventuella åtgärder som kan behöva vidtas. Uppföljningsprogrammet kan vara ett
levande dokument där uppgifter förs in och ibland förändras under uppföljningsarbetet.
Motiven för eventuella förändringar ska dokumenteras och vid behov förankras med bland
annat tillsynsmyndigheten. När uppföljningsarbetet är färdigt är det bra om uppföljningsprogrammet ger läsaren information om hela uppföljningsarbetet, exempelvis genom en
hänvisning till resultaten.
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2.3.1 Samla in data
Det är angeläget att identifiera om uppföljningsdatadata eventuellt kan hämtas in genom
samordning med annan datainsamling inom ramen för projektet eller genom annan
pågående uppföljningsverksamhet inom området.
Uppföljningsdata kan insamlas genom mätningar, fältundersökningar, analys av
geografisk information (GIS, flygbildstolkning, kartanalys), beräkningar och enkät- och
intervjuundersökningar. Ibland behöver man mäta vissa ingångsparametrar, till exempel
trafikflöden, för att kunna beräkna miljöpåverkan, till exempel buller. Nedan visas exempel
på olika typer av metoder och för vilka miljöeffekter dessa metoder kan vara relevanta.
Observera att de effekter som räknas upp är exempel. Uppräkningen är inte heltäckande ch
alla effekter är heller inte relevanta i alla projekt. Uppräkningen kan därmed inte användas
som checklista för att utforma ett uppföljningsprogram.
Miljöaspekter som kan
analyseras med hjälp av GISverktyg:

Genomföra uppföljning,

Metodikval för
datainsamling:

• Påverkan på markanvändning,
landskap
Miljöaspekter och effekter
som kan mätas eller beräknas:
• Bullernivåer och Vibrationer
• Trafikflöden och andra
trafikförhållanden
• Grundvattennivå/-kvalitet

Miljöaspekter och effekter
som kan följas upp
i fältinventeringar:
• Naturmiljö (påverkan på
biotoper, fragmentering, fauna,
flora, osv)

• Avgashalter

• Kulturmiljö (påverkan på
karaktärsdrag, kulturmiljöer,
fragmentering)

• Magnetfält (kring järnvägar)

• Påverkan på landskapsbild

• Vattenkvalitet

• Påverkan på natur- och
kulturmiljö (storskalig påverkan
på biotoper)

Miljöaspekter som kan följas
upp med hjälp av enkäter/
intervjuer:
• Påverkan på rörligt friluftsliv
• Påverkan på boendemiljö,
kulturmiljö
• Riskuppfattningar, trygghet o d

2.3.2 Analysera och utvärdera
Insamlade data (observationer, mätresultat osv.) är inte i sig själva användbar information.
Informationen måste analyseras och utvärderas för att slutsatser ska kunna dras om mål och
ambitioner uppfyllts samt om åtgärder måste vidtas. Resultat kan både behöva utvärderas
mot uppställda riktvärden och mål eller referensdata som samlats in före projektet
påbörjades, eller jämföras med effektbedömningar som gjorts i MKB-arbetet. Ibland kan
analysen vara enkel att göra till exempel att jämföra en serie mätvärden med ett rikt- eller
gränsvärde. I andra situationer, till exempel när biologiska parametrar studeras, eller
vid intervju- och enkätstudier, krävs särskild kompetens för att analysera och utvärdera
insamlad data.
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Förutsättningar för en väl genomförd
utvärdering:

bestämts i samband utarbetande av
uppföljningsprogrammet.

• De uppgifter och den information som behövs för
utvärderingen har samlats in.

• Med stöd av det analyserade resultatet har behov
av ytterligare åtgärder bedömts.

• De insamlade uppgifterna har analyserats
och utvärderats av de experter som

• Resultatet har dokumenterats. Om ytterligare
åtgärdsbehov identifierats under utvärderingen
har det diskuterats med verksamhetsutövaren.

Uppföljningsresultaten kan visa att uppsatta mål inte uppfylls, eller att en vidtagen
åtgärd inte fyller den funktion som var planerad. För att veta vilka ytterligare åtgärder
eller anpassningar som då behövs måste analysarbetet även ge svar på varför målet
eller funktionen inte uppnåtts. I analysarbetet ingår exempelvis att se om den planerade
utformningen stämmer överens med den verkliga samt om skötseln fungerar på ett bra sätt.
Särskild expertkompetens behövs ofta för att analysera och utvärdera uppföljningsdata.
I samband med utvärderingen kan det ibland vara viktigt att samråda med exempelvis
tillsynsmyndigheter, miljöorganisationer och närboende.
2.3.3	 Ta beslut och vidta åtgärder
Analyssteget i uppföljningsarbetet kan visa att ytterligare steg behövs för att uppfylla
projektets målsättningar och undvika/minimera negativa miljökonsekvenser. Det finns flera
skäl som motiverar att särskilda miljöåtgärder eller anpassningarbehöver göras:
• Beslutade miljöåtgärder/miljöanpassningar har inte genomförts fullt ut eller är
inte effektiva.
• Oväntade miljöeffekter har identifierats i uppföljningsarbetet.
• De bedömningar av effekter som gjordes i MKB stämmer inte.
• Uppföljningen visar att de åtgärder som genomförts är inte är effektiva eller
otillräckliga.
En bra kommunikation mellan den som utför uppföljningsarbetet och Banverket och
Vägverket är en förutsättning för att snabbt kunna vidta åtgärder, kommunicera resultatet
med övriga aktörer och vid behov ta beslut om åtgärder och/eller ändringar i inriktningen
på uppföljningen. Uppföljningsresultaten ska alltid kommuniceras med de personer som
har ansvar för projektet och befogenhet att fatta beslut och vidta åtgärder.
I de fall uppföljningsresultatet innebär att uppställda mål nås eller att uppställda kriterier
eller riktvärden inte överskrids behövs inga särskilda beslut. Det är dock lämpligt att det
finns en någon rutin för att ”kvittera” resultatrapporteringen, till exempel inom ramen för
kvalitets- eller miljöledningen.

33

080225

2.4	 Kommunikation i uppföljningsarbetet, sprida resultat och
använda kunskap
Oavsett hur uppföljningsprogrammet är utformat ska resultatet dokumenteras och spridas
till den som är verksamhetsansvarig samt till övriga inblandade aktörer. Det säkerställer att
olika intressenter involveras i uppföljningsarbetet samt att processen blir transparent och
trovärdig.
Uppföljningsresultat kan vara användbart för flera olika intressenter och i flera syften som
ofta överlappar varandra. Det är därför angeläget att uppföljningsresultat kommuniceras
och sprids både till olika aktörer som är involverade i projektet och till andra som kan vara
intresserade av resultatet. Resultatspridningen är en naturlig del av uppföljningen, och tas
därför upp och planeras redan i uppföljningsprogrammet.
Kommunikation av resultatet sker i mer eller mindre stor omfattning under uppföljningens
gång, se vidare 2.4.3 och figur 11. Viktiga steg där kommunikation och resultatspridning
är angelägna är bland annat när uppföljningsbehovet analyseras, uppföljningsprogrammet
utarbetas, när det finns analyserade resultat, vid behov av särskilda åtgärder och insatser
samt när uppföljningsarbetet är avslutat. Med vilka aktörer kommunikationen genomförs i
olika steg beror bland annat på vad de olika aktörerna har för intresse och ansvarsområde,
se figur 14.

Tillsynsmyndigheter

Verksamhetsutövare

Vill veta hur
verksamhetsutövaren
efterlever krav på
miljöhänsyn och om det finns
tillräcklig kunskap och kontroll
av miljöpåverkan.

Har ansvar att kontrollera
och visa att verksamheten
lever upp till lagkrav om
miljöhänsyn under hela
projektcykeln. Vill veta att
åtgärder vidtas.

Berörd allmänhet m.fl.

Entreprenör/utförare

Vill veta hur deras närmiljö
påverkas av verksamheten.
Vill känna trygghet av
utlovade åtgärder genomförs
och fungerar.

Har ansvar för att arbetet
utförs så att de krav som
verksamhetsutövaren och
lagen ställer tillgodoses.

Miljöuppföljning

Figur 14. Hur miljöuppföljningen läggs upp och vilka resultat som erhålls är av intresse för många aktörer.
Kommunikation och spridning av resultat är därför en central del av uppföljningen.
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2.4.1 Information till projektets intressenter
Miljöuppföljningen skapar en länk mellan planering, genomförande och den färdiga
vägen eller järnvägen. Den ger ökad kunskap om de åtgärder och anpassningar
som behöver vidtas i projektet. Den visar vilka effekter som verkligen uppstår och
om de miljöanpassningar som utlovats uppfylls. Uppföljningen svarar därmed mot
projektledarens behov av kontroll av projektets miljökvalitet.
Miljöuppföljning av ett enskilt projekt kan också bidra till bedömning av eventuella
kumulativa effekter i ett område, till exempel ge kunskap om vad vägen eller järnvägen
tillsammans med andra verksamheter innebär för människors hälsa. Banverkets och
Vägverkets uppföljningsresultat kan därmed vara av intresse för kommunen och de som
bor i området.
Resultaten av miljöuppföljningen ska spridas internt i projekt- och driftsorganisationer
till de personer som måste ta ställning till informationen, eller annars kan ha nytta av den.
Miljösamordnare på regionkontoren bör också delges resultaten, inte minst med tanke på
behovet av erfarenhetsåterföring (se 2.4.2 nedan).
Andra som kan behöva ta del av uppföljningsresultat är:
• Entreprenörer
• Konsulter
• Tillsynsmyndigheter
• Kommuns miljöfunktion (även när kommunen inte är tillsynsmyndighet)
• Miljöorganisationer
• Närboende och andra berörda
Att miljöuppföljning ibland riktar sig till många olika typer av intressenter innebär att
informationen kan behöva anpassas för att nå de olika målgrupperna. Olika distributionsformer kan övervägas, till exempel att presentera resultaten i broschyrform, eller göra dem
tillgängliga via Vägverkets och Banverkets hemsida.

När uppföljningsprogrammet tas fram bör samråd ske med länsstyrelse och tillsynsmyndighet. Dessa myndigheter kan förutom att lämna synpunkter på uppföljningen ofta bidra med
referensdata eller annan viktig information för uppföljningen. Tillsynsmyndigheterna har
dock inget ansvar för att programmet är relevant eller tillräckligt. Om tillsynsmyndigheten
tycker att det behövs kan Banverket och Vägverket åläggas att genomföra viss uppföljning.
En väl utformat uppföljningsprogram är dock ett bra sätt för verken att visa för tillsynsmyndigheterna hur man tar sitt ansvar.
Under genomförandet av uppföljningen kan samråd och kontakter med intressenter
behövas. Det kan till exempel handla om kontakter med markägare och närboende i samband med datainsamling, men även myndighetskontakter i samband med beslut om val av
kompletterande åtgärder.
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2.4.3	 Erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad
Uppföljning ger ökade kunskaper som kan vara användbara för framtida projekt och
utveckling av trafikverkens MKB-arbete. Detta kan exempelvis gälla kunskap om
effektsamband, erfarenheter om val av lämpliga lösningar och utformningar, osv.
Kunskapen är värdefull för Vägverket och Banverket men också för forskare och
myndigheter.
Inom respektive organisation kan kunskap och erfarenheter spridas mellan olika
projekt, för att möjliggöra förbättringar av rutiner och arbetssätt. Ansvarig för sådan
kunskapsspridning kan vara projektledare eller miljöspecialister.
Organisationerna för byggande av vägar och järnvägar inom Vägverket och Banverket
ansvarar för att uppföljningsresultat sprids och görs tillgängligt. Med tanke på att
Banverket inte längre har någon regional organisation. En databas har utvecklats
för att kunna samla in och sprida uppföljningsinformation. Genom att resultatet från
miljöuppföljningar läggs in databasen blir de möjliga att söka för olika aktörer. På detta sätt
ges ökade möjligheter att dra generella slutsatser av uppföljningsresultaten, till exempel
när det gäller hur olika miljöåtgärder fungerar. Kunskaperna kan inarbetas i handböcker
och råd och bland annat ge stöd för hur olika åtgärder ska genomföras och utformas.
Uppföljningsresultaten kan bidra till att successivt förbättra miljöanpassningen i framtida
projekt.
Databasen gör det möjligt att ta del av uppföljningsprogram för konsulter och experter som
ska utarbeta uppföljningsprogram och genomföra miljöuppföljningar inom samma område.
Praktiska erfarenheter av tidigare uppföljningar kan spridas. Forskare får möjlighet att ta
hjälp av uppföljningsresultat för att dra slutsatser om effektsamband m.m.
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