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SammanfattningUppsatsens  syfte  är  att  besvara  frågor  ställda  av  Trafikverket.  Dessa  frågor besvaras genom att planeringsprocessen vid byggande av väg och järnväg utreds samt genom att entreprenadformerna totalentreprenad och utförandeentreprenad och  dess  skillnader  belyses.  Syftet  innefattar  även  en  utredning  av  vilka skyldigheter  som  föreligger  vid  samrådsförfarande  och  upprättande  av  miljö-konsekvensbeskrivning samt hur  stora avvikelser som får göras från en arbets- eller  järnvägsplan.  Undersökningen  bygger  på  studier  av  lagstiftning,  pro-positioner, rättsfall, doktrin och övriga publikationer. Arbetet har avgränsats på så sätt att relevant lagstiftning i miljöbalken och väg- och banlagen till största del har studerats. Dessutom har fokus lagts på frågorna ställda av Trafikverket. Resultatet visar  att  de  lagar  som  reglerar  byggande  av  väg  och  järnväg  skall  tillämpas parallellt med miljöbalken. Detta innebär att  miljöbalkens regler för bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och samråd skall ingå i planeringsprocessen av en ny väg eller järnväg. Resultatet visar även att upphandlande av totalentreprenad innebär att trafikverket kan förskjuta ansvaret för byggande, drift och underhåll på olika entreprenörer samt vilka för och nackdelar detta kan medföra.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Trafikverkets historiaTrafikverket  bildades  den  1  april  2010.  Idag  omfattar  verksamheten  tidigare Vägverket,  Banverket,  Rederinämnden,  Rikstrafiken,  delar  av  Sjöfartsverket  och Transportstyrelsen  samt en del  av  Statens  institut  för  kommunikationsanalys.  I Trafikverket ingår även resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, ICT, Järnvägs-skolan, Sveriges Vägmuseum, Sveriges Järnvägsmuseum och SweRoad.1Förutom att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av väg-trafik, järnvägstrafik och sjö- och luftfart ingår även byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.2Historiskt sett har Trafikverket upphandlat projekt som utförandeentreprenader. Detta innebär att de i stora Svenska infrastrukturprojekt har iklätt sig rollen som beställare, kund och entreprenör. Idag jobbar Trafikverket för att bli en renodlad beställare  genom  upphandla  projekt  som  totalentreprenad.  Genom  total-entreprenad lämnas en stor del av ansvaret över på entreprenören vilket skall leda till att nytänkandet stimuleras och konkurrensen ökar. Målet för totalentreprenad är satt till att andelen totalentreprenader 2012 skall uppgå till 20 %, 2013 skall den vara 30 %, 2014 40 % och slutmålet ligger på att 50 % av entreprenaderna  skall utföras som totalentreprenader till och med år 2018.3
1.2 SyfteSyftet med denna uppsats är att kartlägga planeringsprocessen vid byggande av väg och järnväg samt att  redogöra för totalentreprenad och utförandetreprenad och belysa skillnader mellan dessa. Dessutom innefattar syftet att utreda vad som skall finnas med i en MKB och vad Trafikverket skall informera om under samrådet och  i  arbets-  eller  järnvägsplanen som  ställs  ut  samt  hur  stora  avvikelser  från denna  plan  som  får  göras.  För  att  uppfylla  syftet  har  följande  frågeställningar preciserats:

• Vad skall Trafikverket informera om under samrådet?
• Vad  skall  arbetsplanen  eller  järnvägsplanen  innehålla  och  hur  stora avvikelser får göras från denna under byggskedet?
• Vad skall en MKB innehålla?
• Skulle beslutsprocessen kunna effektiviseras?
• Vilka skillnader finns mellan de olika entreprenörsformerna? 
• Hur  utformas funktionskrav och vad är dess syfte?

1 Trafikverket, 2012a.
2 Trafikverket, 2012b.
3 Entreprenad.com, 2012.
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• Hämmar Trafikverkets fastställande av utförandekrav totalentreprenadens nytänkande?
1.3 AvgränsningarFör att avgränsa arbetet har syftet uppfyllts genom att till största del studera lagar på  väg-  och  järnvägsområdet  samt  att  fokus  lagts  på  att  besvara  Trafikverkets frågor.
1.4 MetodFör att uppfylla syftet har traditionell rättsdogmatisk metod använts. Inledningsvis gjordes  litteraturstudier  av  för  området  aktuell  doktrin.  Lagtext,  rättsfall  och förarbeten har också studerats. De databaser som till största del använts är Karnov och  Google.  Internetkällor  är  hämtade  från  Trafikverket  och  den  interaktiva leveranstidningen Entreprenad. Förutom ovanstående källor har även handböcker, arbetsplan och rapporter studerats.Källkritik:  De interaktiva källor som använts i  uppsatsen arbetet anses vara tro-värdiga.
1.5 Disposition Uppsatsen är uppbyggd i tre delar. Första delen utgörs av en inledning med syfte  och metod. Den andra delen är resultatdelen vilken syftar till att redogöra för de miljörättsliga  och  transporträttsliga  regler  som  gäller  vid  byggande  av  väg  och järnväg samt att belysa Trafikverkets entreprenörsformer och olika krav som kan ställas i samband med upphandling av entreprenörer. I den tredje delen som utgörs av en  diskussion redovisas svar på Trafikverkets frågeställningar.
FörkortningarMB – MiljöbalkenMÖD – MiljööverdomstolenMKB – MiljökonsekvensbeskrivningPBL – Plan och BygglagenSOU – Statens offentliga utredningar
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2. ResultatMiljöbalken (1998:808) (MB), trädde i kraft 1/1 1999. Den ersatte en rad äldre miljölagstiftning  och utgör  idag  Sveriges  centrala  miljörättsliga  regelverk.  Trots miljöbalkens ikraftträdande finns  det  lagar  som som har  betydelse  för  använd-ningen av mark- och vattenområden men som står utanför MB.4 Dessa lagar kallas för  sektorslagstiftning,  två  exempel  på  sådana  lagar  är  Väglagen  (1971:948) respektive Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg (banlagen). Dessa lagar har till syfte att reglera byggande av nya vägar och järnvägar samt ändringar av redan befintliga sådana. Huvudregeln är att sektorslagstiftning skall tillämpas parallellt med miljöbalken.5 Detta innebär att väg- och banlagen inte föreskriver speciella regler för användning av mark och vatten utan miljöbalkens allmänna hänsyns-regler i MB 2 kap. och hushållsreglerna i MB 3 och 4 kap. skall tillämpas. Samma gäller reglerna om miljökonsekvensbeskrivning i MB 6 kap.6 Detta gäller även Plan- och Bygglagen (2010:900) (PBL).   Anledningen att ovan nämnda lagar skall  til-lämpas parallellt med MB är att balken hade blivit allt för krånglig och omfattande om den även innehöll sektorslagstiftning.7
2.1 Miljöbalkens mål och miljörättsliga principerMiljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling. Genom människans insikt om naturens skyddsvärde och ett ansvarsfullt brukande av naturen skall nu levande och  kommande  generationer  tillförsäkras  en  hälsosam  och  god  miljö.  I  MB:s inledande paragraf preciseras begreppet hållbar utveckling genom fem delmål:
”Miljöbalken skall tillämpas så att

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om  
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,  

kulturell  och  samhällsekonomisk  synpunkt  långsiktigt  god  hushållning  
tryggas, och 

5. återanvändning  och  återvinning  liksom  annan  hushållning  med  material,  
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås”.8

Regeringen har antagit 16 st miljökvalitetsmål vilka skall vara vägledande för att uppnå miljöbalkens mål om en hållbar utveckling.9Den internationella miljöpolitiken och miljörätten har under de senaste decenni-erna  utvecklat  principer  om  hur  människan  bör  förhålla  sig  till  miljön.  Dessa 
4 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). s. 22-23.
5 Prop 1997/98:90 s. 172 och 182.
6 Prop. 2011/12:118 s. 54.
7 Bengtsson, B. (2010). s. 38.
8 1 kap. 1 § miljöbalken
9 Prop. 2004/05:150 s. 
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principer har sedermera införts i den nationella lagstiftningen. Tre av de principer som  idag  anses  vara  mest  centrala  är  principen  om  en  hållbar  utveckling, försiktighetsprincipen och förorenaren betalar principen. Samtliga principer utgår från att naturen har ett skyddsvärde och syftet är att stärka miljöskyddet.10
2.2 Byggande av väg och järnvägTransportsystem  såsom  vägar  och  järnvägar  utvecklas  för  att  tillgodose  med-borgarnas och näringslivets  behov av resor och transporter.  Det finns en direkt koppling mellan behoven av utveckling och förändring av transportsystem och hur samhället förändras.11Den Svenska transportpolitiken är ett  medel för att uppnå olika mål i samhället.  Denna syftar till att en god samhällsekonomisk och långsiktigt hållbar transport-försörjning för medborgare och näringsliv i hela landet skall säkerställas. För att nå detta har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål.Funktionsmålet avser att skapa tillgänglighet för transporter och resor. Transport-systemets  utformning,  funktion  och  användning  skall  ligga  till  grund  för tillgänglighet och användbarhet. Funktionsmålet skall även bidra till utvecklings-kraft  i  hela  landet.  Transportsystemet  skall  dessutom vara  jämställt  i  fråga  om kvinnor respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålets fokus är säkerhet, miljö och hälsa. Dessa aspekter måste ett håll-bart transportsystem ta hänsyn till. Utformningen, funktionen och användningen av ett  transportsystem skall  anpassas så att  ingen dödas eller  allvarligt  skadas. Dessutom skall transportsystemet bidra till att de av regeringen fastställda miljö-kvalitetsmålen uppnås och att hälsan ökar.12
2.2.1 Byggande av vägByggande av väg regleras som tidigare nämnts i väglagen. Vad som räknas som väg framgår av väglagens 1 §.

”Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen
förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder
ansetts  som  allmän  eller  enligt  äldre  bestämmelser  anlagts  som  eller
förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av staten
eller en kommun.”13

Detta innebär att en väg är just en väg då den på grund av olika omständigheter  upplåtits för allmän samfärd. Till  väg räknas vägbana och andra väganordningar som uppförts av väghållaren och behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Även väganordningar såsom brygga, färja med mera räknas in i begreppet.14Vad som innefattas i begreppet byggande av väg regleras i väglagens 10 §.
10 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). s.43-45.
11 Prop. 2011/12:118 s. 47.
12 Regeringen. (2010).
13 1 § väglagen
14 2 § väglagen
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”Till byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny
sträckning samt ombyggnad av väg.

Ny väg får  anläggas,  om vägen behövs för  allmän samfärdsel eller annars
kan  antas  få  synnerlig  betydelse  för  det  allmänna.  Omläggning  av  väg  i
nysträckning samt ombyggnad av väg får ske, när det är påkallat från allmän
synpunkt.”15

Paragrafen föreskriver att all anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny sträck-ning och ombyggnad av väg skall innefattas i begreppet byggande av väg. Krav som måste vara uppfyllda för att vägen skall få anläggas är att den måste tillkomma för  att  allmänheten skall kunna färdas eller att den på annat sätt kan antas vara av betydelse för det allmänna.
2.2.2 Byggande av järnvägVad som är att anse som järnväg regleras i banlagen 1 kap. 1 §.

”Med järnväg  avses  i  denna  lag  spåranläggning  för  järnvägstrafik.  Till  en
spår-anläggning hör spår  och de övriga fasta anordningar som behövs för
spårens  bestånd,  drift  eller  brukande,  signal-  och  säkerhetsanläggningar  i
övrigt,  trafikledningsanläggningar  samt  anordningar  för  elförsörjning  av
trafiken.

Vad som föreskrivs om järnväg tillämpas också på tunnelbana och spårväg”.16

Enligt definitionen är en järnväg en spåranläggning för järnvägstrafik. Rekvisit som ingår i begreppet järnväg är de fasta anordningar som behövs  för att järnvägen skall kunna användas, till  exempel signal- och säkerhetsanläggningar och anord-ningar för elförsörjning av trafiken.Vad som avses med byggande av järnväg framkommer i banlagens 1 kap. 2 §.
”Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg samt att lägga om
spår i en ny sträckning, lägga ut ytterligare spår och på annat sätt bygga om
en järnväg.”17

Detta innebär, vilket tydligt framkommer i paragrafen, att byggande av järnväg är alla typer av nybyggnader och ombyggnader av spår och järnväg. Skall järnvägen byggas inom industri- eller hamnområde eller om den skall skall byggas inom ett område  där  Trafikverket  är  fastighetsägare  räknas  detta  inte  som  byggande  av järnväg.  På  det  nyss  anförda skall  heller  inte  det  planförfarande som krävs  vid byggande tillämpas.18
15 10 § väglagen
16 1 kap. 1 § banlagen
17 1 kap. 2 § banlagen
18 Prop. 1995/96:2 s. 33.
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2.2.3 Fysisk planering av vägar och järnvägarGemensamt när en väg eller järnväg skall byggas är att utvecklingen av dessa skall vara förenlig med övrig samhällsplanering och miljölagstiftning. Anledningen till detta är att vägar och järnvägar byggs för att uppfylla olika behov i samhället samt att det skall fungera för olika grupper av trafikanter och vara långsiktigt hållbara.  Därför bör planering och förvaltning ske i så nära samspel med den fysiska plan-eringen som möjligt.19 Planering av vägar och järnvägar görs enligt följande steg; förstudie, utredning och upprättande av arbetsplan/järnvägsplan.20
2.2.3.1 FörstudieUnder förstudien identifieras möjligheterna för den fortsatta planeringen.  Syftet med förstudien är att kartlägga och pröva tänkbara alternativ. Genom att göra detta ges  en  möjlighet  att  studera  intressanta  genomförbara  alternativ  vidare.  Under förstudien uppkommer tre olika alternativ om hur projektet skall fortlöpa:1. Beslut  tas  om  att  planeringen  skall  avslutas  och  att  projektet  inte  skall genomföras. Till exempel om behovet av en ny väg eller järnväg inte längre existerar.2. En vägutredning  eller  en  järnvägsutredning  påbörjas  i  de  fall  förstudien visar att alternativa sträckningar skall studeras.3. Planeringen  inleds  direkt  utan  utredning.  Detta  sker  enbart  i  de  fall trafikverket själv är fastighetsägare.21Under förstudien skall den som planerat att bygga en väg eller järnväg samråda enligt miljöbalkens regler.22 Efter samrådet beslutar den länsstyrelse där projektet i största  utsträckning  kommer  att  äga  rum  om  projektet  kan  förväntas  medföra betydande  miljöpåverkan.23 Enligt  förordning  (1998:905)  om  miljökonsekvens-beskrvningar 3 § skall länsstyrelsens bedömning om betydande miljöpåverkan ske enligt  kriterier som återfinns  i  bilaga 2 till  förordningen.  Kriterierna utgår från projektets  karaktäristiska  egenskaper  och  dess  lokalisering.24 Då  länsstyrelsen gjort  sin  bedömning  och  godkänt  MKB:n  kan  beslutet  om  godkännande  inte överklagas. Värt att poängtera är att godkännandet inte innebär att verksamheten blir tillåten utan bara att kvaliteten på MKB:n är tillräcklig för att en samordnad bedömning av projektet skall kunna göras.25
2.2.3.2 UtredningEn vägutredning eller järnvägsutredning skall genomföras i de fall förstudien visar att  alternativa  sträckningar  måste  studeras.  I  utredningen  skall  de  alternativa sträckningar  som presenterats  i  förstudien  analyseras  och  utvärderas.  Samtliga alternativs konsekvenser skall redovisas på ett sådant sätt att de kan jämföras med varandra  och  nollalternativet.26 Under  utredningen  skall  samråd  ske  med 
19 Publikation 2011:090 Trafikverket.
20 Prop. 2011/12:118 s. 55.
21 Publikation 2011:090 Trafikverket.
22 Miljöbalken 6 kap. 4 §
23 Miljöbalken 6 kap. 5 §. 2 st.
24 Förordning 1998:905 2 bil. 3 §
25 Prop. 1997/98:90 s. 179.
26 Nollalternativet innebär en analys av hur konsekvenserna i området hade blivit om vägen eller 
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länsstyrelse,  tillsynsmyndighet,  och  enskilda  som  kan  antas  bli  berörda  av projektet.  Om projektet  antas  medföra  betydande miljöpåverkan skall  samråds-kretsen vidgas. Utredningen skall innefatta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken  dessutom  skall  vara  fördjupad  om   projektet  antas  medföra  betydande miljöpåverkan. Då länsstyrelsen godkänt innehållet i MKB:n skall den tillsammans med övriga utredningshandlingar ställas ut för granskning. Målet med utredningen är att bidra till att den lämpligaste lokaliseringen utifrån områdets förutsättningar tas i anspråk och att de behov som finns beaktas. Förutom det ovan framkomna skall vissa större väg- och järnvägsprojekt enligt MB 17 kap. tillåtlighetsprövas av regeringen.27
2.2.3.3 Arbetsplan/JärnvägsplanDet sista planeringsskedet innefattar upprättande av arbetsplan (väg) eller järn-vägsplan.  Syftet  med  planen  är  att  detaljredovisa  anläggningens  läge,  dess utformning, vilken mark som skall tas i anspråk samt andra särskilda rättigheter som behöver tas i  anspråk för att planen skall  kunna genomföras.  Arbetsplanen eller  järnvägsplanen  skall  innehålla  en  MKB.28 Den  färdiga  arbetsplanen  eller järnvägsplanen skall i sin helhet ställas ut tillsammans med MKB:n. För väg gäller enligt väglagens 17 § något förenklade omständigheter då en  arbetsplan som avser en väg som finns utsatt i  detaljplan inte behöver ställas ut.29 Efter utställningen skall Trafikverket samråda med länsstyrelsen och pröva om planen skall fastställas. Förutsatt att inte Trafikverkets beslut att faststalla planen överklagas vinner den laga kraft.  När en arbetsplan väl är fastställd får Trafikverket ta den mark eller annat utrymme i anspråk som behövs för vägen. Detta gäller trots att någon annan kan  ha  rätt  till  fastigheten  och  kallas  vägrätt.  För  järnvägsplan  gäller  att Trafikverket har rätt att lösa in mark som behövs för att kunna bygga järnvägen. 30 I och med att MB 2-4 kap. och 5 kap. 3 § skall tillämpas vid prövning av ärenden enligt  väg-  och  banlagen  skall  upprättande  av  arbetsplan  och  fastställande  av järnvägsplan jämställas med meddelande om tillstånd enligt MB.31
2.2.3.4 Övriga kravTrafikverket skall i sin planering ta hänsyn till den kommunala planeringen enligt  Plan och Bygglagen (2010:900). I väg- och banlagen framkommer det att en väg- eller  järnväg  inte  får  byggas  i  strid  mot  kommunens  detaljplan  eller  områdes-bestämmelser.  Mindre  avvikelser  får  göras  i  de  fall  syftet  med  planen  eller bestämmelserna inte motverkas.32 Om det planerade projektet strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser måste kommunen anta en ny detaljplan och nya områdesbestämmelser för området vägen eller järnvägen skall anläggas.Innan själva  byggprojektet  startar skall  Trafikverket  ta  fram bygghandlingar  för upphandling  av  entreprenörer  samt  att  de  måste  göra  en  detaljprojektering. Övriga  prövningar  som  kan  komma  att  bli  aktuella  är  så  kallade  efterföljande 

järnvägen aldrig byggts.
27 Prop. 2011/12:118 s. 56.
28 15 § väglagen 2 kap. 2§ banlagen
29 17 1 väglagen
30 Prop. 2011/12:118 s. 57.
31 3 a § väglagen, 1 kap. 3 § banlagen
32 14 § väglagen, 1 kap. 5 § banlagen
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prövningar så som exempelvis bygglov.33I  samband  med  flertalet  väg-  och  järnvägsprojekt  skall  anmälan  om  viss  verk-samhet  göras.  Denna  anmälan  skall  göras  om  projektet  kan  likställas  med miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap. och/eller vattenverksamhet enligt MB 11 kap.  Skulle  projektet  komma  att  väsentligt  ändra  naturmiljön  utan  att  för  den skulle  vara  miljöfarlig  verksamhet  eller  vattenverksamhet  skall  en  anmälan om samråd göras. Så kallat ”12:6 samråd”. I somliga fall krävs tillstånd för verksamhet inom Natura 2000-område eller dispens för intrång i kultur- eller naturreservat, biotopskyddsområde eller djur- och växtskyddsområde.34Då bygghandlingen har utformats inträder bygg- och driftskedet där de åtaganden som finns  i  planen  och  MB fullföljs.  I  somliga  fall  behöver  en  miljöuppföljning genomföras för att säkerställa att  de krav och mål som fastslagits i  planeringen uppnåtts.35Ovan nämnda process skall  tillämpas på alla projekt som innefattas i  begreppet byggande av väg eller järnväg. I bland råder tveksamheter om vad som skall inne-fattas i begreppet speciellt med avseende på ombyggnad, i dessa fall skall Trafik-verket  bedöma om åtgärden är  att  se  som byggande av väg  eller  järnväg inom ramen för definitionen i väg- och banlagen. Enligt Trafikverkets interna rekommen-dationer skall  bedömning av tveksamma fall  ske i  samråd med länsstyrelse och kommun.36
2.3 MiljökonsekvensbeskrivningPlaneringsprocessen  innehåller  enligt  ovan  redogjort  flera  olika  steg.  Under planeringen genomför Trafikverket ett antal konsekvensbeskrivningar för att reda ut konsekvenser som bland annat rör trafik- och användargrupper, samhälle och regional utveckling samt väg-/banhållare. Förutom dessa är Trafikverket skyldiga att  genomföra  och upprätta  MKB.  Den stora  skillnaden mellan  MKB och andra konsekvensbeskrivningar är att MKB:n och dess innehåll regleras genom lagkrav.37I propositionen till miljöbalken framkommer det tydligt att upprättandet av MKB har till syfte att redan på ett tidigt stadium belysa frågor om miljöpåverkan. MKB skall  ingå i  beslutsunderlaget och finnas med under hela processen fram till  ett  tillståndsbeslut.  Arbetet  med  MKB  skall  påbörjas  redan  då  initiativ  till  projekt tagits i de fall ett projekt innefattar flera av varandra oberoende moment, så som vid byggande av väg och järnväg. I och med att MKB upprättas på ett tidigt stadium och utgör en del av beslutsunderlaget begränsas inte projektet och risken för att för tidiga delbeslut tas elimineras.38Den viktigaste funktionen med MKB är att den skall fungera som beslutsunderlag i samband  med  prövningar  av  tillstånd  till  en  planerad  verksamhet  eller  åtgärd. MKB avseende väg- och järnvägsprojekt regleras genom väglagen och banlagen. Dessa hänvisar i sin tur till MB:s bestämmelser om MKB.39 I det här fallet blir den 
33 Prop. 2011/12:118 s. 57.
34 Prop. 2011/12:118 s. 57.
35 Publikation 2011:090, Trafikverket.
36 SOU 2010:57 s. 129.
37 Publikation 2011:090, Trafikverket.
38 Prop. 1997/98:45 s. 281. Del 1
39 14 b § och 15 § väglagen, 2 kap. 1 a § och 2 kap. 2 § banlagen.
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parallella tillämpningen av sektorslagstiftningen och MB mycket tydlig.En annan viktig funktion med MKB är att få till stånd en offentlig redovisning av vilka konsekvenser ett projekt kan komma att medföra för människors hälsa och miljön. MKB:n avser även att att belysa hushållningen med naturresurser och vilka motiv  och  avvägningar  som  ligger  bakom  projektet.  MKB:n  ger  allmänheten möjlighet att yttra sig på ett tidigt stadium och på så sätt ges allmänheten också en  chans att påverka utformningen av verksamheten.40MB 6 kap. 7 § reglerar vad en MKB skall innehålla.
”Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs med hänsyn  
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter 
som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden omfattas av samrådskravet i 4 § första 
stycket 2, ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla

1.  en  beskrivning  av  verksamheten  eller  åtgärden  med  uppgifter  om
lokalisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska
undvikas, minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten
eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs,

3.  de  uppgifter  som  krävs  för  att  påvisa  och  bedöma  den  huvudsakliga
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten  
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4.  en  redovisning  av  alternativa  platser,  om  sådana  är  möjliga,  samt
alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst
alternativ  har  valts,  dels  en  beskrivning  av  konsekvenserna  av  att
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4.”41

Som lagtexten säger skall kravet i 6 kap. 3 § MB uppfyllas. Detta innebär att både de direkta och indirekta effekter projektet kan medföra för bland annat människors hälsa och miljön skall identifieras. I övrigt skall MKB:n innehålla uppgifter om hur projektet skall utformas, var det är planerat att projektet skall komma till stånd och vad projektet kommer att omfatta. MKB:n skall även innehålla uppgifter om hur skadliga  verkningar  till  följd  av  projektet  skall  undvikas,  minskas  eller  helt avhjälpas  samt  hur  risken  att  överträda  miljökvalitetsnormer  skall  undvikas. Förutom  detta  skall  MKB:n  innehålla  sådana  uppgifter  som  som  krävs  för  att projektets inverkan på människors hälsa och miljön samt hur projektet kommer att påverka  resurser  såsom  mark  och  vatten.  Slutligen  skall  MKB:n  innehålla  en redovisning av alternativa lokaliseringar tillsammans med en förklaring om varför en viss lokalisering valts. Slutligen skall MKB:n innehålla en sammanfattning som skall kunna läsas av gemene man det vill säga en sammanfattning utan tekniska begrepp.
40 Prop. 1997/98:45 s. 272. Del 1.
41 6 kap. 7 § miljöbalken
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2.3.1 Upprättande av MKBEnligt  Direktiv  2011/92/EU  så  kallat  MKB-direktivet  finns  ett  minimikrav  gäll-ande MKB och samråd vilka Sverige är skyldiga att följa. Direktivet har till syfte att se  till  att  stora  projekt  bedöms  utifrån  skyddsbehovet  för  människans  hälsa, förbättring av miljön och bevarande av den biologiska mångfalden.42 Enligt direk-tivet  föreligger  krav på MKB i  de  fall  ett  projekt  kan antas  medföra  betydande miljöpåverkan.43 Både väg- och banlagen ställer mer långtgående krav än direktivet då båda dessa lagar föreskriver att en MKB alltid skall upprättas i samband med en  väg- eller järnvägsutredning och arbets- eller järnvägsplan trots att projektet inte anses medföra betydande miljöpåverkan.44I somliga fall är  inte Trafikverket skyldiga att upprätta MKB men vanligtvis upp-rättas MKB en till två gånger under planeringen av en väg eller järnväg. Den första MKB:n upprättas i samband med en väg- eller järnvägsutredning. Denna MKB skall  vara fördjupad om det under förstudien uppkommit att projektet kan antas med-föra betydande miljöpåverkan. Den andra MKB:n upprättas i samband med arbets- eller  järnvägsplan  om  det  under  under  utredningen  uppkommit  att  alternativa sträckningar  behöver  studeras.45 Trafikverkets  skyldighet  att  upprätta  MKB kommer att belysas i nedanstående exempel.
Exempel 1 Arbetsplan, Väg 852 Selet – Boden.

Enligt arbetsplanen är syftet med projektet att utföra förstärkningsåtgärder
på Väg 582 mellan Selet och Boden. Vägen är av dålig kvalitet och för att
kartlägga  förutsättningarna  för  det  planerade  projektet  har  en  förstudie
genomförts. Förstudien med tidiga samråd togs fram under hösten 2008 och
färdigställdes  i  februari  2009.  I  detta  fall  ledde  inte  förstudien  till
framtagande  av  vägutredning  utan  processen  gick  direkt  vidare  till
arbetsplan.  Under  förstudien  framkom  förutsättningarna  för  det  fortsatta
arbetet  och slutsatserna var att  arbetet  kunde fortgå enligt  planerna.  Den
MKB  som  upprättades  i  arbetsplanen  skulle  bland  annat  innehålla  hur
åtgärder  i  kulturmiljön  vid  fornlämningar  skulle  hanteras.  Länsstyrelsen
fattade beslut om att projektet inte kunde anses ha betydande miljöpåverkan
och godkände  MKB:n i november 2009.46

Exempel 1 belyser hur planeringsprocessen fortlöper vid byggande av väg då ett planerat  projekt  inte  anses  ha  betydande  miljöpåverkan  och  inga  alternativa sträckningar  behöver  studeras.  Trafikverket  genomför  i  första  skedet  förstudie med samråd47 och i  andra skedet upprättas en arbetsplan vilken skall  innefatta MKB.48

42 Nilsson, A. (2010). s. 39.
43 Art. 2. Direktiv 2011/92/EU
44 14 b § väglagen, 2 kap. 1 a § banlagen.
45 Publikation 2011:090, Trafikverket.
46 Trafikverket, 2010a.
47 14 a § väglagen
48 15 § väglagen
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Exempel 2 Beslut, Malmbanan bangårdsfärlängning delen Lakaträsk.
I inledningsskedet genomför Trafikverket en förstudie innehållande bangårds-
förlängningar  på  stationerna  Lakaträsk,  Koskivara,  Riptas  och  Lappberg,
samtliga stationer belägna efter Malmbanan.  Trafikverkets avsikt är att för-
länga  samtliga  fyra  stationer,  vilket  resulterar  i  fyra  separata  beslut.
Alternativ  har  behandlats  och  vägts  mot  varandra.  Under  förstudien  har
samråd med länsstyrelse, kommuner, samebyar och enskilda som kan tänkas
bli berörda har hållits.

Det alternativ som blev aktuellt för Lakaträsk, anläggande av förlängning av
befintlig mötesspärr, skulle inte komma att medföra betydande miljöpåverkan
enligt länsstyrelsen. Då ingen järnvägsplan behöver upprättas är nästa steg
enligt beslutet  upprättande av bygghandling enligt föreslaget alternativ.49

Exempel 2 ger en bild av hur planeringsprocessen kan se ut när det handlar om bangårdsförlängningar vilket är ett förhållandevis litet projekt. I detta fall finns det ingen lagregel som utlöser kravet på upprättande av MKB eftersom projektet skall  vidtas  på  egen  fastighet.50 Samt  att  det  inte  anses  medföra  betydande miljöpåverkan.51 Det samråd som hållits i förstudien lagstadgas genom 12 kap. 6 § MB så kallat ”12:6-samråd”. Detta samråd omfattar projekt som inte omfattas av tillståndsplikt  enligt  balken  men  ändå  kan  komma  att  ändra  naturmiljön väsentligt.52
Exempel 3 Järnvägsutredning, Norrbotniabanan Umeå - Robertsfors, Slutrapport.

Norrbotniabanan är  namnet på den järnväg som skall  ersätta stambanan.
Byggandet av Norrbotniabanan skall medföra minskade transportkostnader
och restider samt att det skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling sett 
ut  ett  transportpolitiskt  perspektiv  vilket  har  ekonomiska,  sociala  och eko-
logiska dimensioner.

Trafikverket  har  under  förstudien  hållit  samråd enligt  6  kap.  4  §  MB  och
flera alternativa sträckningar har studerats översiktligt.  I  ett  tidigt skede i
järnvägsutredningen hölls  inledande  samråd med utökad  samrådskrets  för
att  få  in  så  många  synpunkter  från  berörda  parter  som  möjligt.  Under
järnvägsutredningen  upprättades  en  MKB  vilken  avsåg  en  mängd  olika
alternativa  sträckningar  och  MKB:n  godkändes  av  länsstyrelsen.  Sedan
beslutades det vilket alternativ som skulle väljas. I utredningen framgår det
även att det  i  samband med upprättandet  av järnvägsplan skall  upprättas
ännu en MKB vilken avsåg att lösa alla detaljfrågor.53

I  exempel  3  som  är  ett  projekt  av  stora  mått  upprättas  två  MKB.  Den  första  upprättas under järnvägsutredningen på en översiktlig nivå medan upprättandet av  den  andra  MKB:n  sker  i  samband  med  järnvägsplan  och  har  till  avsikt  att 
49 Trafikverket, 2011a.
50 2 kap. 1 c § banlagen
51 6 kap. 5 § miljöbalken
52 12 kap. 6 § miljöbalken
53 Trafikverket, 2010b.

14



beskriva alla detaljfrågor kring projektets miljöpåverkan.
2.4 SamrådEnligt  ovan  framkommer  det  tydligt  att  förfarandet  med  MKB  öppnar  upp  för samråd.  Trafikverket skall samråda i samband med förstudie, väg- och järnvägs-utredning samt arbets- och järnvägsplan.  Enligt väg- och banlagen skall  samråd under förstudien ske enligt miljöbalkens regler.54 Likaså gäller samrådet under väg- och  järnvägsutredningen  eftersom  dessa  skall  innehålla  en  MKB  vilken  utlöser samrådskrav  enligt  miljöbalken.55 Slutligen  skall  samråd  hållas  i  samband  med upprättande av arbets- och järnvägsplan.56 
2.4.1 Trafikverkets informationsskyldighet under det tidiga samrådetI miljöbalkens 6 kap. 4 § 3 st  står  följande att läsa:

”Före  samrådet  ska  den  som  avser  att  bedriva  verksamheten  eller  vidta
åtgärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Uppgifterna  skall  lämnas  till  länsstyrelsen,  tillsynsmyndigheten  och  de
enskilda som särskilt berörs”.

Detta  innebär  att  Trafikverket  är  skyldiga  att  sammanställa  uppgifter  om projektets lokalisering,  omfattning,  utformning och miljöpåverkan samt innehåll och  utformning  av  MKB:n.  Dessa  uppgifter  skall  presenteras  under  det  tidiga samrådet.  Avsikten med det  tidiga  samrådet  är  att  berörda  parter  skall  ges  en möjlighet att påverka innehållet i MKB:n och ansökan.57 Utifrån de sammanställda uppgifterna skall  Länsstyrelsen göra en bedömning om det  planerade projektet väntas  medföra  en  betydande  miljöpåverkan.58 Skulle  projektet  antas  medföra betydande miljöpåverkan skall ett utökat samråd hållas.59 Enligt propositionen till MB  avgörs  samrådets  omfattning  och  utformning  utifrån  den  planerade  verk-samhetens art och omfattning. I första hand skall ett utökat samråd enbart äga rum då en  verksamhet  antas  medföra  betydande miljöpåverkan.60 Det  utökade sam-rådet skall hållas med fler myndigheter och en bredare allmänhet.61 Enligt ovan nämnda  skall  Trafikverket  vid  det  tidiga  samrådet  lämna  tillräckligt  mycket information om projektet så att allmänheten får en tydlig beskrivning av projektet och dess miljöpåverkan samt att länsstyrelsen utifrån informationen skall kunna bedöma huruvida projektet förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
54 14 a § väglagen, 2 kap. 1 § banlagen
55 14 b § väglagen, 1 a§ 3st banlagen
56 16 § väglagen, 2 kap. 5 § banlagen
57 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). s.188.
58 Miljöbalken 6 kap. 5 §
59 6 kap. 4 § 2 p. c miljöbalken
60 Prop. 1997/98:45 s. 285. Del 1.
61 Miljöbalken 6 kap. 5 §
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2.4.2 Förändringar i ny propositionI  nya  PBL  som  antogs  1  maj  2010  infördes  ett  förenklat  planförfarande  för detaljplan som enbart  innefattar åtgärder som har prövats eller  skall  prövas av arbets- eller järnvägsplan. Om en detaljplan skall ändras på grund av anläggande av väg eller järnväg skall den MKB som har upprättats i samband med arbets- eller järnvägsplanen vara  tillräcklig.  På  detta  sätt  förenklades  samrådet,  kungörelsen och granskningen i samband med godkännande eller ändring av detaljplan.62Förslaget  i  Regeringens  proposition  2011/2012:118  planeringssystem  för  tran-sportinfrastruktur bygger på att förenklat planförfarande även skall gälla vid väg- och järnvägsplanering. I det fall en arbets- eller järnvägsplan kan befaras medföra betydande miljöpåverkan och har prövats genom upprättande eller ändring av en detaljplan skall ingen separat MKB för arbets- eller järnvägsplanen krävas. I detta fall  skall  MKB:n  i  detaljplaneprocessen  vara  tillräcklig.  För  att  detta  skall  vara möjligt krävs det att detaljplanens MKB är aktuell och lika djup som kravet på en MKB enligt väg- eller banlagen. I de fall detaljplanen omfattar ett större område än det område väg- eller järnvägsplanen avser skall inte detta utgöra något hinder för användandet  av detaljplanens MKB.  Detta  gäller  såvida det  är  samma väg eller järnväg som redovisas  i  detaljplanen.  Länsstyrelsen  skall  vara  den instans  som bestämmer om MKB:n från detaljplanen är tillräcklig. Regeringen  föreslår  även att  samrådsförfarandet  enligt  väg-  och  banlagen skall förenklas i de fall ett planerat projekt redan har prövats eller skall prövas i sam-band med detaljplansförfarandet. Detta förslag innebär att samråd om vägen eller järnvägens lokalisering i detalj inte behöver genomföras eftersom detaljfrågorna redan lyfts i samrådet i detaljplaneprocessen enligt PBL. I ett sådant fall skall den MKB som finns i detaljplanen vara tillräckligt aktuell för väg- eller järnvägsplanen samt  att  samrådet  i  samband  med  detaljärendet  har  skett  med  de  parter  som omfattas av väglagens eller banlagens samrådskrav. Om samrådskretsen i detalj-planeprocessen inte varit så stor som väg- eller banlagen kräver skall  det räcka med att hålla ett kompletterande samråd i samband med arbets- eller järnvägs-planen.63
2.4.3 Avvikelser från arbets- och järnvägsplanDå en arbets- eller järnvägsplan fastställts får endast oväsentlig avvikelse från denna göras.64 Precis som ordalydelsen säger handlar det om en mycket liten avvikelse från planen. Begreppet måste avgöras från fall till fall efter föreliggande kriterium:

• Den  skall  vara  så  liten  att  den  i  princip  är  betydelselös  för  allmänna  och enskilda intressen.
• Den får inte ge upphov till att arbets- eller järnvägsplan måste justeras.
• Den skall inte varit möjlig att förutspå.
• Den får inte varit aktuell vid arbetsplanens tillkomst.Som huvudregel skall en arbets- och järnvägsplan vara tillräckligt detaljerad och noggrann  att  den  i  sin  helhet  skall  kunna  genomföras  utan  annat  än  mindre 

62 Prop. 2011/2012:118. s. 110.
63 Prop. 2011/2012:118 s. 110-111.
64 20 § väglagen, 2 kap. 11 § banlagen
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avvikelser.65.66 Dock  förekommer  fall  där  vissa  mindre  avvikelser  från  planen behöver göras.  En giltig orsak till  mindre avvikelse är när mer mark än planen anger behöver tas i anspråk på grund av att markförhållandena skiljer sig från vad de geotekniska undersökningar visat. Dessa undersökningar måste i detta fall ha varit utförda med omsorg.67 I samband med mindre avvikelser i arbetsplan skall Trafikverket omedelbart göra ett tillägg i arbetsplanen.68 När det handlar om järnvägsplan framgår det inte tydligt i lagen hur Trafikverket skall agera. I banlagen står följande att läsa:
”När  en  järnväg  byggs  får  endast  oväsentliga  avvikelser  göras  från  järnvägsplanen.”69
”Ett beslut att fastställa en järnvägsplan ska upphävas, helt eller delvis, om förhållandena  efter  beslutet  har  ändrats  så  att  förutsättningarna  för  attfastställa planen inte längre föreligger. Har beslutet meddelats av regeringen ska regeringen upphäva det. I annat fall ska Trafikverket upphäva beslutet.Trafikverket  får  dock  hänskjuta  frågan  om  upphävande  av  beslutet  tillregeringens prövning.”70

I  propositionen till  banlagen framkommer det  att  en järnvägsplan skall  vara så detaljerad och noggrann utförd att den skall kunna följas med enbart oväsentliga avvikelser. Anledningen att mindre avvikelser får göras är att det skulle bli en allt för komplicerad process om varje liten detaljändring skulle utlösa ett krav på att en ny plan skall  upprättas,  ställas ut och fastställas.  Sådana avvikelser som inte är mindre skall leda till att järnvägsplanen justeras och om en järnvägsplan frångås i stor utsträckning skall en ny järnvägsplan upprättas för hela projektet alternativt en del  av bygget som avviker från den ursprungliga planen.71 Utifrån detta kan tolkningen göras att en mindre avvikelse inte föranleder varken att planen skall ändras eller att några tillägg i planen måste göras.I  rättsfallet  MÖD 2010:09 E.K.,  B.K.,  B.B.  m.fl.  mot Banverket angående tillstånd enligt MB om bortledande av grundvatten i samband med byggande av tunnelbana i Stockholm och Solna kommun, gör MÖD bedömningen att det saknas regler om tillstånd, kontroll och efterlevnad när det gäller oväsentliga avvikelser. Dessutom konstaterar MÖD att det inte finns några sanktioner i det fall Banverket skulle välja att  frångå  sin  egen  järnvägsplan.72 Men  hänvisning  till  det  ovan  anförda  kan konstateras att rättssäkerheten för järnvägsplaner är förhållandevis låg.
65 Prop. 1995/96:2 s. 33.
66 26 § Vägkungörelsen
67 Trafikverket, 2010c.
68 20 § väglagen
69 2 kap. 11 § banlagen
70 1 kap. 13 § banlagen
71 Prop. 1995/96:2 s. 33.
72 Mål M3980-09
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2.5 EntreprenadformerDå en väg- eller järnväg skall anläggas eller ändras är ett antal parter inblandade. Helt kortfattat kan följande parter belysas.  Byggherre: är den som för egen räkning låter utföra eller själv utför olika typer av arbeten så som mark-, installations-, byggnads-, rivnings- och anläggningsarbete .  Byggherren är i de flesta fall beställare av hela byggprojektet. Det är byggherren som från bygglov samt bär ansvaret för att aktuell lagstiftning följs. Vid anläggande av väg eller järnväg är Trafikverket byggherre.Projektör:  är  den  som  ansvarar  för  upprättande  av  förfrågningsunderlag  och produktionshandlingar. Projektörerna kan vara bland annat arkitekter, byggnads-konstruktörer och installationsprojektörer av olika slag.73 Byggprojektledare:  eller  byggledare  som det också kallas  används ofta  för  sam-ordning av projekteringen, kostnadsstyrning, upphandling, samordning och upp-följning för byggherrens räkning.Entreprenör: Är den som ansvarar för anläggande av vägen eller järnvägen. Det finns  en mängd olika  entreprenörer  till  exempel,  byggnadsentreprenörer,  mark-entreprenörer,  VS-entreprenörer,  ventilationsentreprenörer  och  olika  typer  av specialistentreprenörer.74Leverantör:  är  den  som  levererar  material  och  komponenter  till  bygget.  Detta material eller dessa komponenter kan vara levererade direkt från tillverkaren eller från  grossister.  Exempel  på  material  eller  komponenter  är,  betong,  grus,  venti-lationsfläktar m.m..Kollektivanställda: deltar i utförandet av byggprojektet genom arbetsprestationer.Övriga parter: som kan förekomma är bland annat, transportföretag, städbolag och vaktbolag. Även myndigheter är parter i byggprojektet då de ansvarar för bygglovs-granskningar och besiktningar m.m..75
2.5.1 GeneralentreprenadGeneralentreprenaden,  även  kallad  utförandeentreprenad,76 är  utformad  så  att byggherren  endast  har  ett  avtal  rörande  arbeten  på  byggplatsen.  Inom  denna entreprenadform  kan det förekomma sidoentreprenader vilka blir underentrepre-nörer  till  generalentreprenören som i  sin  tur  svarar  för  samordning av  under-entreprenörerna.77 Denna  entreprenörsform  innebär  enligt  ovan  beskrivet  att beställaren upphandlar hela entreprenaden av en generalentreprenör vilken i sin tur  upphandlar  underentreprenörer.  I  denna  form  är  beställaren  ansvarig  för projekteringen.
2.5.2 TotalentreprenadDå ett projekt upphandlas som totalentreprenad är syftet att byggherren enbart skall  ha  ett  enda  avtal  vilket  skall  omfatta  både  projektering  och  uppförande. 
73 Söderberg, J. (2010). s. 14.
74 Söderberg, J. (2010). s. 15.
75 Söderberg, J. (2010). s. 16.
76 SOU 2009:24. s. 20.
77 Söderberg, J. (2010). s. 27.
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Totalentreprenörens  ansvar  är  att  utföra  projektet  enligt  gällande  normer  och funktionskrav ställda av byggherren.78 Vid upphandlande av totalentreprenad är inte  förfrågningsmaterialet  lika  detaljrikt  som  vid  övriga  entreprenader  då avsikten  är  att  totalentreprenören  själv  skall  svara  för  tekniska  lösningar  och konstruktionsberäkningar. Dessa lösningar och beräkningar skall vara grundade på funktionskrav som ställts i förfrågningsunderlaget.Det är inte ovanligt att beställaren blandar inslag av totalentreprenad i utförande-entreprenaden. I de fall detta sker skrivs ett funktionskrav i stället för ett krav på utförande. Totalentreprenaden kan också formas något då vissa krav på tekniska lösningar kan skrivas in i avtalet, detta kallas för styrd totalentreprenad.79
2.5.2.1 FunktionsentreprenadDen tredje form av entreprenad som belyses i  denna uppsats är den så kallade funktionsentreprenaden.  Formellt  är  denna  form  en  totalentreprenad  som innefattar  ett  åtagande  gällande  driften  och  underhållet  av  den  färdigställda anläggningen  på  lång  sikt.80 I  denna  form  av  entreprenad  är  det  viktigt  att Trafikverket preciserar sina funktionskrav samt att entreprenörer levererar vägen eller järnvägen samt driften och underhållet som behövs för att hålla vägen eller järnvägen i det skick förvaltaren kräver med avseende på dess funktion.81
2.5.4 Skillnader mellan generalentreprenad och totalentreprenadDet finns betydande skillnader mellan de olika formerna av entreprenad. I en jäm-förelse mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad är en av skillnaderna åtagandena  vid  byggande  av  väg  eller  järnväg.  I  utförandeentreprenaden  utför entreprenören  arbetet  utifrån   projekteringen  där  Trafikverket  svarar  för  den tekniska lösningen. I totalentreprenaden å andra sidan åligger det entreprenören att  bygga  en  väg  eller  järnväg  med  av  beställaren  specificerade  egenskaper. Eftersom funktionskrav enbart ställs avseende vägen eller järnvägens funktion är det i  detta fall  totalentreprenören som får vara innovativ och komma med egna tekniska  lösningar.   I  utförandeentreprenaden  blir  Trafikverket   som beställare/ägare också ansvariga för underhållet av vägen eller järnvägen medan de i en totalentreprenad själv kan välja att ta ansvar för underhåll alternativt lägga ansvaret  på  entreprenören.  Funktionsentreprenaden är som tidigare  nämnts  en form  av  totalentreprenad.  Vid  en  jämförelse  med  totalentreprenad  skiljer  sig gällande entreprenadernas omfattning. Skillnader föreligger även vad gäller vägen eller  järnvägens  egenskaper  och  dess  funktionalitet  vilka  båda  delarna  skall uppfyllas vid funktionsentreprenaden. Detta innebär att arbetet skall vara utfört efter de funktionskrav som ställts både med avseende på vägen eller järnvägens utförande men också  med avseende på drift och underhåll. Angående  entreprenörens  kreativitet  är  denna  i  utförandeentreprenaden begränsad  eftersom  Trafikverket  förutbestämt  vilken  teknisk  lösning  som  skall användas vid uppförandet genom de krav som ställts på utförandet. Detta skiljer sig  från  både  totalentreprenaden  och  funktionsentreprenaden  som  avser  att 
78 Söderberg, J. (2010). s. 30.
79 Hedberg, S. (2010). s. 13.
80 SOU 2009:24. s. 21.
81 Söderberg, J. (2010). s. 44.
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stimulera nytänkande i syfte att förbättra vägen eller järnvägens egenskaper.82Trafikverket  upphandlar  idag  den  största  delen  entreprenader  som  utförande-entreprenader. För att bli en renodlad beställare arbetar Trafikverket idag för att upphandla fler totalentreprenader.83
2.6 Underlag som styr entreprenören

2.6.1 FörfrågningsunderlagInnan entreprenörer upphandlas skall Trafikverket, i de fall priset är fast och det inte  är  frågan  om  en  totalentreprenad,  utforma  ett  förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget  skall  detaljerat  beskriva  hela entreprenaden.  Handlingar som  innefattas  i  förfrågningsunderlaget  är  ritningar,  beskrivningar,  mängd-förteckningar  och  mängdbeskrivningar,  administrativa  föreskrifter  samt  övriga handlingar av betydelse för projektet. Det är dessa handlingar som ligger till grund för  att  ett  avtal  skall  kunna  slutas.  För  tillfrågade  entreprenörer  är  det  ytterst viktigt  att  få  dessa  uppgifter  så  de  har  en  möjlighet  att  göra  beräkningar  av kostnader för att anbudet de lämnar skall bli korrekt. Det är även av vikt att alla  handlingar är i sin ordning för att tvister efter att avtal slutits ska kunna undvikas. Genom  denna  process  blir  entreprenören  som  upphandlats  genom  utförande-entreprenad  låst  att  hålla  sig  till  de  utförandekrav  Trafikverket  fastställt  i  sina handlingar.  I  totalentreprenaden  kan  inte  förfrågningsunderlaget  vara  lika detaljerat. Eftersom avsikten med totalentreprenad är att entreprenören skall vara idébanken som kommer med innovativa lösningar. Av den anledningen bör bygg-herrens krav enbart ställas så att det förväntade resultatet beskrivs men inte på  vilket sätt förväntade resultatet skall nås. Genom att inte arbetssättet presenteras ges  de  anbudsräknande  entreprenörerna  möjlighet  att  föreslå  lösningar  som uppfyller  funktionskraven utifrån  deras  tidigare  erfarenheter.  På  så  sätt  skapas konkurrens mellan olika tekniska lösningar och byggherren får olika alternativ som denne kan bedöma innan totalentreprenad upphandlas.84
2.5.6 Funktionskrav – Objektspecifika miljökravSom  ett  led  av  att  övergå  till  totalentreprenad  följer  att  Trafikverket  i  sin beställarroll  måste  formulera  funktionskrav.  Ett  av  dessa  funktionskrav  är  de objektspecifika miljökraven. Till skillnad mot tekniska funktionskrav är miljökrav ofta biologiska vilket gör dem svårare att kontrollera. En annan viktig aspekt är att det inom Trafikverket saknas erfarenhet av att ställa funktionskrav gällande miljön i infrastrukturprojekt. Dessa krav ställs för att Trafikverket, liksom andra aktörer på marknaden, har att följa lagkrav för bland annat miljön.85När  miljökrav  för  upphandling  av  totalentreprenad  utformas  finns  ingen färdigprojekterad handling att utgå från. Detta innebär att Trafikverket måste ta hela projektet i betänkande samt hitta möjligheter som en entreprenör kan nyttja för  egna  lösningar  för  att  uppnå  funktionskravet.  En  funktionstyp  kan vara  att Trafikverket vad gäller miljöpåverkan måste beskriva projektet. En MKB och dess 
82 SOU 2009:24. s. 21-22.
83 Trafikverket, 2012c.
84 Söderberg, J. (2010). s. 121.
85 Rapport projektnr: V2643011701, Trafikverket. s. 4.
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följande villkor bör också vara en funktionstyp. Dock kan vissa miljökrav på grund av åtagandet mot tredje part vara olämpliga att ställa som funktionskrav. Exempel på detta är i ett fall då miljöbalkens regler åtsidosätts på grund av att ett villkor i  ett beslut bryts. I detta fall är det bättre att ange ett detaljerat krav på utförande.  Genom identifiering av vad som kan formuleras som funktionskrav och vad som blir utförandekrav låses inte entreprenören fast till en viss lösning om utan  ges möjlighet att komma med likvärdiga förslag på lösningar under processen.86

86 Rapport projektnr: V2643011701, Trafikverket. s. 5.
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3. Slutsatser/diskussionDen internationella miljöpolitiken har utvecklat principer över hur människan bör förhålla sig till miljön för att en hållbar utveckling för nu levande och kommande generationen skall  nås.  Den svenska transportpolitiken har att  förhålla sig efter miljöpolitikens principer.  Detta framkommer tydligt  i  de hänsynsmål regeringen satt upp för transportsystem.  Ett av hänsynsmålens fokus är miljö och hälsa vilket skall   uppfyllas  genom  att  transportsystem  planeras  så  att  de  uppfyller  av regeringen uppsatta  miljökvalitetsmål.  Mot  denna  bakgrund utformas  lagar  och andra  regler  som  incitament  för  att  nå  målet  en  hållbar  utveckling.  Som framkommit i resultatdelen står Sverige i dag inför ett antal lagändringar som rör byggande av vägar och järnvägar. 
3.1 Samrådsförfarande och MKBResultatet  belyser att  planeringsprocessen vid byggande av väg eller järnväg är både lång och grundlig samt att den skall ske i harmoni med miljöbalken och övrig samhällsplanering. I och med MKB och samråd i flera led under planeringens gång invävs  miljöansvaret  på  ett  bra  sätt  i  processen.  En  svårighet  är  att  veta  vilka uppgifter Trafikverket skall  presentera under det tidiga inledande samrådet.  Ett riktmärke  kan  vara  att  de  uppgifter  som  skall  finnas  i  den  kommande  MKB:n presenteras  under  det  tidiga  samrådet.  Detta  innebär  att  samrådshandlingarna angående  projektet  bland  annat  innefattar  handlingar  om  vilka  konsekvenser projektet kan medföra på människa och miljö, lokalisering, utformning, alternativa sträckningar och inte minst den icke tekniska sammanfattningen som faktiskt har som avsikt att kunna läsas av alla. Trots att MKB:n ännu inte är upprättad vid det  första samrådet är MKB:n ett underlag för att släppa in allmänheten i projektet för att dessa skall  få ta del av handlingar och lämna synpunkter.  Kan tänkas att en allmänhet inte är speciellt intresserade av det tekniska data som ingår i en MKB utan enbart  vill  förvissas om att projektet  inte gör större intrång för dem eller deras närliggande miljö. Detta borde även kunna tillämpas på samråden enligt 12:6 MB.Att  väg-  och  banlagen  tillämpas  parallellt  med  miljöbalken  är  inget  nytt.  Som regeringen  föreslår  i  proposition  2011/12:118  skall  väg-  och  banlagen  även tillämpas parallellt med plan- och bygglagen när det gäller MKB och samråd för byggande av väg och järnväg som redan finns med på kommunens detaljplan. Som det ser ut idag måste Trafikverket upprätta MKB och samråda under planerings-processen för väg- eller järnväg trots att detta redan gjorts i planförfarandet. I och med nya plan- och bygglagen som trädde i kraft under 2011 gjordes ändringen i  PBL att MKB och samråd som Trafikverket tagit fram för väg- eller järnväg skall vara tillräcklig för att kunna ta beslut om detaljplan.  Förslaget är att detta även skall tillämpas i omvänd ordning. Alltså att detaljplanens MKB och samråd skall vara tillräcklig i planeringsprocessen för väg- och järnväg. Till synes är detta ett bra förslag då beslutsprocessen kan förkortas i och med att en ny MKB inte behöver upprättas.  I  och  med  att  det  är  Länsstyrelsen  som  tar  beslut  om  MKB  är  av tillräcklig  kvalitet  skall  inte  Trafikverket  i  någon  större  utsträckning  behöva granska den av kommunen fastställda MKB'n innan den lämnas till länsstyrelsen. Det  föreslagna  skulle  enbart  innebära  att  beslutsprocessen  förkortas  vilket  för 
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Trafikverket måste ses som något positivt.
3.2 Arbets- och järnvägsplanNär det gäller arbets- och järnvägsplaner redovisar resultatet att dessa alltid utgör en del av planeringsprocessen om projektet ingår i begreppet byggande av väg och järnväg.  Arbets-  eller  järnvägsplanen är  det  underlag Trafikverket,  efter  den är fastställd,  förhåller  sig  att  arbeta  efter.  När  en  arbets-  eller  järnvägsplan  är fastställd får endast oväsentliga avvikelser från denna göras. Ett problem uppstår när  bedömningen  av  vad  oväsentliga  avvikelser  verkligen  är.  Det  finns  vissa kriterium  för  hur  en  avvikelse  skall  vara  för  att  räknas  som  oväsentlig,  detta framkommer i resultatdelen. Det intressanta i denna fråga är snarare huruvida det finns  regler  om  kontroll,  tillstånd  och  efterlevnad  när  det  gäller  en  oväsentlig avvikelse.  Resultatet  tydliggör  att  tillägg  skall  göras  i  arbetsplanen om det  blir  omöjligt att följa denna på grund av oväsentliga avvikelser och att en ny arbetsplan skall  göras  om  avvikelsen  är  att  beakta  som  mer  än  oväsentlig.  Vad  gäller järnvägsplan  finns  ingen  information  i  lagtexten  om  vad  som  skall  göras  i  det avseende en järnvägsplan inte kan följas på grund av oväsentlig avvikelse. Däremot framkommer det i propositionen att en mindre avvikelse skall tillåtas. I de fall en avvikelse faller utanför begreppet oväsentlig skall en ny arbetsplan upprättas. I de fall Trafikverket väljer att frångå sin egen arbets- eller järnvägsplan kan en rättsosäkerhet uppkomma eftersom det saknas sanktioner. Det borde dock i  detta fall  vara  så  att  den  tid  som  krävs  och  den  kostnad  som  uppkommer  vid  upp-rättandet av en ny plan kan tänkas vara ett tillräckligt  starkt incitament för att faktiskt följa den uppsatta planen. Det skulle kunna tänkas finnas en risk om det inte fanns någon lag som reglerade avvikande från arbetsplaner då det i ett sådant fall skulle bli lätt att frångå arbets- eller jänvägsplanen vilket skulle kunna leda till att dessa inte blir så detaljerade och noggranna de skall vara.
3.3 Renodlad beställarrollSom  resultatet  har  presenterat  arbetar  Trafikverket  för  att  bli  en  renodlad beställare vid byggande av väg och järnväg. För att lyckas med detta krävs det att entreprenörer  upphandlas  som  totalentreprenad.  En  totalentreprenad  innebär bland annat att det underlag som används vid upphandling inte är lika detaljrikt som  vid  upphandling  av  utförandeentreprenader.  Anledningen  till  detta  är  att entreprenören själv skall kunna komma med nya idéer och lösningar för byggande eller ombyggnad av vägare eller järnvägar. Vid upphandling av en totalentreprenad finns ingen projekterad handling vilket innebär att det är entreprenören som står för undersökningar. I en totalentreprenad ställs vissa funktionskrav i from av till  exempel  de  objektspecifika  miljökraven.  Dessa  krav  har  som  avsikt  att  reglera risken för att skador för miljön skall uppkomma och att miljölagar bryts. Initialt kan en negativ sida av detta kan vara att det hittills varit Trafikverket som ansvarat för kunskapen inom miljöområdet vilken nu istället läggs på entreprenören. Risken är att entreprenören inte besitter samma kunskap som sedan länge funnits inom Trafikverket. Dessutom torde det vara så att Trafikverket ändå måste granska de handlingar som rör miljön som framtagits av entreprenören. Detta skulle innebära att,  trots  ansvaret  att  genomföra  miljötekniska  undersökningar  lagts  på  annan, måste Trafikverket ändå avsätta tid för att granska inkomna handlingar. Dessutom 
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kanske inte handlingarna är av acceptabel kvalitet vid tillståndsprövningen vilket skulle kunna innebära att undersökningar behöver göras igen vilket leder till högre kostnader och att mer tid tas i anspråk. Fastställande av objektspecifika miljökrav skulle  förvisso  inte  komma  att  hindra  entreprenören  som  upphandlats  genom totalentreprenad att hitta egna innovativa lösningar på ett problem. Dock är det ur rättssynpuknt bättre att ställa ett detaljerat krav på utförande då detta förhindrar risken att lagar åtsidosätts.
3.4 Samrådens påverkan av totalentreprenadUtifrån  det  redovisade  resultaten  kan det  inte  konstateras  att  samråden skulle påverkas  av totalentreprenadsupphandlingar.  Oavsett  hur  Trafikverket  väljer  att upphandla sina entreprenörer ligger ansvaret för att aktuell  lagstiftning följs på byggherren i detta fall Trafikverket. Eftersom samrådskravet regleras genom MB skall även denna följas. Trots att det vid en upphandling av totalentreprenad kan bli svårare att få fram exakta uppgifter om hur ett projekt kommer att utformas och lokaliseras får inte en sådan upphandling leda till  att  lagen bryts.  Därför måste uppgifter vid det tidiga samrådet motsvara det som föreskrivs i MB.
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