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Förord 
 
 
 
Som en del i högskoleingenjörsutbildningen ska ett examensarbete på 15 poäng utföras. 
Arbetet utfördes vid Luleå Tekniska Universitet på  
avdelningen för Arkitektur och Infrastruktur på uppdrag av Vägverket Region Norr. 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Mariann Mannberg.  Även ett stort tack till 
Simon Lövgren på avdelningen Trafiksäkerhet och miljö på Vägverket Region Norr. Jag 
vill även tacka alla de andra som ställt upp på intervjuer. 
 
 
 
Luleå, maj 2007 
 
Andreas Johansson 
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Sammanfattning 
 
 
Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela 
vägtransportsystemet. Som förvaltningsmyndighet ansvarar Vägverket för 
myndighetsutövning inom vägtransportsektorn samt för planering, byggande, drift och 
underhåll av de statliga vägarna. Vägverket är uppdelad i sju regioner, där Vägverket 
Region Norr omfattar Norrbotten och Västerbottens län 
 
I planering och drift och underhåll ska Vägverket Region Norr utföra samråd med olika 
intressenter och en av de grupperna är renägarna som har rätt till vissa markområden för 
renskötsel. Många renar är inblandade i trafikolyckor och det är ett problem som 
Vägverket Region Norr vill lösa. 
 
Sverige har idag 51 stycken samebyar som breder ut sig i Norrbotten, Västerbotten och 
Jämtland. Vissa landområden är särskilt viktiga för rennäringen och de är sedan 15 
december, 2005 fastställda som riksintressen av Jordbruksverket. Områden som är av 
riksintresse för rennäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra näringens bedrivande. 
 
Detta examensarbete ska ge en bild på hur kommunikationen mellan Vägverket Region 
Norr och rennäringen fungerar under planering och drift av vägarna. 
 
Resultatet bygger på intervjuer gjorda med bland annat personal på Vägverket Region 
Norr, Svenska Samernas Riksförbund, ordförande i en sameby samt personal på 
länsstyrelsen. 
 
Teorin kommunikativ planering har varit utgångspunkt och det jag jämfört Vägverkets 
arbetssätt med. Sedan har jag diskuterat hur parterna upplever att kommunikationen 
fungerar och hur den kan förbättras. 
 
Resultatet av rapporten visar att det finns områden där kommunikationen kan förbättras 
och det är bland annat ett utökat samarbete med SSR och samebyarna angående 
driftverksamheten och en översyn på hur samråden med samebyarna ska genomföras. En 
utvidgning av intervjuerna där fler samebyar intervjuas skulle ge en bättre bild om hur 
kommunikationen fungerar. 
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Abstract 
 
 
The Swedish Road Administration is a central administrator with overall responsibility 
for the entire Swedish road and transport system. As administrator the National Road 
Administration is responsible for the authority of the transport and road sector and for 
planning, construction, operation and maintenance for the state roads. The Swedish Road 
Administration is split in to seven regions, where Region North contains Norrbotten and 
Västerbotten County. 
 
In planning, operation and maintenance The Swedish Road Administration Region North 
have to perform consultation with different interests and one of those groups is the 
Lappish culture. Many reindeers are involved in traffic accidents and that is a problem 
that both parts want to be solved. 
 
Today, Sweden has 51 Sámi villages that spread in Norrbotten, Västerbotten and 
Jämtland. Some areas are particular important for the Sámi and they are since December 
15 2005 established as national interests. These areas shall, as far as it is possible, be 
protected against measures that will complicate the run of the industry. 
 
This degree thesis will picture how the communication between The Swedish Road 
Administration Region North and the Lappish culture work under planning and operation. 
  
The result is based on interviews made with staff from The Swedish Road Administration 
Region North, Svenska Samernas Riksförbund, chairman of a Sámi village and staff on 
the county administrative board. 
 
The theory of communicative planning has been the starting point and the theory I have 
used to compare The Swedish Road Administrations work procedures with 
communication. I have also discussed how the interest feels that the communication 
works and how it can be improved.  
 
The result of the thesis shows that there are areas there the communication can be 
improved and it is an increased cooperation with Svenska Samernas Riksförbund and the 
Sámi villages and better consultation. 
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1. Introduktion och problembeskrivning 
 
 
Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela 
vägtransportsystemet. Som förvaltningsmyndighet ansvarar Vägverket för 
myndighetsutövning inom vägtransportsektorn samt för planering, byggande, drift och 
underhåll av de statliga vägarna (Förordning 1997:652 med instruktion för Vägverket). 
Vägverket har väghållningsansvar för de statliga vägarna och verket kan ge kommunerna 
väghållningsansvar för vägarna inom kommunerna (Notisum, 2007). 
 
Vägverket är uppdelad i sju regioner, där Vägverket Region Norr omfattar Norrbotten 
och Västerbottens län. Denna region upptar 38 procent av Sveriges yta och befolkas av 
drygt 500 000 personer (Vägverket Region Norr, 2007). 
 
I planeringen ska Vägverket Region Norr utföra samråd med olika intressenter och en av 
de grupperna är samerna. Många områden i regionen är av riksintresse för rennäringen 
och anses viktiga att bevara för näringens fortsatta bedrivande. Genom 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapas barriärer där renar får problem att ta sig över vissa 
vägar. Halkbekämpning som saltning skapar en effekt där renar dras till vägarna och på 
så sätt skapar risk för trafikolyckor. Även under byggtiden kan det uppkomma problem 
om något förbisetts i förstudien och resterande projektering. 
 
Just nu saknas det tillräcklig kunskap om vad som kan ändras för att kommunikationen 
mellan Vägverket Region Norr och rennäringen ska kunna fungera bättre. 
 
Detta examensarbete ska ge en bild på hur kommunikationen mellan Vägverket Region 
Norr och rennäringen fungerar under planering och drift av vägarna. Och även svara på 
frågan om kommunikativ planering kan användas bättre i Vägverkets arbete.  
 
 

2. Syfte och avgränsningar 
 
 
Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap om hur Vägverket Region Norrs 
kommunikation med rennäringen som intressent fungerar vid planering och drift av 
vägnätet, samt att ge förslag på vilka områden som kan förbättras. 
 
Intervjuer har utförts med personal på Vägverket Region Norr, Svenska Samernas 
Riksförbund, Länsstyrelsen norrbottens län samt tidigare ordföranden i Liehittäjä 
sameby. Jag har endast studerat de konflikter som kan skapas mellan Vägverket och 
rennäringen när det gäller det som sker inom vägområdet. Inga andra områden där 
Vägverket Region Norr kommer i kontakt med andra intressen som exempelvis 
markägare har studerats. Inte heller vilka konflikter som kan komma upp mellan 
rennäring och andra intressen och aktörer som gör påverkan på näringens bedrivande. 
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3. Disposition och Metod 
 
 
Rapporten är strukturerad med en inledande introduktions- och problembeskrivning. 
Sedan följer ett kapitel som behandlar Vägverket och dess roll i samhällsplaneringen. 
Efter det kommer ett kapitel som beskriver rennäringen som följs av ett teoriavsnitt som 
behandlar samhällsplanering. Efter detta kommer det empiriska resultatet som följs av 
diskussionen. Diskussionskapitlet innehåller även förslag på vad Vägverket Region Norr 
kan arbeta vidare med för att förbättra kommunikationen med samebyarna. 
 
För att klargöra vilka lagar som gäller för Vägverket Region Norr samt rennäringen har 
lagböcker som omfattar respektive verksamhet studerats. Också litteratur om 
samhällsplanering har studerats samt beskrivit kommunikativ planering utifrån Patsy 
Healys teser.  
 
Intervjuer har gjorts med personal anställda på Vägverket Region Norr, dessa personer 
har haft befattningar som driftledare, projektledare, kundansvarig och 
vägtrafikinformatör. Intervjuer har även med planarkitekter samt en av handläggarna för 
rennäringsfrågor på länsstyrelsen. Även en ordförande i en sameby samt en representant 
för Svenska Samernas Riksförbund har intervjuats. Intervjuerna har utförts under april- 
maj 2007 Intervjumetoden har varit semi-strukturerade där jag har försökt att få 
personerna att berätta fritt om vad de tycker och om hur kommunikationen fungerar. Jag 
har även gjort intervjuer via e-post och telefon. Frågor har ställts om hur rennäringen 
påverkar drifthållningen och markutnyttjande i regionen. Även frågor om vilka 
möjligheter som kan finnas för att bättra på kommunikationen har ställts. Även Internet 
har använts för att få fram fakta. Det insamlade materialet har sedan sammanställts och 
analyserats.  
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4. Vägverket i samhällsplaneringen 
 
 
Vägverket står som myndighet under förvaltningslagen. Denna lag innehåller regler för 
hur myndigheter ska handlägga sina ärenden och sköta kontakter med allmänheten. 
Lagen ska även se till att myndigheterna får så korrekta underlag som möjligt för att göra 
riktiga beslut. Med lagen ska ärendens handläggningstid kortas ned. 
Utöver Förvaltningslagen har Vägverket speciallagstiftning att ta hänsyn till som 
ytterligare klargör hur tillvägagångssätt och kommunikation med berörda och allmänhet 
ska gå till.1

 
Vägverkets vision och verksamhetsidé är myndighetens grundläggande utgångspunkt i 
arbetet med samhällsplaneringen. 
 
Vision 
 
”Vi gör den goda resan möjlig.” 
 
Verksamhetsidé 
 
”Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och 
miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv.” 
 
Genom det transportpolitiska målet ställs Vägverkets arbete mot målet om att bidra till en 
ekologiskt, ekonomiskt socialt och kulturellt hållbar utveckling. 
Dimensionerna av hållbar utveckling får följande koppling till transportsystemet: 
 
”En ekologiskt hållbar utveckling förutsätter att miljön ska skyddas, att energi och andra 
naturresurser används effektivare än idag och att försörjningen men energi och andra 
naturresurser är hållbar.” 
 
”En ekonomiskt hållbar utveckling ställer krav på hög kvalitet, tillförlitlighet, 
tillgänglighet och kapacitet i hela landet men också internationellt.” 
 
”Ett socialt hållbart transportsystem förutsätter god tillgänglighet för alla 
befolkningsgrupper i hela landet och att alla transporter är säkra så att liv och hälsa inte 
riskeras.” 
 
”Ett kulturellt hållbart transportsystem bidrar till att utveckla kulturen, försörja 
kulturbygder, tillvarata regionala karaktärsdrag och bevara kulturmiljöer.” 
 

                                                 
1 Väglagen (SFS 1971:948), Vägkungörelsen (SFS 1971:954), Miljöbalken (SFS 1998:808) och i Vägverkets författningssamling 
(VVFS 2001:18). 
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Att ha ett hållbart synsätt i planeringen har gjort att Vägverket har fått ändra sin linje som 
vägbyggare till samhällsbyggare. Trafiken på vägarna medför konsekvenser som inte är 
bra för miljön. För att då främja en hållbar utveckling måste alltså Vägverket försöka 
effektivisera transporterna på vägarna. Transportsystemet ska ses som en helhet där 
utgångspunkten är att nå balans mellan miljö, utvidgning och sysselsättning. Detta görs 
genom de sex transportpolitiska delmålen samt genom fyrstegsprincipen. Att minska 
behovet av transporter kräver planeringsinsatser från flera håll och inte bara Vägverket. 
Alla nivåer inom samhällsplaneringen är i behov att samverka med varandra om de ska 
arbeta mot en hållbar samhällsutveckling (Vägverket, 2005). 
 

4.1. Sveriges infrastruktur 
 
 
Det svenska vägnätet består av 139 000 km allmänna vägar, 75 000 km enskilda vägar 
med statsbidrag, 33 000 km gång- och cykelvägar samt ett långt nät av enskilda vägar 
utan statsbidrag (skogsbilvägar)(Vägverket 2006). Förutom detta har vi även ett 
järnvägsnät som har en sträcka på ca 12 000 km (Banverket, 2007-04-25). De olika 
transportsystemen förvaltas av olika myndigheter som står under näringsdepartementet. 
Vägverket förvaltar vägarna, Banverket järnvägen och Luftfartsverket flygtrafiken. Varje 
myndighet har en egen förordning med instruktioner som de ska rätta sig efter. I dessa 
ingår att verka för att de transportpolitiska målen uppnås. 
 
 

4.2. Transportpolitiska mål 
 
 
Enligt 1 § i Förordning med instruktion för Vägverket skall Vägverket verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås. Sveriges riksdag har gett Vägverket i uppdrag att sköta 
det statliga vägnätet och ta ett övergripande ansvar för vägtrafiken.  
 
Det övergripande transportpolitiska målet är enligt Regeringens beslut 1998 ”att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet” (Näringsdepartementet 2006:10). 
 
Utöver detta finns sex delmål Vägverket ska jobba mot som knyter an mot huvudmålet; 
 
Ett tillgängligt transportsystem: Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas 
och näringslivets grundläggande transportbehov tillgodoses. 
 
Hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion skall medge en hög 
transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. 
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Säker trafik: Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen skall dödas eller 
skadas allvarligt till följ av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion 
skall anpassas till de krav som följer av detta. 
 
En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnår. 
 
Hållbar regional utveckling: Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till 
att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa 
transportavstånd 
  
Ett jämställt vägtransportsystem: Transportsystemet skall vara utformat så att det svarar 
mot både kvinnor och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och 
deras värderingar skall tillmätas samma vikt (Näringsdepartementet 2006). 
 
Generellt ska det inte finnas någon inbördes prioritering mellan de sex delmålen, utan alla 
ska tillgodoses (Lövgren 2007). 
 
 

4.3. Vägverkets planeringsprocess 
 
 
Enligt Väglagen 14a § ska en förstudie göras av den som planerar att bygga en väg. I 
detta arbete skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas. 
Problembilder ska lyftas fram, beskrivningar om vilka som berörs av projektet ska göras. 
Förstudien ska även vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan. Huvudsyftet med förstudien är att utgöra en bra plattform för fortsatt 
planeringsarbete (Vägverket 2002: Handbok förstudie). 
 
Resultaten av förstudien kan bli att planeringsarbetet avbryts, andra typer av åtgärder än 
vägåtgärder vidtas, en vägutredning görs eller att förstudien används som underlag i den 
långsiktiga planeringen. Förstudien kan också leda fram till en ny förstudie med annan 
inriktning och avgränsning (Vägverket 2002: Handbok Förstudie). 
 
Om det i förstudien konstateras att alternativa vägsträckningar bör tas fram blir nästa steg 
i planeringen är att göra en vägutredning. Den ska svara på var vägen ska byggas och 
vilken trafikteknisk standard den ska ha. Djupare utredningar än i förstudien utförs i detta 
skede.  I vägutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och den 
ska sedan godkännas av länsstyrelsen. MKB´n ska innehålla all den miljöpåverkan som 
vägprojektet skapar (Miljöbalken 6 kap). 
 
Arbetsplanen är nästa steg i vägplaneringen. Planen visar i detalj var vägen ska gå och 
hur den ska byggas. När arbetsplanen är klar lämnas den in för godkännande. Om någon 
intressent ogillar arbetsplanen kan de överklaga, och Vägverket lämnar arbetsplanen till 
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regeringen för prövning. Om arbetsplanen vinner laga kraft har väghållaren rätt att ta 
marken som behandlas i anspråk. Detta är den så kallade vägrätten (Vägverket, 2007). 
 
Sista skedet i projekteringen är att upprätta bygghandlingar. Dessa ska i detalj beskriva 
hur vägprojektet ska genomföras. Bygghandlingarna läggs sedan ut som 
förfrågningsunderlag till anbudsgivare (Vägverket, 2007). 
 
Efter vägprojektet är färdigställt görs en utvärdering av projektets måluppföljning där 
man granskar om de transportpolitiska målen blivit uppnådda (Vägverket, 2007). 
 
Med syftet att hushålla med investeringsmedel skapades fyrstegsprincipen. Nu är den mer 
en allmän planeringsprincip för att hushålla med resurser och minska 
vägtransportsystemets negativa effekter. Fyrstegsprincipen används genom att pröva 
olika åtgärder i fyra steg för att tillgodose transportbehovet (Vägverket 2006: handbok 
vägutredning). 
 
 
Fyrstegsprincipen 
 
Steg 1 - Åtgärder som kan påverka transport behovet och val av transportsätt. 
Exempel: Utbyggd kollektivtrafik.  
 
Steg 2 - Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon. 
Exempel: Nedsatt hastighet. 
 
Steg 3 - Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
Exempel: Uppsättning av mitträcke.       
 
Steg 4 - Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Exempel: Ombyggnad till motorväg. 
 
 

4.4. Samråd 
 
 
Under alla skeden i processen håller Vägverket samråd med berörda. Det ska alltid ske ett 
så kallat tidigt samråd och det ska behandla frågor avseende det fortsatta förstudiearbetet. 
Dessa frågor kan vara möjliga åtgärder för att lösa det uppkomna problemet, 
utredningsområdets storlek, intressen i området och tänkbara miljöeffekter (Vägverket 
2002, Handbok förstudie). 
 
Under hela planeringsprocessen sker samråd med länsstyrelser, kommuner, och ideella 
föreningar som enligt sina stadgar har till mål att ta till vara på naturskydds- eller 
miljöintressen samt med den allmänhet som kan antas bli särskilt berörd. Samrådet skall 
ske enligt miljöbalken 6 kapitlet 4 § första till tredje stycket. Där står det utöver vilka 
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som samråd ska hållas med, att samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig 
omfattning. Samrådet kan hållas skriftligt eller muntligt (Notisum 2007).  
Vägverket anordnar oftast traditionella samråd och det är sällan de använder någon 
speciell dialogmetod. Med samebyar sker det oftast genom att samebyn kontaktas och får 
möjlighet att yttra sig om Vägverkets planer. Vid mindre projekt kan det räcka med en 
informell kontakt. Det som Vägverket är ute efter vid samråden är att få synpunkter från 
alla berörda och på så sett kunna utföra så kompletta utredningar som möjligt. Alla 
synpunkter som kommer in via samråden ska redovisas i en samrådsredogörelse 
(Lövgren 2007). 
 
Om länsstyrelsen genom samråden bedömer att projektet kommer att ha en betydande 
miljöpåverkan skall samråd ske även med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 
allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (Notisum 2007).  
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5. Rennäringen och samhällsplaneringen 
 
 
Sverige har idag 51 stycken samebyar som breder (Figur 1.1) ut sig i Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtland. I norr- och västerbotten finns det 46 stycken samebyar varav 
8 stycken är så kallade koncessionssamebyar (ren2000). Sameby kan definieras som en 
ekonomisk förening bestående av flera renskötselföretag inom ett visst geografiskt 
område. Koncessionssameby betyder att samer som bor nedanför lappmarkgränsen i 
Kalix och Torne älvdalar kan få tillstånd (koncession) att bedriva renskötsel året om. 
Tillståndet innefattar rätt att sköta renar åt dem som äger jordbruksfastigheter i området 
(Sametinget). Samebyarna innefattar ungefär 900 renskötselföretag som medför att ca 
2500 personer helt eller delvis lever av renskötsel. De största inkomsterna kommer ifrån 
köttförsäljning och de största utgifterna kommer från fordon och bränsle. För att kunna 
försörja sig bör varje renskötselföretag ha 500-600 renar (Sametinget, 2007). 
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Figur 1.1: karta över samebyarna i Sverige, källa: www.ren2000.se 
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Renskötseln är helt beroende av att renarna har tillgång till betesmarker under alla 
årstider. Renarna strövar, drivs eller transporteras mellan betesmarkerna av renskötarna. 
Betesmarkerna används vid olika tidpunkter på året och det är på så sätt viktigt att 
renarna inte hindras att flytta dit de ska. När renar flyttas mellan betesmarker används 
vandringsleder med rastbeten där renarna kan stanna för mat och vila. Betesmarkerna har 
olika egenskaper som gör dem värdefulla för renskötseln vid olika tider på året. Hård 
skare eller nedisning på vinterbetesmarkerna är de stora problemen för renskötseln på 
vintern. Vinterbetesmarkerna är heller inte sammanhängande utan delade av ingrepp som 
kalhyggen, vägar, järnvägar, flygfält, militäranläggningar, samhällsbyggen m.m. Detta 
medför att de vintergrupper som renarna är uppdelade i under vintern måste flyttas 
mellan olika betesmarker (Svenska Samernas Riksförbund 2007). 
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5.1. Rennäringslagen 
 
 
Rennäringen regleras av rennäringslagen. Enligt rennäringslagen 1 § har den som är av 
samisk härkomst (same) rätt att använda mark och vatten som underhåll för sig och sina 
renar. Detta är renskötselrätten som enligt urminnes hävd tillkommer den samiska 
befolkningen (Notisum, 2007). 
 
Renskötsel får enligt 3 § under hela året bedrivas inom följande områden; i Norrbottens 
och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför denna 
gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten 
och marken antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten (kronomark) 
eller utgör renbetesland, på renbetesfjällen i Jämtlands län samt inom de områden i 
Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var 
särskilt upplåtna till renbete. Mellan 1 oktober och 30 april får renskötsel bedrivas i 
övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen samt inom sådana trakter utanför 
lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året  
(Notisum, 2007). 
 
Enligt 26 § kan Regeringen förordna om upphävande av renskötselrätten på ett visst 
markområde om det behövs för ändamål enligt 2 kapitlet i expropriationslagen. Det kan 
vara att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt behov av samfärdsel, 
transport eller annan kommunikation. Enligt rennäringslagen 65 § ska vid renskötselns 
utövande hänsyn till andra intressen tas. Vidare skall renarna såvitt det är möjligt hindras 
från att komma utanför samebyns betesområde eller att annars vålla skada eller 
olägenhet. Flyttning av renarna skall ske i samlade flockar. Väg skall tas där minsta skada 
vållas. Vid flyttning skall tillses att renar inte lämnas kvar på område där renskötsel inte 
är tillåten. Flyttning som äger rum utanför samebys betesområde skall ske utan onödig 
tidsutdräkt. 
Enligt rennäringslagen 94 § blir man dömd till böter om man med uppsåt eller 
oaktsamhet stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar 
åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras (Notisum 
2007).  
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5.2. Sametinget 
 
 
Sametinget är en central förvaltningsmyndighet och regeringens expertmyndighet med 
ansvar för frågor som rör rennäringen. Sedan 1 januari 2007 har Sametinget tagit över 
förvaltningen av rennäringen av Jordbruksverket som fortfarande har 
samordningsansvaret för samefrågorna. Övergången gjorde att Sametinget övertog 
uppgifter både från Jordbruksverket och länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län. Här ingår bland annat att administrera och göra föreskrifter för renräkning, 
renlängd och märkning av renar. Sametinget regleras enligt sametingslagen och uppgiften 
är att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige (Sametinget).  
 
Enligt 2 kapitlet 1 § Sametingslagen skall Sametinget verka för en levande samisk kultur 
och därvid ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.  
En av Sametingets särskilda uppgifter enligt detta kapitel är att medverka i 
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens 
intressen vid utnyttjande av mark och vatten. Även informera om samiska förhållanden 
ingår som en särskild uppgift (Notisum 2007). I framtiden räknar Sametinget med att 
kunna ta ett ännu större ansvar för samhällsplaneringsfrågor (Sametinget). Och då kan de 
hjälpa till med rennäringsfrågor på ett annat sätt. 
 
 

5.3. Svenska Samernas Riksförbund 
 
 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) är en sammanslutning av både samebyar och 
sameföreningar. Förbundets uppgift är att främja samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, 
administrativa och kulturella intressen. SSR fungerar som en intresseorganisation där de 
på övergripande nivå företräder de anslutna samebyarna (Svenska Samernas Riksförbund 
2007). 
 

5.4. Rennäringen som riksintresse 
 
 
Ett riksintresse är ett område, en plats eller ett enstaka objekt som är viktiga att skydda ur 
nationell synvinkel (Wikipeida, 2007-04-24). Vissa landområden är särskilt viktiga för 
rennäringen och de är sedan 15 december 2005 fastställda som riksintressen av 
Jordbruksverket. I miljöbalken 3 kapitlet 5 § står det att:  
 
”Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för 
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller 
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket” (Notisum 2007). 
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Figur 1.2: Ungefärlig utbredning av rennäringens riksintressen i Norrbottens län (omarbetad från ren2000 
2007-04-15). 
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Figur 1.3: Ungefärlig utbredning av rennäringens riksintressen i Västerbottens län (omarbetad från ren2000 
2007-04-15). 
 
Både Norr- och Västerbottens län har många markområden som är av riksintresse för 
rennäringen (se Figur 1.2 och 1.3). Riksintressen är kärnområden, rastbeten, svåra 
passager och flyttleder (ren2000, 2007). Områdena är relativt jämnt utspridda men de 
största markområdena ligger i fjällområdet. Kusten har en mindre del riksintressen. 
 
 

5.5. Rennäringen och infrastrukturen 
 
 
Det finns flera perspektiv på rennäringens påverkan på Vägverkets arbete. Dels 
renskötselns markanvändning med riksintressen där marken ska skyddas för näringen 
fortsatta bedrivande. Detta gör att Vägverket måste ta hänsyn till renskötseln i sin 
planering. De renskötande samerna är även en av de grupper som nyttjar vägnätet när de 
transporterar renar med lastbilar på vägarna. Trafiksäkerheten är ett område där 
rennäringen och Vägverket stöter ihop med varandra. Med nollvisionen där ingen ska dö 
eller skadas svårt i trafiken gör vissa åtgärder att det blir intressekonflikter. Saltning och 
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sandning för att bekämpa halka gör att renar dras till vägarna för att slicka i sig saltet. 
Detta gör att det blir större risk för renolyckor. Viltstängsel och mitträcken gör att vägen 
stängs av för renar som vill passera (Byström 2007). Även döda renar som ligger inom 
vägområdet kan skapa trafikfarliga situationer om det är dåliga väderförhållanden som t 
ex dålig sikt (Lövgren 2007). 
Diagrammet nedan visar hur många trafikolyckor som skett i norrbotten och västerbotten 
där renar varit inblandade. Siffrorna är inte lika med antalet döda och skadade renar 
eftersom det i vissa fall kan vara flera renar som är inblandade i samma olycka. 
 
 

Antal viltolyckor med ren i Norrbottens och Västerbottens län
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Diagram 1.1 Antal trafikolyckor där renar varit inblandade i Norrbottens och Västerbottens län(Källa: 
Nationella Viltolycksrådet 2007-05-14). 
 

5.6. Sammanfattning rennäring 
 
 
Sverige har 51 stycken samebyar som kan beskrivas som ekonomiska föreningar som 
innefattar renskötselföretag inom ett visst område. Samerna har enligt urminnes hävd rätt 
att använda mark och vatten för att bedriva renskötsel. Totalt finns det cirka 900 
renskötselföretag i Sverige. Vissa av samernas mark- och vattenområden är av 
riksintresse och de ska skyddas enligt miljöbalken. Detta medför att rennäringens 
intressen är av betydelse för Vägverkets arbete med vägplanering och drift och underhåll. 
Antalet viltolyckor i norrbottens och västerbottens län där renar varit inblandade uppgår 
till över 1000 stycken per år. Intressekonflikter mellan Vägverket Region Norr och 
renskötarna uppkommer på grund av barriärer som skapas för renarna. 
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6. Planering som process 
 

6.1. Samhällsplanering 
 
 
Samhällsplanering används som ett hjälpmedel för att lösa konflikter mellan olika 
intressenter. Man sätter upp riktlinjer för bebyggelser, verksamheter, kommunikationer 
och miljö. Planeringen sker under demokratiska former utifrån sammanvägda önskemål 
om förändringar (Vägverkets, 2007). 
 
Samhällsplanering omfattar både fysisk planering och sektorsplanering. Den fysiska 
planeringen ansvarar i första hand landets kommuner för. Enligt plan- och bygglagen 2 § 
är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 
Alla kommuner ska enligt PBL upprätta en översiktplan (ÖP), som ska ge vägledning för 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. ÖP är inte juridisk bindande men det är däremot detaljplanen(DP) som är 
det viktigaste instrumentet för att genomföra avsikterna med planeringen (Nyström 
1999).  
 
Sektorsplanering är planering av sådan verksamhet som Regeringen svarar för. Det rör 
sig om energifrågor, natur- och kulturmiljövård och kommunikationer (Nyström 1999). 
Kommunernas roll i planeringen har blivit tydligare genom att staten i allt större 
utsträckning delegerat ansvaret för välfärdsystemet till lokal och regional nivå (Nyström 
1999). 
 
Vägverkets planering lägger liksom kommunerna fokus på allmänna intressen i de tidiga 
stadierna. Det som sedan skiljer dem åt är att beslutsfattandet sker på nationell nivå i 
Vägverkets arbete, och det kan göra att avståndet mellan allmänhet och beslutfattare 
upplevs som större än i den kommunala planeringen. Det går även att se skillnad i 
tidslängden på planeringen. Planering av vägtransportsystemet har lång tidshorisont och 
kan utföras innan ekonomiska medel finns medan kommunerna har kortare tidsrymd och 
arbetar fram planerna när realistiska förslag till finansiering finns (Vägverket 2006:111). 
 
Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen är att tillsammans med kommuner och 
myndigheter arbeta med rådgivning och ta fram underlag för den regionala planeringen.  
Länsstyrelserna ska ge råd, granska och pröva den kommunala planeringen med hänsyn 
till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer samt frågor som 
rör flera kommuner i länet (Länsstyrelserna 2007). Länsstyrelsens arbete med 
kommunikationsfrågor sker på regeringens uppdrag och ska utföras i enlighet med de av 
riksdagen utfärdade transportpolitiska målen. Utöver hänsyn till de nationella målen ska 
länsstyrelsen även ta hänsyn till länets unika förhållanden och förutsättningar 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2007).  
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Länsstyrelserna arbetar också med rennäringsfrågor och de har ansvar för att: 
 
tillsyn över att beslutade föreskrifter efterlevs,  
tillsyn vid renräkning och över att renlängd upprättas,  
fastställande av högsta renantal,  
tillsyn över att samebyarna tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen 
beslut om upplåtelser av nyttjanderätter på mark ovan odlingsgränsen och på 
renbetesfjällen,  
ansvar för medling vid renbetning på åkermark, 
beslut rörande koncessionssamebyarna,  
behandling av ansökningar om bygdemedel - ansökningarna skall skickas till respektive 
länsstyrelse som yttrar sig och överlämnar ärendet till Sametinget för beslut(Sametinget 
2007). 
 
 

6.2. Planering och hållbar utveckling 
 
 
Sedan 1999 är hållbar utveckling ett övergripande mål i EU: s fördrag. Den första 
strategin med de tre dimensionerna av hållbar utveckling, social rättvisa, ekonomiskt 
välstånd och miljöskydd, antogs vid Europarådet möte i Göteborg 2001, för att sedan 
utökas med en yttre dimension vid toppmötet i Barcelona år 2002, internationellt ansvar. 
År 2005 förnyades hållbarhetsstrategin ytterligare och syftet kom att fastställa och 
utveckla åtgärder så att livsmiljön ständigt kan förbättras för vår och den kommande 
generationen människor (Regeringen.se, hållbar utveckling 2007-04-11). Den svenska 
politiken har hållbar utveckling som ett av sina övergripande mål. 
 
Ur rennäringssynpunkt är ekologisk långsiktighet och hushållning med naturresurserna en 
central del i den samiska kulturens utveckling och fortlevnad. De samiska näringarna 
bygger till stor del på utnyttjande av förnybara naturresurser vilket betyder att de är 
beroende av en miljö som inte är skadad (Sametinget 2006:3). 
 
Målet om en hållbar utveckling har gjort att samhället förändrats då vikten av att nyttja 
våra resurser och inte utnyttja dem har framkommit. Samhällsplaneringen har historiskt 
varit rationell i både teori och praktik, men en tendens är att den mer och mer går mot en 
kommunikativ planering (Kahkee 2000). 
 

6.3. Vägverkets policy 
 
 
Vägverket vill se sig själv som en myndighet som inte bara är vägbyggare utan en 
samhällsbyggare. Genom de transportpolitiska målen där tillgänglighet, transportkvalitet, 
säker trafik, god miljö, regional utveckling och jämställdhet syftar till att säkerställa ett 
samhällsekonomiskt effektivt och ett längsiktigt hållbart transportsystem för dess 

 17 
 



 

brukare, kommer man direkt in på dimensionerna om hållbar utveckling. Vägverkets 
arbete med att effektivisera transportsystemet både ekonomiskt och på ett sätt där hänsyn 
tas till miljön, gör att de inte bara har en roll att bygga vägar. De anser sig även ha även 
en roll som en av samhällsutformare där ett långsiktigt tänkande blir verklighet. Att 
bygga ett hållbart samhälle kräver inte bara ett eget arbete utan alla parter som berörs 
måste ges plats för att framföra sina åsikter och behov (Vägverket 2005). Vägverket har 
kommit långt i hantering av medborgardeltagande i planeringen. Dialogen anses vara en 
viktig del i planeringen och det är den som lyfts fram i samrådsförfarandet (Hügard 
2007). 
 
Vägverket har egna policydokument där förhållningssättet till vissa prioriterade områden 
finns fastställda. Dessa dokument innefattar behandling av barn, handikappade och egen 
personal. Även policy för kvalitet, miljö, resor, säkerhet, trafiksäkerhet och 
vägararkitektur finns också. Alla bidrar till att främja de transportpolitiska 
delmålen(Vägverket 2007). 
 
Även en policy för kommunikationen med andra grupper finns inom Vägverket: 
 
Kommunikationspolicy för Vägverket 
 
Vägverket har huvudansvaret för att skapa ett effektivt, säkert och miljöanpassat 
vägtransportsystem. För att klara det ska vi ha en trovärdig, öppen och kreativ dialog 
med medborgare, näringsliv, anställda och andra aktörer. Genom dialogen etablerar vi 
goda externa och interna relationer. Den ska leda till ömsesidig förståelse mellan oss och 
våra kunder, intressenter och media. 
  
Genom kommunikation ska vi förmedla och fånga upp viktig information, påverka 
kunskaper och attityder, initiera och få impulser till samarbete samt marknadsföra 
Vägverkets kommersiella verksamhet. Effektiv och professionell kommunikation är 
nödvändig för att vi ska leva upp till Vägverkets vision och verksamhetsidé.  
 
Mottagarens villkor 
 
Dialog är grunden för kommunikation. Det förutsätter att vi sätter oss in i mottagarens 
situation. Det handlar om att utforma budskapet efter mottagaren, välja rätt kanaler och 
att ta ansvar för kommunikationsflödet.  
 
Ansvar för budskap  
 
Att kommunicera innebär att ta ansvar för att budskapen verkligen når fram till 
mottagaren och att hantera budskapen från vår omvärld på ett bra sätt. Det betyder att 
hur vi kommunicerar är lika viktigt som vad vi kommunicerar.  
 
Budskapen vi sänder ska vara trovärdiga och begripliga. För att nå fram måste de 
dessutom vara engagerande, lättillgängliga och målgruppsanpassade.  
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Bilden av Vägverket 
 
Alla kontakter inom och utanför Vägverket ska präglas av ett professionellt bemötande, 
öppenhet och hög servicenivå. Varje dialog är betydelsefull. Som medarbetare har vi var 
och en ett ansvar att förmedla bilden av Vägverket som trovärdig, öppen och kreativ 
samhällsbyggare och som attraktiv arbetsplats.  
 
Övergripande beskrivning av kommunikationsansvaret: 
 
Generaldirektören är ansvarig gentemot styrelsen för att Vägverket fullföljer sin 
kommunikationsskyldighet och har en väl fungerande kommunikation inom verkets 
ansvarsområde.  
Varje chef har ansvar för extern och intern kommunikation inom sitt verksamhetsområde.  
Varje medarbetare ska känna till innehållet i kommunikationspolicyn, förstå den och 
aktivt verka efter dess intentioner (Vägverket, 2007). 
 

6.4. Kirunaprojektet 
 
Nedan följer en beskrivning på ett projekt där Vägverket Region Norr tillsammans med 
andra myndigheter och organisationer arbetat med kommunikation med rennäring. 
 
Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna – En studie av rennäringens 
förutsättningar kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter 
 
Bakgrund 
 
Staden Kiruna står inför stora förändringar, detta beror på att gruvbrytningen skapat en 
deformation i marken och stadskärnan ligger inom den framtida deformationszonen. På 
grund av detta kommer stora delar av staden vara i behov av förflyttning. 
Kiruna kommun har genomfört en fördjupad översiktsplan för Kiruna stads utveckling 
och den redovisar flera alternativ till stadsutbyggnadsriktningar där valet har stor 
betydelse för den övriga planeringen av staden. Banverkets, Vägverkets, Vattenfalls, 
LKAB:s och Kiruna kommuns planer för staden Kiruna kommer att påverka rennäringen 
negativt då Gabna och Laevas samebyar använder marken kring Kiruna för att flytta 
renar mellan vinter- och sommarland. Historiskt har rennäringen kring Kiruna trängts 
undan av Kirunas och gruvans expansion. Syftet med utredningen var att kartlägga hur 
rennäringen påverkas av de förändringar i markanvändningen som Kiruna kommun, 
Banverket, Vägverket, LKAB och Vattenfall planerat för. 
 
Utredningsmaterialet ska vara till hjälp i de miljökonsekvensbeskrivningar som 
inblandade aktörer tar fram i sina ordinarie planeringsprocesser. 
Konsekvensbeskrivningen ska även utgöra ett stöd för rennäringen vid deras kommande 
yttranden. 
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De som arbetade med konsekvensanalysen var representanter från Gabna och Leavas 
samebyar, LKAB, Kiruna kommun, Vägverket, Vattenfall, länsstyrelsen, Sametinget och 
Banverket. Möten tillsammans skedde vid fyra tillfällen. 
 
Utredningen börjar med att beskriva vilka förändringar som behöver göras i Kiruna. 
Sedan beskrivs vad rennäring är och hur den fungerar. Även vilken betydelse rennäringen 
har för Kiruna belyses. En stor del av materialet om rennäringen är de markområden som 
samebyarna använder. 
 
Varje aktörs planering beskrivs sedan där markanvändningen för de olika alternativen 
visas. Vidare finns en konsekvensanalys som bygger på var och en av de enskilda delarna 
i samhällsplaneringen kring Kiruna, vilka är Banverkets olika järnvägalternativ, de olika 
utbyggnadsriktningarna på staden, Vägverkets förslag på ny dragning av E10 och 
Vattenfalls och LKAB:s planering. Konsekvensanalyserna ska enligt utredningen ha 
gjorts med utgångspunkt från rennäringens markutnyttjande. 
 
Utredningen har utförts under en kort tidsrymd under våren 2006 och de planerande 
aktörerna har varit inne i sina egna planeringsprocessser och konsekvensanalyserna har 
endast gett en ögonblicksbild av hur planeringssituationen såg ut vid just det tillfälle då 
konsekvensanalysen gjordes. 
 
Enligt utredningen finns det ingen enhetlig vägledning för konsekvensanalyser och 
konsekvensbeskrivningar med avseende på rennäring. 
De material som användes var: 
 
Checklista från Länsstyrelsen i Västerbotten där det finns beskrivet vad som bör vägas in 
i en MKB med avseende på rennäring. 
 
MKB för renskötsel vid gruvetableringar – Bättre integrerad markanvändning. 
Jordbruksverket 2005. 
 
Rennäring i miljökonsekvensbeskrivningar. Hur rennäringen kan behandlas i MKB: er 
för nya verksamheter och exploateringar. Examensarbete SLU. 
 
Banverkets MKB-handbok 
 
MKB för gruvetablering vid Fäbodliden 
 
Tre Toppar – samhällsintresse, hänsyn och konsekvenser. Enetjärn Natur AB 
 
Vindkraftsutbyggnad på Gabrielsberget i Nordmalings kommun – 
miljökonsekvensbeskrivning. Enetjärn Natur AB 
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Vad bör en MKB innehålla avseende 
rennäring? (checklista från länsstyrelsen i 
Västerbotten)
1. Hur när och var bedrivs renskötsel i det aktuella 
området, inklusive dess omland?
2. Vilka är effekterna - negativa och positiva för renskötseln 
- av planerad verksamhet?

3. Vilka är effekterna - negativa och positiva - för planerad 
verksamhet av att renskötsel bedrivs i området, och kan 
detta innebära framtida konflikter?

4. Berörs något område av riksintresse för rennäringen och 
vilka konsekvenser kan det i så fall leda till?
5. Vilka skadelindrade åtgärder är möjliga att sätta in, och 
hur stor bedöms den återstående skadan bli?

6. Hur ser den samlade intrångsbilden ut för berörd 
sameby (tidigare markinträng från konkurrerande intressen 
som inte hunnit läka ut, aktuella markkonflikter på andra 
håll etc.)?  
 
Konsekvensanalysen har gjort att det finns en stor medvetenhet om vad man påverkar, 
hur man påverkar och vilka effekter och konsekvenser åtgärderna får för samebyarna. 
Möjliga åtgärder för att minska konsekvenserna beskrivs också. 
 
Utredningen ger sist av allt förslag på vilka åtgärder som är viktiga att vidta i den 
fortsatta planeringen både hos aktörerna och samebyarna. 
Enligt utredningen finns det två perspektiv på hur man ska upprätthålla en funktionell 
rennäring i Kiruna. 
Ena är att samebyarna anpassar sig till den nya situationen och den andra är att de 
planerande aktörerna vidtar åtgärder för att lindra skadan för samebyarna. 
 
Samebyarna kommer att i det här fallet att bli tvungna att anpassa sig till den nya 
situationen i Kiruna. Och de typer av anpassning som bedömdes som de viktigaste var: 
nya flyttled förbi Kiruna, justering av flyttled för anpassning till eventuell anlags ren-
/viltpassage, omläggning av rendriften förbi Kiruna till transport med lastbil och 
anpassning av flyttning till eventuella nya rengärden och stängsel. 
 
För att minska intrångsbilden fick varje aktör ansvar för olika delar där de kunde komma 
i fråga för fortsatt utredning. Vägverket fick tillsammans med Kiruna kommun och 
Banverket ansvar för att i framtida planering utreda frågan om uppbyggnad av 
samlingshagar, mobila och fasta stängsel för att underlätta en samlad flyttning över de 
svåra passager som uppstår. Trion fick även ansvar för att, om det i framtiden behövs 
utreda olika former av anläggningar som behövs ifall flyttningen av renar måste läggas 
om till transport med lastbil. Vägverket fick själv ansvar för att anpassa sina 
vägutredningar för att lindra skadorna för rennäringen. 
 

6.5. Sammanfattning planering som process 
 
Då marken skapar konflikter om vem och hur den ska utnyttjas behövs planering för att 
komma fram till den bästa lösningen för alla intressen. Samhället har förändrat till att vi 
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ska leva på ett sätt där vi tänker på hur vi nyttjar våra resurser för att framtida 
generationer ska kunna använda dem. Detta har kommit in i samhällsplaneringen på ett 
sätt där planerare måste tänka strategiskt för att planera för ett hållbart samhälle. Därför 
har kommunikativ planering utvecklats där man strävar efter en god kommunikation 
mellan aktörerna så att man förstår varandras roller i samhället, och på så sätt får in alla 
kunskaper och åsikter i planeringen 

7. Kommunikativ planering 
 
 
Som sagts ovan har planerarens roll förändrats då han/hon måste agera strategiskt för att 
förutse den framtida utvecklingen och även sammanfoga olika intressenter och experter 
(Mannberg 2006: sid nr 3). Att kommunicera med varandra i planeringsprocessen blir då 
viktig eftersom det finns många olika intressenter att ta hänsyn till. Kommunikativ 
planering är karaktäriserad som en långsiktig process som inte bara fokuserar på det 
planerade objektet utan även på själva processen. Processen den innehåller och baseras på 
de berörda aktörerna och deras olika intressen (Mannberg 2006: sid nr 10). 
 
Den kommunikativa planeringsteorin är en teori om och för planeringspraxis. Den 
beskriver, tolkar och förklarar vad planerarna egentligen gör, men teorin har även ett 
normativt syfte. Den anger hur en estetisk och samhällskritisk en planering bör vara.  
Planering är i stor utsträckning en interaktiv, kommunikativ process där information 
presenteras i en rad olika former(Kaahkee 2000:sid nr 34). 
 
Kommunikativ planering bygger på en fungerande dialog. Tanken är att alla berörda i en 
jämlik dialog ska låta de bästa argumenten avgöra vilket beslut som fattas.(Hugard 2007) 
 
I Kaahkee 2000 beskrivs kommunikativ planering i tio teser utav Healey, här omarbetade 
till fem. 
 

• Kommunikativ planering är ett samarbete mellan grupper från olika bakgrund och 
med olika kunskaper. 

 
• I kommunikativ planering sker en dialog mellan olika grupper för att förstå 

varandras åsikter och handlingar. 
 

• Kommunikativ planering är en inlärningsprocess där deltagarna lär känna sig 
själva och deras relationer till andra deltagares intressen och åsikter. 

 
• Kommunikativ planering kräver inte speciella mål som måste uppfyllas, utan de 

kan ändras vartefter processen går framåt. 
 

 
• Alla deltagare får vara med och fatta beslut, men för att få bra resultat i dialogen 

krävs att all gemensam kunskap, förståelse, uppskattning, upplevelser och 
omdöme delges. 

 22 
 



 

8. Erfarenheter från processen mellan Vägverket 
region norr och samebyarna 

 

8.1. Resultat från intervjuer 
 
 
Genom intervjuerna har det framkommit att renskötseln påverkas genom att det sker 
många trafikolyckor med renar, vid flyttning av renar kan det finnas barriärer i form av 
viltstängsel och mitträcken. Saltning och sandning gör att renar dras till vägarna och det 
gör att det finns risk för renpåkörningar. 
 
Driftsidan anser att det finns saker de kan göra för att hjälpa till vid renflyttningar bara de 
får information om när de ska ske. Om renflyttningar säger trafikinformationscentralen 
att de ibland får in information om renflyttningar av samebyar men de vet inte hur många 
som inte kommer in. 
De åtgärder som vägverket kan göra och som framkommit i intervjuerna är att öppna 
viltstängsel och lägga ned mitträcken för att på så sätt göra smidiga renflyttningar. 
Polisen kan även tillkallas för att stoppa trafiken på vägarna. Man har bland annat i 
samråd med samebyar saltat vägar med lägre trafik för att få bort renarna från 
högtrafikerade vägar. Det viktigaste vid dessa verksamheter är att renskötarna kontaktar 
vägverket i tid. 
En annan sak som uppkommit om renflyttningar på vägar är renskötarnas sätt att utföra 
flyttningarna. Flyttningar över vägar kan ske utan varning för trafiken. 
 
På driftsidan har det inte funnits några formella kontakter, dock tycker en informant att 
de har haft generellt bra kommunikation med samebyar medan en annan tycker att de inte 
haft bra kommunikation. Detta kan ju kanske ha och göra med vilka samebyar som är 
inblandade och hur mycket de blir påverkade. En sameby tycker att det i stort sett saknats 
kommunikation historiskt sett men det har blivit bättre sedan miljöbalken kom med 
reglering om tidiga samråd och vad de ska innehålla. Här motsätter sig en på vägverket 
och säger att miljöbalken inte gjorde att vägverket ändrade sitt arbetssätt. 
Länsstyrelsen tycker att vägverket har blivit bättre på att samarbeta med andra 
intressenter de senaste tjugo åren. 
 
Till trafikinformationscentralen som håller på med trafikinformation och tar in och 
rapporterar ut information om hur det är på vägarna verkar det som att det finns tillfällen 
då renskötare rapporterar in att de kommer finans med sina renar vid vägar. Dock kan 
man inte avgöra hur stort mörkertalet är. 
 
Angående samråden tycker en informant att det ibland kan vara så att de inte får in så 
mycket synpunkter på projekten och en informant upplever att de nästan får jaga för att få 
in synpunkter. Ibland är det värt om och mycket åsikter kommer fram. 
Renskötselinformaten anser att vägverket informerar bra om projekten men den första 
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kontakten oftast sker med påtryckningar från samebyn när denna hört att något är på 
gång, samt att de diskussioner som förs oftast resulterar i dåliga kompromisslösningar. 
 
Enligt länsstyrelsen är tidiga samråden bra för att ju tidigare man får fram information ju 
mindre risk är det att det blir konflikter när bygget startat. Kvaliteten på samråden 
beskrivs som det viktigaste, det är bättre att ha ett möte för mycket än ett för lite. 
 
Länsstyrelsen har ingen egentlig bild över hur kommunikationen fungerar förutom vad de 
kan se i samrådsredogörelserna och i miljökonsekvensbeskrivningarna. De kan inte säga 
att det finns brister som tyder på dålig kommunikation. 
 
Från rennäringen: 
 
Åsikter om att det skulle behövas årliga möten där olika frågor diskuteras. Att det har 
varit bra övergripande kontakter mellan SSR och Vägverket Region Norr. Innan 
miljöbalken har det i stort sett saknats kommunikation mellan samebyar och Vägverket 
Region Norr. 
 
Från Vägverket:  
 
Att utformningen av kallelserna samråd till blir bättre. Kanske har fler platsbesök med 
samebyarna. Tillgängligheten när samebyar ska nås är ett önskemål.  
Informationsmöte om att de kan ringa in och ska ringa in till TIC och berätta när de ska 
göra renflyttningar. 
Både länsstyrelsen och vägverket tycker det finns för lite faktaunderlag om renar och 
renskötselns bedrivande och krav. Här skulle det nog vara bra att använda personer inom 
rennäringen som experter. Och fakta som bygger på forskning är den fakta man behöver. 
T ex hur vilt vandrar och varför de uppträder på de sätt de gör vid vägar.  
 
För hela intervjuer se bilagor. 
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9. Analys och diskussion 
 
 

9.1. Vägverkets policy och kommunikation 
 
Att se sig själv som samhällsbyggare istället för vägbyggare ställer krav på att Vägverket 
också medverkar som samhällsbyggare. Det kan dras slutsatser att Vägverket är 
medveten om att kommunikationen är viktig för att förstå vad andra aktörer har för roll 
och intressen i samhällsplaneringen. Att ha en fungerande dialog är något som Vägverket 
argumenterar för, och genom att de har en kommunikationspolicy där en öppen och 
kreativ dialog med samhällets olika aktörer ska vara naturlig visar att de är medvetna om 
vikten av att kommunicera för att få fram så bra underlag som möjligt i sina utredningar. 
Det som framkommit i frågan från externt håll är att det i första hand är kommunerna 
som ska ansvara för att vara samhällsbyggare. Dock ses det som bra att det finns 
ambitioner att se hur vägarna påverkar omgivningen. 
 
 
Genom citatet ”en trovärdig, öppen och kreativ dialog med medborgare, näringsliv, 
anställda och andra aktörer” visas att tesen om att kommunikativ planering sker som en 
dialog mellan olika grupper för att förstå varandras åsikter och handlingar är tillämpad i 
Vägverkets kommunikationspolicy. Detta stärks också med ”genom dialogen etablerar vi 
goda externa och interna relationer, den ska leda till ömsesidig förståelse mellan oss och 
våra kunder, intressenter och media”. Det går även att koppla till tesen att kommunikativ 
planering är ett samarbete mellan olika grupper från olika bakgrund och med olika 
kunskaper. 
Väldigt mycket i kommunikationspolicyn stämmer överens med den syn på 
kommunikativ planering som beskrivits i rapporten. Att dialogen är och kunskapen om 
andra aktörer är viktig styrks av ”Dialog är grunden för kommunikation, det förutsätter 
att vi sätter oss in i mottagarens situation” samt ”Det handlar om att utforma budskapet 
efter mottagaren, välja rätt kanaler och att ta ansvar för kommunikationsflödet.”  
För att kunna få bra resultat i dialogen och för att samla gemensam kunskap som en av 
teserna är det viktigt att Vägverket kan ge ut relevant information om sina projekt och om 
sig själva. ”Att kommunicera innebär att ta ansvar för att budskapen verkligen når fram 
till mottagaren” och ”Budskapen vi sänder ska vara trovärdiga och begripliga. För att 
nå fram måste de dessutom vara engagerande, lättillgängliga och målgruppsanpassade” 
är exempel på vad kommunikationspolicyn säger om den delen. Även ”Alla kontakter 
inom och utanför Vägverket ska präglas av ett professionellt bemötande, öppenhet och 
hög servicenivå. Varje dialog är betydelsefull. Som medarbetare har vi var och en ett 
ansvar att förmedla bilden av Vägverket som trovärdig, öppen och kreativ 
samhällsbyggare och som attraktiv arbetsplats.” ger en vägledning om hur Vägverket 
vill arbeta mot sina kunder. 
 

 25 
 



 

9.2. Slutsatser om kommunikationen mellan 
Vägverket Region Norr och rennäringen fungerar 

 
Syftet med rapporten är att ge en bild av hur kommunikationen mellan Vägverket Region 
Norr och rennäringen fungerar. Detta har gjorts genom intervjuer samt med teorin att 
kommunikation i planeringen är viktig. Hade mer resurser funnits hade fler personer 
kunnat intervjuas för att ge en ännu bättre bild. 
 
Att vägverket förstår rennäringens intressen då det gäller riksintressen och andra 
markanvändningsfrågor är en slutsats som kan dras av arbetet. Även vilka problem de 
skapar för varandra vid driftsverksamheten verkar vara kända. Dock finns det åsikter från 
rennäringshåll att förståelsen mellan de båda är bristfällig. Vägverket tycker att de 
försöker beskriva sina intressen så bra som möjligt. 
 
Det verksamhetsområde där samarbetet mellan Vägverket Region Norr och rennäringen 
behöver förbättras är driftsverksamheten. Detta stöds av de intervjuer som gjorts.  
Om man ser till samråden kan man anse att det fungerar bra om ordentliga utredningar 
görs om renskötseln i anslutning till vägen. Beskrivningar och fakta om renar och vilka 
funktioner som förstörs för samebyarna skulle kunna diskuteras vidare. 
Det som går att vara kritiskt till är att det framkommer att samebyar kan få information 
om något som Vägverket Region Norr har planerat på annat håll än från Vägverket och 
det tyder ju på att det finns brister i kommunikationen utåt från Vägverket Region Norr. 
 
Samebyarna, sametinget eller samernas riksförbund skulle kunna bidra mer som experter 
om renfrågorna.  
 
 
Hur stämmer Vägverkets arbete överens med kommunikativ planering? 
 

• Kommunikativ planering är ett samarbete mellan grupper från olika bakgrund och 
med olika kunskaper. 
 
Vägverket och rennäringen har olika bakgrunder och kunskaper. Vägverket är 
expert på att planera, bygga och underhålla vägar och samebyarna är expert på att 
sköta sina renar och vet vad som krävs för att renskötseln ska kunna fungera bra. 
Det styrks i så fall ur intervjuerna att det skulle behövas mer faktaunderlag om 
renskötseln. 
Det som stod i konsekvensanalysen om Kirunaprojektet, d.v.s. att ett perspektiv är 
att samebyarna anpassar sig till den nya situationen och det andra är att de 
planerande aktörerna vidtar åtgärder för att lindra skadan för samebyarna, är något 
som kommunikativ planering ska förebygga. 
 

 
• I kommunikativ planering sker en dialog mellan olika grupper för att förstå 

varandras åsikter och handlingar. 
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Samråden är ett slags forum och även fast det är lagstadgat så är det ett utmärkt 
tillfälle att få fram en dialog mellan alla de grupper som kommer att beröras av ett 
projekt. Här kanske andra frågor ska diskuteras för att få fram mer kunskap om 
andra grupper som markägare, renskötare, näringsliv och kommun. 

 
• Kommunikativ planering är en inlärningsprocess där deltagarna lär känna sig 

själva och deras relationer till andra deltagares intressen och åsikter. 
 
Här kommer själva planeringsprocessen och hur man utför samråd in. Anordnar 
vägverket bra samråd kan man lära sig mycket om andra grupper. I de intervjuer 
jag gjort har lite delade meningar framkommit, inbjudningarna till samråden kan 
göras bättre, kvaliteten höjas. Även mer platsbesök med samebyarna i likhet med 
dem som görs med markägare. 

 
• Kommunikativ planering kräver inte speciella mål som måste uppfyllas, utan de 

kan ändras vartefter processen går framåt. 
 
 
Efter förstudien kan projektets inriktning ändras och de är ett exempel på att mål 
inte nödvändigtvis måste sättas direkt. Flera olika alternativ kan ju utredas. De 
transportpolitiska målen är mål som inte ändras efter vartefter processen går 
framåt. Inom vägplaneringen verkar det som att lagarna om samråd följs. I så fall 
skulle det vara att snabbheten i kontakterna och kvalitén på dem blir bättre. Några 
riktiga mallar för vad som ska ingå i samråden verkar inte finnas. I miljöbalken 
står det att ”samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig omfattning”. Vad 
god tid och behövlig omfattning betyder framgår inte. Det som kommit fram är att 
länsstyrelsen har tyckt att det är viktigt att det sker ett tidigt samråd som verkligen 
sker tidigt i projektet. Att det kan ske flera samråd för att få så bra kvalité som 
möjligt på sina underlag tycker de också är en sak att tänka på. 
 

• Alla deltagare får vara med och fatta beslut, men för att få bra resultat i dialogen 
krävs att all gemensam kunskap, förståelse, uppskattning, upplevelser och 
omdöme delges. 

 
Att det kommit åsikter på att det finns bristfällig kunskap hos både vägverket och 
samebyarna om varandra ställer sig emot att det pågår en kommunikativ 
planering. Kanske är det så att man försöker men man har inte lyckats skaffa sig 
ordentlig kunskap. 
 
Att rennäringen kan komma med krav på lösningar kan vara ett exempel på att de 
är med och påverkar beslut. Och även att det går att överklaga arbetsplaner samt 
att man kan komma med synpunkter på vägutredningar är ett sätt att vara med och 
påverka beslut.  
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9.3. Förslag på fortsatt arbete 
 
 
– Vilka möjligheter finns för ett utökat samarbete med SSR och samebyarna. 
 
Att det startat en diskussion i västerbotten ser jag som bra och intervjuerna visar på att 
båda parter är positiva. Det går inte med det underlag som finns nu med säkerhet säga att 
det kommer fungera bra. Samernas riskförbund vill utöka diskussionen till att samebyar 
från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland finns med i diskussionerna. Här vill SSR att 
övergripande ansvariga som driftledare är med. Kanske ska driftledaren för respektive 
driftområde ha möten med renskötarna inom sitt eget driftområde. 
 
Att ha ett forum där man kan ta upp frågor och förslag för att hjälpa varandra. Möte två 
gånger om året kan vara bra. En på hösten för att utvärdera sommaren och diskutera 
vintern som kommer och en på våren för att diskutera vintern som varit och sommaren 
som kommer. 
 
– Hur Vägverket Region Norr ska skaffa sig mer kunskaper om renskötseln.  
 
Vägverket Region Norr bör skaffa sig mer kunskap om rennäringens behov. Alla 
samebyar kanske inte har samma behov beroende på var de håller till. Enligt intervjuerna 
behövs det andra diskussioner med koncessionssamerna än med fjäll- och skogssamerna.  
Angående mer faktaunderlag om rennäringen och dess riksintressen kan kanske inte de 
enskilda samebyar har de resurser som krävs för att företräda rennäringen i stort. 
Sametinget och Samernas riksförbund borde få större medverkan i samråden. 
Kanske Sametinget och riksförbundet är de som borde sköta framtagandet av 
faktaunderlag om renskötseln. Eller kan det ske genom gemensamma möten. 
 
– Hur Vägverket Region Norr kan bli bättre på att nå ut med information om samråd och 
hur man ska genomföra samråden på bästa sätt. 
 
Det som en av informanterna kom med att ha fler platsbesök med samebyarna kan också 
vara ett alternativ till förbättring av kommunikationen. Detta skulle kunna skapa en 
tydligare kommunikation i de tidiga skedena av projekten. 
I samråden verkar utredningen om Kiruna vara ett bra exempel på en god utredning på 
hur projektet påverkar rennäringen. Då det är ett speciellt och väldigt komplicerat projekt 
var det viktigt att få fram så bra faktaunderlag som möjligt.  
Är så att samebyar får information om projekt på annat håll än från Vägverket Region 
Norr tyder ju det på att det finns brister i kommunikationen utåt.  
 
– Möjligheten att utnyttja mobiltelefoni för att rapportera in till TIC att det kommer att 
finnas renar vid vägar. 
 
För att skapa enkelhet i kontakter skulle kanske en smstjänst för renskötarna skulle kunna 
vara ett alternativ. Det befintliga systemet som finns hos trafikinformationscentralen 
fungerar bra utåt men tjänsten fungerar dåligt då meddelanden kommer utifrån. 

 28 
 



 

 
– Vilka möjligheter det finns med en utbildning för renskötarna där de lär sig hur de ska 
göra för att göra trafiksäkra renflyttningar. 
 
Vid flyttningar över trafikerade vägar och omhändertagande av kadaver skulle man 
kunna tänka sig att samebyarna behöver utbildning för att stoppa trafiken. Hur kan 
vägverket göra för att utbilda samerna så att de själva kan stoppa trafiken ett tag samtidigt 
som de gör det trafiksäkert med varselvästar och tillräcklig utmärkning. Kanske en 
utbildning som Säkerhet på väg kan vara ett alternativ. Om samebyarna inte ringer och 
tar hjälp av Vägverket kan de få egen utbildning för att kunna agera så att det blir så 
trafiksäkert som möjligt. Frågan är hur trafikerade vägarna ska vara för att renskötarna 
ska kunna stoppa trafiken själv utan hjälp och när ska de kontakta polisen och vägverket. 
 
– Vem som på Vägverket Region Norr ska vara ansvarig för att handlägga rennäringens 
ärenden eller om många ska vara inblandade. 
 
Att det finns en tjänst som syftar till att skapa kontakter med kunderna är bra. Om 
kundansvarige blir känd utåt skulle den kunna bidra till att skapa goda kontakter med 
samebyarna. Detta skulle också bidra till att intressenterna inom rennäringen vet exakt till 
vem de ska vända sig till om de har synpunkter eller frågor. 
Som minoritet har samerna rätt att få information om saker som påverkar dem på sitt eget 
språk och det är en sak som om det uppkommet måste lösas på något sätt. 
 
– Fortsätta att utreda frågeställningar som uppkommit under detta arbete. 
 
Att göra en omvärldsbevakning för att se hur diskussionerna mellan norska och finska 
vägverken och deras renskötare och samebyar ser ut kan vara ett sätt för Vägverket 
Region Norr att arbeta vidare med. Även en utvidgning av intervjuerna där fler samebyar 
intervjuas skulle kunna förbättra underlaget för att förbättra kommunikationen. De 
samebyar som är särskilt påverkade med fler döda renar i trafiken än andra skulle kunna 
väljas ut för en vidare studie. 
 
 
Sammanfattningsvis är de områden som följer nedan något som kan utvecklas vidare: 
 

• Utökat samarbete med SSR och samebyarna angående driftverksamheten. 
 

• Skaffa mer kunskap om renskötseln. 
 

• Översyn av samråd. 
 

• Eftersträva enkelhet för inrapportering. 
 

• Trafiksäkerhetsutbildning. 
 

• Handläggare av ärenden. 
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• Utöka arbetet med fler intervjuer. 
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Vägverket region norr       Bilaga 1 
 
Intervju med driftledare 
 
Vad gör en driftledare? 
 
En driftledare upphandlar driften av vägnätet av en driftentreprenör. De finns 21 st 
driftområden i region norr. Vart femte år upphandlas driften för varje område och varje 
år upphandlas 4 st områden. 
Man jobbar mycket med folk ute i landet, det kommer in många åsikter på hur 
vägunderhållet sköts. 
 
Hur kommer ni i kontakt med rennäringen? 
 
Det är som en del i vår verksamhet, samerna är våra kunder tillsammans med alla andra 
som nyttjar våra vägar. Om inte samerna utnyttjar vägarna så finns de i alla fall i 
grannskapet. Vi har många gemensamma områden där vi måste diskutera med 
samebyarna. Det sker många trafikolyckor med renar. Renägarna har synpunkter på att 
vägarna saltas och de har problem att flytta renar över de vägar där det finns 
viltstängsel och mitträcken. Trafiksäkerheten skapar barriäreffekter för rennäringen och 
frågan för Vägverket är hur vi kan förbättra oss på den punkten. 
 
Hur har kommunikationen med rennäringen varit tidigare och vad har ni gjort för 
att förbättra den? 
 
Det har alltid funnits åsikter som kommit från samebyarna. Vi har inte haft något projekt 
tidigare just för att förbättra kommunikationen med dem. 
 
I år är första året vi har formaliserat kontakterna med samebyarna och vi har ett ganska 
bra samarbete med SSR. Vi har träffats tillsammans med SSR och ett antal samebyar för 
att diskutera olika områden där vi kan bli bättre. 
 
Vad var orsaken? 
 
Den vinter som varit har skapat problem med betet för renarna då marken varit isig, det 
har medfört att samerna varit tvungna att flytta fler renar till kusten än vad de annars 
gör. 
Flera tusen renar flyttades ned och lastades av intill E12. Det skedde många olyckor vid 
den här tiden. Om vi haft kanalerna mellan oss öppna på ett bättre sätt hade vi kunnat 
anvisa en plats där de kunnat lasta av renarna, och vi hade kunnat sänka hastigheten på 
sträckan.  
 
Är det ofta så att renar flyttas utan att ni fått reda på det? 
 
Så har det varit tidigare och vi har fått reda på det då renskötarna kommit för att hämta 
renvarningsskyltar. 

  
 



 

 
Driftentreprenören har renvarningsskyltar som renskötarna får hämta. Här blir det 
problem då renskötarna flyttar på sig och märkena inte kommer tillbaks där de hör 
hemma. 
 
Vad hände sedan? 
 
När vi hade etablerat kontakten med varandra och renarna skulle flyttas tillbaka till 
fjällen skulle det ske över en väg med mitträcken. Renskötarna hörde av sig till oss på 
Vägverket och det gjorde det möjligt att vi kunde lägga ned mitträcket och polisen kunde 
bevaka trafiken. Vid detta tillfälle kunde 3500 renar smidigt flyttas över vägen. 
 
Vi kom även på ett sätt att lösa frågan om renvarningsskyltarna, då vi köpte och delade 
ut ett antal till varje sameby som de disponerar och tar med sig till det område de flyttar 
och har med sig skyltarna året runt. Detta tror jag kommer att fungera bättre. 
 
Hur har ni tänkt göra i framtiden för att ha en bra kommunikation med 
rennäringen? 
 
Just nu håller vi på med att bygga up kontaktnätet. Vi har till varje sameby delat ut en 
bok som har kartor över varje driftområde, samt information om vem som är driftledare 
respektive driftentreprenör. Detta för att de ska kunna kontakta oss. Varje driftledare har 
tillgång till kartor där man kan se renarnas flyttvägar o.s.v. 
Vi kommer även ha årliga träffar med SSR och samebyarna. 
 
Finns det andra frågor där ni har diskussioner? 
 
En sak som vi inte klarat ut är vem som äger alla döda renar som ligger kring vägarna. 
Försäkringsbolagen anser inte att de äger dem, utan de har bara betalt värdet för dem. 
Vägverket ansvarar för att hålla vägområdet rent och kommer att börja ta bort renarna 
när snön tinat. Dock vet vi inte om renägarna varit och hämtat öron med renmärken. 
 
Samebyarna vill även ha bort vägsaltet. Vi använder salt till halkbekämpning på de 
högtrafikerade vägarna. Det finns just nu inget bra alternativ till saltet. Men vi jobbar 
med att få bort saltet för det är inte bra. 
Ett större problem är nog att vi använder salt i sanden för att överhuvudtaget kunna 
sprida ut sanden. Detta gör att salt kommer ut även på de mindre trafikerade vägarna 
och drar till sig renar. Jag vet inte vad renskötarna vidtar för åtgärder för att hålla 
renarna från vägarna utan vi ser till vad vi själva gör. 
 
Vad skulle vara bästa sättet att få en bra kommunikation med samebyarna? 
 
Bygga vidare på det vi startat upp, men man måste ge det lite tid och se hur det utvecklas. 
Vi har inte haft mycket kommunikation tidigare, förutom det som rört frågan om samråd i 
miljöbalken. 

  
 



 

Årets speciella situation har bidragit till att det märkts att vi inte haft bra 
kommunikation. 
Det ska vara enkelt och naturligt att man vänder sig till Vägverket. Så att man kan 
resonera ihop. Det finns saker som vi på Vägverket kan göra för att hjälpa till. 
 
 
Intervju med trafikinformatör 
 
Vad gör ni? 
 
Vi sysslar med trafikinformation till media, allmänhet, polis och andra kanaler. Då de 
rapporterar i radion att det finns vilt på vägarna har de fått informationen av oss. Vi ger 
även information om väglag, olyckor, vägarbeten o.s.v. 
Vi meddelar även om tjälskador som både åkerier och rennäringen har intresse av då de 
åker med sina lastbilar på vägarna. 
Samtalen som vi får in registreras och sparas för att det ska vara möjligt att gå tillbaka 
och se vad som är gjort i fall det blir något tjafs. 
 
Ringer det renskötare och säger att de ska flytta renar? 
 
Det händer, vi kan få in att det kommer vara begränsningar på grund av detta med det är 
inte så ofta. Dock jobbar vi flera stycken här så man kan ju missa när man är ledig. 
 
Vad gör ni när ni får meddelande om renar? 
 
Vi positionerar ut det och lägger ut ett trafikmeddelande. Det mesta som handlar om 
renar är att de är innanför viltstängslet, och det är privatpersoner som ringer in om det. 
Då kontaktar vi polisen för vi har inga nummer till samebyarna dit vi kan meddela. 
 
Skulle det vara möjligt för renskötarna att på ett enkelt sätt skicka in ett sms med 
information att de kommer att befinna sig med renar vid någon väg? 
 
Lättast är väl att ringa. Vi har ett nummer dit man kan skicka in med det blir dålig text 
och man ser inte avsändaren. Vi kan själva skicka sms till dem som står på våra listor 
och det är en bra tjänst, men sms in till oss fungerar inte riktigt bra. 
 
Det verkar ju vara ett fungerande system att nå ut med information? 
 
Ja, det är det. Det fungerar bra men man vet ju inte hur många transporter av renar och 
annat som man inte får reda på. 
Det är enkelt att ringa in till TIC:en och det ligger ju mycket i renskötarnas intressen att 
få ut information om var renar befinner sig. 
 
Och saltningen? 
 

  
 



 

De större vägarna får vi reda på om de saltas. Varje driftområde rapporterar in 3 gånger 
per dag. Vilket väglag det är och om de har gjort några åtgärder, t ex saltas eller sandas. 
Direkt vi lägger in det uppdateras det på Internet och går ut till radion. 
 
Vi har även något som kallas framkomlighetsinformation. Här skriver vi lite översiktligt 
om hur det ser ut i länet. Här kan vi även skriva in viltvarningar. Så om det är någon 
trafikant som ringer in och rapportera t ex att nu är det mycket renar på E12 så kan vi 
skriva in en varning. Och detta går ut till text-tv o.s.v. 
 
Vad gör ni om ni får rapporter om påkörda renar som ligger vid vägarna? 
 
Vi registrerar det om ett samtal och ringer till polisen. Vi kan i och för sig ringa till 
driftsområdet så de kan plocka upp dem. 
 
Annat? 
 
Så fort det är någon flyttning av renar skulle man ju vilja få reda på det. Det fungerar ju 
på de man får rapport om men som sagt vet man ju inte hu stort mörkertalet är. 
Man kanske skulle ha något möte med samebyarna så man får ut att nyttan ligger hos 
dem att det går ut i radion om det kommer att finnas renar kring vägarna, det blir mindre 
påkörningar. 
Bästa sättet är att gå in på nätet för att se vad vi lagt in, och man kan direkt få reda på 
om det t ex har saltats. 
 
Intervju mer projektledare på Vägverket Region Norr 
 
Vilka specifika projekt har du jobbat med där samebyar varit inblandade? 
 
Generellt i arbetsplanejobbet ska ju samebyarna kontaktas, i den normala processen. 
Där det blir mer speciellt är egentligen bara Sjöfallet som jag bygger nu, där har de 
mycket renhägn och hela den här biten. Där har jag telefonnumret till ordföranden i 
samebyn och han har mitt nummer, så vi har kontakt på detaljnivå. Men detta är inte det 
normala. Här är det så pass mycket som samebyn har, tre renhägn och en slakteriplats.  
Här har vi ett tätt samarbete. 
Sen brukar det vara den vanliga processen i andra projekt. Där ska det skickas ut och det 
är sådant som fastställeriet(?) tittar mycket på och även länsstyrelsen. Alltså att vi tagit 
upp samefrågan. 
 
Hur vet ni vilken sameby ni ska kontakta vid projektet? 
 
Generellt lägger vi det på konsulten. Och även på vår kartinformation finns det, och även 
länsstyrelsen har hur det är indelat. 
 
Hur brukar samråden gå till då? 
 

  
 



 

De normala är att det skickas ut och de får ha synpunkter på handlingarna, och de kallas 
ju till sakägarmötet också. Alla som har haft synpunkter då arbetsplanen har blivit 
fastställd, får även utskickat till sig så att de är medvetna om när det är så de har 
möjlighet att överklaga. 
 
Brukar ni få in mycket synpunkter? 
 
Nä, jag har upplevt att det oftare blir så i själva byggskedet. T ex att här har vi 
vandringsleder. 
 
Alltså samebyarna kommer in med synpunkter när ni börjat bygga? 
 
Det kan vara att infarterna till renhagarna behöver breddas, är det små problem så är 
det sällan några problem när vi är där och bygger, såvida det inte har några 
konsekvenser rent juridiskt. 
 
Vid samråden, kommer samebyarna alltid med synpunkter på vad ni tänkt? 
 
Nej, det är ganska ofta så att man får jaga för att få in synpunkter. 
 
Det är ju en punkt där det skulle kunna bli bättre kommunikation. 
 
Jodå, det skulle nog kunna bli mer aktivt från vår del. Jag vet att efter E4 där de gör 
förstudien nu har de varit bra med på mötena, åtminstone på en del där en sameby varit 
berörd, som har haft mycket åsikter. Det är vid mitträcken, och viltstängsel och så. 
 
Vid de jobb jag haft har vi inte skapat några barriärer. Det vi kan göra om vi har missat 
något eller att samrådet inte fungerat bra är att t ex göra ett dike som de utnyttjat för 
passage av renar. 
 
Du tycker alltså att kommunikationen skulle kunna bli bättre mellan er och 
rennäringen, är det bara att ni skulle gå ut med mer information? 
 
Jag är inte helt säker på att vårt sätt att gå ut med information är det optimala. Samtidigt 
som kanske rennäringen skulle vara mer aktiv och komma med information.  
 
Vad tycket du att ni kan göra då? 
 
Platsbesök. Om vi har ett markägarsammanträde då har vi ju det och så presenterar vi 
vad vi vill men där är det ju enskilda markägare och frågan blir ju då hur vi påverkar 
tomtmarkerna och hur mycket av dem vi tar. När det gäller rennäringen så är det ju en 
funktion som vi kan förstöra för dem, och det är väl där på något sätt man skulle kunna 
hitta något att förbättra. Jag tror att man behöver vara mer på plats med samebyn. 
 
Vad tycker du att samebyarna skulle kunna bidra mer med? 
 

  
 



 

Information om viken funktion de eftersträvar. Har de renar som behöver ta sig över eller 
de själva behöver ta sig till renhägnet som ligger där, och den biten. De tekniska bitarna 
kan vi hitta ganska många olika varianter, men man vill ju veta vilken funktion som de 
vill ha bevarad. 
 
Hur upplever du att samebyarna uppfattar er när ni gör ett projekt? 
 
Det är väldigt olika, jag tycker inte att samebyarna reagera annorlunda än andra. Om 
man ser till Sjöfallet som vi gör nu har vi väldigt enkel och smärtfri dialog. 
Sen beror de ju på hur stor inverkan man gör. Rent generellt är positivt ibland och 
negativt ibland men det är inge annorlunda mot andra grupper. 
 
Jag har inte varit med om att det gått så långt i samerelaterade frågor att det blivit en 
konflikt, det har jag haft med många markägare men inte samefrågan. 
 
Förstår ni varandras intressen? 
 
I de delar som jag har blivit berörd, har det varit ganska enkla grejor att förstå. Man 
måste ju se det som en näring. Om de t ex har ett hägn och måste komma dit med 
lastbilar och infarten inte är optimal ska vi förstås underlätta om vi kan hjälpa till med 
ringa åtgärder. 
Det som är viktigast i kommunikation med samer och andra är att vi så tidigt som möjligt 
får reda på om det är en funktion som behöver säkerställas. Ofta är det enkla saker inom 
vägområdet men om det är en funktion som behöver säkerställas behöver vi veta det. Och 
om vi gör en arbetsplan och är i arbetsplaneskedet behöver vi veta det för att säkra mark 
för annars blir det problem i nästa skede. 
 
Är det mer markägarna som har synpunkter vid utredningarna? 
 
Ja, jag vet inte riktigt om det är så att vi har varit nog tydliga så att de förstår 
innebörden av markägarsammanträdet och vikten av att komma in med synpunkter redan 
i det läget. Eftersom om vi behöver mer mark behöver det vara med i arbetsplanen. 
 
 
 
Skulle det underlätta om samebyarna var mer aktiva för att beskriva sina intressen 
och de problem som skapas för dem vid vissa projekt? 
 
Visst skulle det underlätta, och framförallt ju tidigare de gör det. Sen är frågan om de 
inte är aktiva på grund av vi är dåliga på att kommunicera eller vad det är. Men 
underlätta skulle det helt klart göra. 
 
I driften ser man brister när man kommer i inlandet när man ser deras sätt att stoppa 
trafiken. Det skulle inte göra någonting om de hade en varseljacka. De skulle nog behöva 
en vägledning om hur de ska göra när de flyttar över renar, men jag antar att det löser 
sig de flesta gånger.  

  
 



 

 
Våra utskick till samråd är lite byråkratiska och myndighetsmässiga. 
 
Jag satt med på ett möte, Gällivare kommun har kontinuerliga möten med samebyarna. 
Och då det gällde Sjöfallet var jag med och alla inblandade samebyar var med och jag 
gav även information om framtida objekt. Det är ett bra forum som man skulle kunna 
tänka på. 
 
 
Intervju med avdelningschef 
 
Vilka projekt har du arbetat med där samebyar varit inblandade? 
 
Som ansvarig för driftverksamheten jobbade vi framförallt med renflyttningarna och att 
minska trafikdöden främst i vinterväghållningen. 
Som projektledare har man ju samråd med samebyarna när det rör olika frågor, 
viltstängsel, mitträcken, passager. 
 
Hur har kommunikationen med samebyarna sett ut historiskt sett? 
 
Bra, tycker jag faktiskt att den har varit. Det beror ju på lite grand, på vissa ställen finns 
det ju känsligare områden som är vitigare för renskötseln, där har vi ju haft betydligt mer 
kontakter med samebyarna. Vid kusten har det inte varit så mycket, samebyarna har väl 
tyckt att det är bra att det blir en barriär på E4. 
Det behövs mer kommunikation med koncessionssamebyarna i östra norrbotten eftersom 
de har en tidsbunden renskötsel både på östra och västra sidan om E4. 
 
Hur var samråden innan miljöbalken? 
 
Miljöbalken skapade inget nytt arbetssätt för oss utan det är en utökning utifrån de 
MKB:er vi gör och miljöhänsynen vi tar för att bygga och drifta väg. Det var inga 
nyheter utan endast en fördjupad och utökad del då det gäller samråd, och det har 
fungerat tidigare. 
 
Hur tar ni kontakt i de tidiga skedena? 
 
Om vi gör en förstudie börjar man titta om det berör någon sameby och är det så tar vi 
alltid in ett samråd med den. Här presenterar vi de åtgärder vi tänkt, och ibland har de 
inga åsikter. 
 
Får ni reda på allt det ni behöver vid samråden med samebyarna? 
 
Ja, det tycker jag. Men jag anser att det finns alldeles för lite kunskap i dessa frågor. 
Denna kunskap bygger på rena faktauppgifter och tyvärr finns inte den idag för helheten 
just i rennäringsfrågan. 
 

  
 



 

Vad kan ni förbättra på den biten? 
 
Det vi kan göra är att stimulera forskningen kring den här biten så man får 
faktaunderlag. Just i rennäringsfrågan kan jag tycka att det är mycket tyckande som inte 
är byggt på sakliga grunder. 
 
Vad kan samebyarna förbättra? 
 
Tillgängligheten, ibland kan vi ha väldigt svårt att få kontakt med samebyarna. 
 
Vilka problem kan uppkomma i själva byggskedet om ni missat något i 
utredningarna? 
 
Om det är något vi förbisett kan det ju bli bekymmer. Byggandet är ju ett provisorium för 
rennäringen likväl för vanliga trafikanter. Renskötseln idag går ju till så att man 
transporterar mycket av flyttrenarna på väg, och då är det ju negativt om de kommer in i 
ett bygge. 
Den andra biten om man har en flyttningsväg över ett bygge kan det ju också ställa till 
bekymmer. 
 
Upplever du att ni förstår varandras intressen? 
 
Det tycker jag, och i de flesta fall tycker jag att samebyarna förstår våra intressen. Jag 
tycker vi försöker beskriva våra på ett bra sätt. 
 
Kan ni ha fler kontakter med rennäringen och inte bara i byggprocessen? 
 
Ja det skulle vara bra. Det sker ju också samråd i driftsverksamheten och där sker det ju 
möten men visst skulle det vara bra med fler kontakter. Idag blir det ju väldigt mycket 
renpåkörningar. 
 
Har ni varit med om att få ersätta en sameby för något ni gjort som hindrat deras 
verksamhet? 
 
Ja det har faktiskt hänt. I en sameby stängde vi av en flyttled med ett viltstängsel och där 
har fått ersätta för en försvårad renskötsel. 
 
Vi har ju också gjort insatser för att minska oangelägenheterna för renskötseln. 
 
Vad är det för insatser? 
 
Ibland kanske vi har saktat en liten väg för att få bort renarna från en högtrafikerad väg 
till en lågtrafikerad. Och det är enbart en trafiksäkerhetsåtgärd. Detta har skett på vårat 
initiativ och i samråd med de aktuella samebyarna. 
 

  
 



 

Vad är då det viktigaste som du ser det för att kunna ha en bra relation till 
rennäringen? 
 
Det är just det att ha en forskning så man får reda på mer fakta om renar. 
 
Intervju med kundansvarig 
 
Vad arbetar man med som kundansvarig? 
 
Vi är med och bygger upp arbetet med att göra organisationen mer kundorienterad. Det 
handlar om att bidra till att fånga och mäta prioritera och beskriva kundbehov 
synliggöra dessa i organisationen och ge stöd till organisationen när det gäller 
kundbemötande och prioritering av åtgärder, åtgärda kundbehov. Det handlar också om 
att bygga nya och upprätthålla kontakter med olika kundnätverk. Detta arbete sköts inte 
enbart av kundansvariga utan fördelas mellan flera olika tjänster i organisationen. 
 
På vilka sätt kommer man i kontakt med rennäringen? 
 
Ex där vi skulle ha kunnat vara med: Helen Larsson SSR har själv sökt kontakt med vår 
VD vi som kundansvarig kunde ha fått bollen men vd väljer att ta den själv. KA rollen är 
ej känd utåt om/när den blir det ser jag att vi som KA kan bidra mkt till utveckling av 
goda kontakter 
 
Hur tycker du er relation till rennäringen är? 
 
Kan utvecklas och synliggöras mycket mer. 
 
Hur tycker du kommunikationen mellan er och samebyarna fungerar? 
 
Otillräcklig och ostrukturerad borde finnas rutiner som är olika för de båda renskötande 
grupperna: koncessionssamebyarna och samebyarna 
 
Hur tror du rennäringen uppfattar er som myndighet? 
 
Tror att de som många andra kunder tycker vi är ganska stela, oflexibla och 
byråkratiska. Vårt mål är att bli uppfattade som öppna, trovärdiga, lyhörda och kreativa 
på att hitta lösningar. Jag tror inte att rennäringen uppfattar oss som sådan. Jag tror inte 
heller att de känner till hur vår organisation fungerar eller ser ut.. Jag ser rennäringen 
åtminstone tre grupper: renskötande fjäll och skogssamer, koncessionssamebyarna och 
deras företrädare ssr och lst( numer sametinget) 
 
 
Förstår Vägverket vad de renskötande samerna har för intressen och är det tvärt 
om att samerna förstår vägverket? 
 
Jag tror en del men inte alla renägare förstår vägverket liksom en del men inte alla på 

  
 



 

vägverket som borde förstå förstår renägarna. 
 
  
Skulle utbildningar om t ex trafiksäkerhet vid renflyttningar över vägar vara något 
som kanske skulle fungera? 
 
Ja men är det prioriterat? Jag tror prioritet ett är att få en dialog och information i tid 
om t ex när tillfälligt nödbete behöver nyttjas i kusten, information om olyckor, 
information om saltning. Söka hitta gemensamma lösningar på problem t ex stödsaltning. 
Samverkan med friluftslivet när det gäller viltpassager. Banverket är nog bättre än oss 
här. Jag tror att det är viktigt att vi på vägverket får kunskap och förståelse för de olika 
renskötande gruppernas olika behov förutsättningar och bakgrund. 

  
 



 

Rennäring         Bilaga 2 
 
Svenska Samernas Riksförbund 
 
Vilka problem skapar vägnätet för renskötseln? 
 
Vägnätet är så pass utbyggt och vägarna är dragna på hårda bra renbetesmarker där 
renar trivs. 
Vägarna är lätta att gå på om det är mycket snö i skogarna. 
Salter gör att renarna dras upp på vägarna. Det vi länge sagt är att man måste titta på 
vilka alternativ det finns om vägsaltet för att slipa problemet men vad vi förstår så finns 
det inga egentliga alternativ just nu. 
 
Vad tycker ni om att ha startat en diskussion med Vägverket? 
 
Vi på SSR är väldigt positiva till det. Det känns som att vi har många gemensamma 
frågor att diskutera och vi har fått ett positivt bemötande från Vägverket. Samebyarna 
har också varit positiva. Att det ska göras informationsmaterial om renar på väg är 
också bra så trafikanter lär sig hur de ska reagera. Frågan om tillgången på 
renvarningsskyltar har lösts på ett bra sätt. På något sätt tycker man att det skulle kunna 
utvecklas med andra signaler så trafikanterna inte kan missa dem. Samebyarna tycker ju 
också att ett samarbete är viktigt för att det inte ska bli så mycket trafikolyckor. 
 
Har ni bra kommunikation med Vägverket? 
 
På vår nivå är det mer övergripande kontakter men de har fungerat bra. 
 
Hur skulle du önska att kommunikationen ser ut? 
 
Vi vill gärna ha regelbundna möten. Med Vägverket Region Norr samt samebyar från 
norrbotten, västerbotten och jämtland. Vi vill ha tydliga signaler från de övergripande 
ansvariga på Vägverket för att se att det händer någonting. 
 
Hur tycker du Vägverket kan bidra och lära renskötarna om trafiksäkra 
flyttningar. 
 
Det är ju att ha gemensamma möten så de lär sig hur de ska bära sig åt när de ska flytta 
renar. Det behövs också en gränsdragning om när man ska kontakta vägverket eller 
polisen för hjälp. Här behövs det ett bra samarbete med Vägverket, Samebyarna och 
Polisen. 
 
Hur ställer du dig till att utbilda renskötarna om hur de ska göra för att flytta renar 
över vägar på ett trafiksäkert sätt? 
 
Det skulle ju vara ett alternativ men det är just gränsdragningen om när man kan göra 
det själv och när ska man ta hjälp. 

  
 



 

 
 
Intervju med ordförande i sameby 
  
Hur har kommunikationen sett ut mellan rennäringen och Vägverket historiskt? 
 
Den har i stort sett saknats, innan miljöbalken kom till. 
 
Hur upplever du att det är nu efter miljöbalken kom? 
 
Mycket bättre. 
 
Uppfyller vägnätet rennäringens grundläggande transportbehov? 
 
Ja! 
 
Känns det som att ni från Vägverket är likställda med andra intressegrupper(t ex 
markägare)? Alltså har ni lika stort inflytande? 
 
Ja! 
 
När samebyar blir inbjudna till samråd, får de bra information om projektet? 
 
Ja! 
 
Hur brukar första kontakten ske med rennäringen från vägverket? 
 
Oftast efter påstötningar från samebyn när vi fått höra att något var på gång. 
 
Kan detta första steg bli bättre och i så fall hur? 
 
Ja. Att införa rutiner hos vägverket att kontakta samebyarna så fort dessa berörs. 
 
Vilken kunskap känns det som att Vägverket har om samernas intressen och vilken 
kunskap har samerna om Vägverket? 
 
Bristfälliga hos båda parterna. 
 
Det är ju funktion hos rennäringen som tas bort om t ex ett viltstängsel sätt upp, att 
en flyttled bryts av. Hur har Vägverket gjort för att säkerställa sådana funktioner? 
 
Efter samråd med samebyarna har dåliga kompromisslösningar i form av öppningar i 
viltstängslen gjorts där vandringsleder korsar vägar. Antalet trafikdödade renar har ej 
minskat. Det enda rätta är planskilda överfarter "ekodukter" 
 

  
 



 

Behövs det fler kontakter mellan vägverket och rennäringen och inte bara de som 
sker under själva planerings- och byggprocessen? Och i så fall om vilka frågor? 
 
Årliga möten mellan vägverket och samebyarna av den typ som samebyarna har med 
Banverket borde införas. Där diskuteras bl.a underhåll av viltstängsel, trafikdödade 
renar m.m. 
 
Är det någon skillnad på vilken hänsyn vägverket tar när det handlar om 
riksintressen för rennäringen och inte riksintressen? 
 
Ingen märkbar skillnad 
 

  
 



 

Länsstyrelsen         Bilaga 3 
 
 
 
Hur anser du att kommunikationen mellan rennäringen och vägverket är? 
 
Det enda jag vet är att när de hållit på i Kiruna så har de haft tidiga och bra samråd med 
samebyarna. Vet att alla är nöjda med hur samråden gått till. 
Men hur de gör i andra vägprojekt vet inte jag. Här sa vi tidigt att de och Banverket 
borde prata noga med samebyarna. 
När det gäller detaljplanering som kommunerna bedriver tittar vi mer på sådant och då 
har vi bättre koll. 
Men jag skulle tro att de samråder med samebyarna.  
 
Ska jag tro något om hur det har fungerat tidigare så tror jag att vägverket generellt har 
blivit bättre på samråd. 
 
Hur kommer ni in i vägverket arbete? 
 
De ska ju alltid samråda med länsstyrelsen och det är ju reglerat i miljöbalken, tidigt 
samråd, länsstyrelsen ska godkänna MKB. Vi ska ju också titta på hur de behandlar 
rennäringsfrågor i MKB:n. Här brukar det vara redovisat vilken markanvändning och 
vilka riksintressen som finns för rennäringen. Det tittar både vägverket själva och 
konsulterna på.  
 
Jag tror att det är så att vi har problem när det enda vi kan säga är att de ska ta hänsyn 
till samebyarna. Länsstyrelsen har inte så mycket egen kunskap. De som jobbar med 
rennäringen har ibland väldigt svårt att svara på vissa frågor då det är samebyarna som 
vet vad det kan finnas för problem. 
 
Hur är det att samarbeta med vägverket och samebyarna, och förstår de varandras 
intressen? 
 
Det vet ju inte vi. Att samarbeta med vägverket fungerar ju i huvudsak bra. Ibland har de 
mer bråttom än vad vi hinner svara upp till. Regelverket i och med miljöbalken och där vi 
kopplar speciallagar till miljöbalken är krångligt. Tidvis har det varit bökigt då man inte 
riktigt vet hur man ska hantera regelverket och var de olika skedena ska innehålla. 
Tidigare var det ju inte lika mycket krav. Processen lir bara krångligare och det fysiska 
resultatet blir nödvändigtvis inte bättre. 
 
Hur stor kännedom har vägverket om riksintressen? 
 
De har god kännedom om riksintressena. Jag kan tro att efter Jordbruksverket tog beslut 
om vilka områden som kan vara av riksintresse för rennäringen har man varit bättre att 
ta hänsyn än innan. Om man bygger en ny väg där de finns en flyttled är det ju 
ofrånkomligt att göra en påverkan på riksintresset, alternativet är ju att inte bygga alls. I 

  
 



 

Kiruna har de ju tydliga konflikter om riksintressena. Jag kommer inte ihåg att vi har 
haft något fall där vi fått hävda att vägverket gått för långt och inte tillgodosett 
riksintressen. 
Idag kan man säga att vägverket har god kännedom om riksintressen. 
 
Hur anser du att vägverkets arbete är om man ser till hållbar utveckling? 
 
Jag vill påstå att det ligger en tyngdpunkt på vägverkets arbete på ekonomiska frågor, 
transportekonomi. Indirekt kan man ju säga att genom goda transporter skapas en social 
dimension, lättare pendling till arbetena, lättare att nå vård. 
Sen ligger det i sakens natur att transporter är inte är särskilt lyckat ur ekonomisk 
synpunkt. Nog arbetar de med sådana frågor på ett övergripande plan och man har 
ambitioner, men nog tror jag det är så att det är transportekonomi och tidsvinster och 
annat som är väldigt tungt vägande i deras planering. 
 
Finns de utvecklingsmöjligheter för en bättre dialog? 
 
Det finns det väl alltid. Vägverket har ju alltid ambitioner att använda kommunikativ 
planering sen kan de ju gå mer eller mindre bra. Man är mer eller mindre duktig, men 
det är ju så noga lagreglerat. 
 
Skulle andra kontakter utöver samråd kunna göra att det blir bättre 
kommunikation? 
 
Om man har ett tidigt samråd med betoning på tidigt kan de ju få fram ytterligare 
sakunderlag om rennäringens intressen och markanvändningsbehov i ett mycket tidigt 
skede har man nytta av i en MKB och i själva projektbeskrivningen. 
Kanske inte andra kontakter utan mer kvalitén på kontakten. Att vara tidigt ute är hemskt 
viktigt när man ser att det finns risk för konflikter, att prata med dem så tidigt som 
möjligt. Detta är en bra tanke i miljöbalken det här med tidigt samråd. Just när det gäller 
samebyar kan man tänka på att hellre prata en gång för mycket än en gång för lite. 
Många gånger tror jag att man har en genuin konflikt och man måste hitta lösningar för 
att mildra problemet.  Här är det frågan om att tillsammans komma överens för att hitta 
lösningar. Det är inte bara frågan om att skaffa ett underlag från samebyn utan rent 
konkret sitta och diskutera om vad man kan göra. 
 
Hur ser du på att vägverket ser sig själv som samhällsbyggare istället för 
samhällsbyggare? 
 
Det är bra att de har ambitionen att se på sidan om vägen och vad den får för 
konsekvenser förutom att det går bra att köra på den. Om man jämför för tio år sedan 
har de blivit bättre på att titta på sidan och där har policyn fått effekt. Men man ska nog 
acceptera att deras roll först och främst är att bygga vägar. Huvudansvaret bör ligga på 
kommunerna och i viss mån på länsstyrelsen. 
 

  
 



 

Generellt tror jag de är duktigare att samarbeta med andra intressenter än för 10 – 20 år 
sedan. 
 
 
Intervju med planarkitekt på länsstyrelsen 
 
Hur anser du att kommunikationen mellan rennäringen och vägverket är?  
 
Vi känner inte till annat än det som står i miljökonsekvensbeskrivningarna och i 
samrådsredogörelserna. I de dokumenten vet vi ju att om de har haft någon 
kommunikation. Och det verkar som de har bra kommunikation. 
 
Hur har kommunikationen fungerat tidigare(längre tillbaka i tiden)? 
 
Vet inte hur det varit tidigare. 
 
Hur ser ni sin egen roll i samhällsplaneringen då det handlar om rennäring  
tillsammans med vägverkets planering (förstudie, arbetsplan)? 
 
Vi bevakar att frågorna om rennäringen blir behandlade i MKB´n. Vi ser även till att det 
som står i MKB:n blir upptagna i arbetsplanerna. 
 
Hur är det att samarbeta med de två parterna? Upplever ni att de förstår  
varandras intressen på ett bra sätt? 
 
Tycker att det finns bra förståelse mellan dem. Inte mycket konflikter. 
 
Hur stor kännedom har Vägverket om de riksintressen som finns, och hur bra är  
de på att beakta dem? 
 
Det finns god kännedom om riksintressena. Det kan ibland vara lite skillnad beroende på 
hur rutinerade konsulterna är. 
 
Hur anser du att vägverkets arbete är om man ser till dimensionerna om hållbar  
utveckling? (ekologi, ekonomi, social) 
 
Bra att det finns ambitioner om hållbar utveckling. Dock kan det vara svårt att verka i 
alla riktningarna och svårt att hitta bra lösningar som uppfyller allt. 
  
Skulle andra kontakter utöver samråd göra att de får en bättre kommunikation? 
 
Möjligen mer samverkan i driftskedet. Men det har jag inga riktiga belägg för. 
 
Om man jämför med andra myndigheter som t ex Banverket, hur skiljer sig deras  
arbete mot rennäringen? 
 

  
 



 

Det är ett likartat arbetssätt. Vägverket har kanske mer inarbetade rutiner eftersom att 
bygga järnväg är en relativt nu företeelse i här i norr. Båda parter har bra ambitioner. 
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