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FÖRORD 

Denna rapport syftar till att skapa inblick i hur miljöåtgärder blivit utförda i ett antal projekt som 

utförts i Trafikverkets regi. Utredningen som följer på detta är resultatet av de krav som ställs i 

kursen Y0009B, 7.5 högskolepoäng vilken är examinerande inom Samhällsbyggnadsprogrammet, 

120 högskolepoäng, på Luleå tekniska universitet. Tack till Ida Schönfeldt och Katarina Andersson 

som lämnat synpunkter på rapporten och därmed bidragit till dess utformning. Tack till 

projektledare och andra som tagit sig tid att besvara mina frågor. Jag vill rikta särskilt stort tack till 

min handledare Torbjörn Nilsson, beställare av detta arbete, som uppmuntrat, kommit med nya 

insikter och bidragit med sin expertis. Tack för tålamod och svar på otaliga frågor samt deltagande 

vid alla platsbesök.  
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SAMMANFATTNING  
 

Trafikverket är en statlig organisation och Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt. 

Trafikverket ansvarar för landets transportsystem samt drift och byggande av detsamma. I arbetet 

med förvaltning och nyproduktion följs Miljöbalken samt flertalet olika riktlinjer och publikationer. 

Dessa ger vägledning i hur arbetet med genomförande av miljöskyddsåtgärder ska utföras.  

När Trafikverket genomför projekt handlas konsult upp för att upprätta bland annat vägplan samt 

förfrågningsunderlag (bygghandling) till den utförandeentreprenad som ansvarar för byggskede. 

Alternativt upphandlas konsult för att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad där 

funktionskrav beskrivs. Totalentreprenaden ansvarar sedan för både projektering och byggskede.  

Trafikverkets publikation 2006:08 visar att miljöåtgärder inte alltid utförts i den mån som angivits i 

projektens handlingar vilket har utgjort grunden till denna utredning. Uppföljning av 

miljöskyddsåtgärder har utförts i tre projekt beställda av Trafikverket Investering, region Nord. 

Projekt väg 811, Kuouka – Messaure, Väg E4, Kalix – Lappbäcken samt väg E10, Mertainen – 

Pitkäjärvi. Projektens handlingar har jämförts för att lyfta eventuella skillnader mellan planskede 

och projektering då bygghandling upprättats. Till sist har angivna miljöskyddsåtgärder undersökts 

på plats som en del i uppföljningen.  

I alla tre projekt finns skillnader mellan uppgifter i handlingar och dessa är främst hantering av 

massor, röjningsarbete i områden med värdefull naturmiljö samt återföring av avbaningsmassor. 

Skillnader mellan det som är angivet i handlingar mot vad som blivit byggt var tydligast gällande 

felaktigt installerade trummor, återföring av avbaningsmassor för snabbare återvegetering samt 

omfattande röjning utförd i områden med värdefull naturmiljö.  

Slutsatsen av denna utredning är att Trafikverket kommit långt i sitt arbete med 

miljöskyddsåtgärder trots vissa skillnader mellan handlingar samt mellan handling och vad som 

blivit utfört i byggskede. De områden som tydligast visar detta resultat är de satsningar som 

Trafikverket gör gällande miljö. Bland annat genom kontinuerlig revidering och framtagande av nya 

riktlinjer, interna utbildningar inom miljö samt deras arbete med utveckling av miljökvalitetsmål. 

För att få ett ytterligare perspektiv till resultatet rekommenderas att samma utredning genomförs 

av projekt beställda och utförda av exempelvis kommuner eller privata aktörer. 
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FÖRKORTNING OCH FÖRKLARING 
 

BMP Betydande miljöpåverkan 

FU Förfrågningsunderlag 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

PPI Projektportal investera. Ger hela projektverksamheten lättillgängliga, flexibla 

och strukturerade samarbetsytor med all projektinformation och tillgång till 

styrning samt relevanta verktyg.  

TB Teknisk beskrivning 

Chaos Dokumenthanteringssystem för leverans, distribution och arkiv. Används i 

uppdrag med externa konsulter och entreprenörer.  

Översilningsyta Genom att avsluta vägdiken några meter innan korsande naturliga vattendrag 

skapas en översilningsyta. Denna yta får dikesvatten passera genom för att ej 

grumla och förorena naturliga vattendrag. 

Avbaningsmassor Övre lagret i marken som utgörs av organiskt material (förna och humus). 
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1 INLEDNING 
Trafikverket är en statlig organisation och Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt. 

Trafikverket ansvarar bland annat för transportsystemet för väg- och järnvägstrafik och långsiktig 

planering av detta. Deras arbete innefattar även byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar. Enligt Trafikverket (2016) bestod det svenska vägnätet av 98 500 km statliga vägar år 

2015. I detta ingick då 16 018 broar, ett tjugotal tunnlar och 37 färjeleder.  

1.1 Bakgrund  
På Trafikverket Investering, region Nord, har framkommit att det i ett antal projekt inte genomförts 

miljöåtgärder i den utsträckning som beskrivits i projektets Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

eller i vissa fall bygghandling. Förutom Miljöbalken (MB) har Trafikverket flertalet riktlinjer och 

publikationer som alla ska ge råd och vägledning gällande miljöhänsyn i projekt. Trots detta så 

uppfylls inte alla krav som ställs på projektet gällande de miljöåtgärder som skall vidtas och detta 

tas upp bland annat i Publikation 2006:08, Uppföljning av miljöhänsyn i Vägprojekt (Vägverket 

2006).   

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att följa upp miljöåtgärder i tre olika projekt beställda av Trafikverket 

distrikt Nord genom att undersöka eventuella skillnader i miljöskyddsåtgärder beskrivna i vägplan 

mot bygghandling och sedan verklighet.  

1.3 Frågeställning 
Finns skillnader i de miljöåtgärder som är fastställda i vägplan, utlovade under samråd samt 

eventuella villkor i tillstånd mot vad som blivit projekterat och byggt? Om skillnader finns, beror 

detta på att man missat att föra över dessa från vägplan till bygghandling, eller finns brister i 

utförandet när det gäller att följa bygghandling?  
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2 METOD 
Tre olika projekt har valts ut till denna utredning.  Dokumentationen som finns tillgänglig kring dessa 

projekt har utretts för att kunna bedöma hur man hanterat miljöskyddsåtgärder inom projekten. 

MKB och fastställd vägplan visar vilka miljöåtgärder som Trafikverket åtagit sig att utföra enligt 

Miljöbalken och Trafikverkets egna riktlinjer. Bygghandling har gåtts igenom och särskild vikt lagts 

på tekniska beskrivningar (TB). Även planritningar har setts över för att få uppfattning om 

miljöåtgärder markerats inför byggskede. TB och planritningar har sedan jämförts med MKB och 

eventuella skillnader som framkommit lyfts i utredningen. Åtgärder som anges i MKB och är 

inarbetade i bygghandling undersöks på plats om möjligt. Detta kontrolleras för att säkerställa att 

projektet hanterat dessa enligt handling. Resultatet av arbetet kontrolleras även där åtgärder 

utlovats i vägplan samt anmälningar och villkor i beslut om tillstånd som ej funnits inarbetade i TB.  

Två av de projekt som har valts ut till denna utredning är över tio år gamla. Det har förekommit 

omtag samt ändringar i handlingar under projektens gång. I vissa fall har det varit svårt att hitta det 

senast gällande dokumentet efter gjorda uppdateringar. Detta innebär även att vissa dokument 

såsom MKB upprättades innan många av de riktlinjer man följer idag fanns. I de äldre projekten kan 

det vara svårt att hitta de handlingar som krävs för att göra en jämförelse och utvärdering. 

Trafikverkets projektportal respektive diarium innehåller inte alltid de handlingar som eftersökts 

vilket givetvis begränsar arbetet något. I detta fall grundas utredningen på de dokument som finns 

tillgängliga i PPI och Chaos (där alla dokument gällande för projekten ska finnas tillgängliga). 

2.1 Avgränsning 
Denna utredning grundas på tre projekt utförda inom Trafikverkets regi. Urvalet har skett delvis 

utifrån önskemål av miljöspecialist Torbjörn Nilsson. Alla projekt har beställts av Trafikverket 

Investering, Region Nord och utförts i Norrbotten. Arbetet omfattar bärighetsprojekt väg 811, 

Kuouka – Messaure, projekt 2+1 mötesfri väg E4, Kalix – Lappbäcken samt projekt 2+1 mötesfri väg 

E10, Mertainen – Pitkäjärvi. 
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3 TEORI 

3.1 Upphandling 
Trafikverket handlar upp, antingen utförandeentreprenad (UE) eller totalentreprenad (TE). I en 

utförandeentreprenad följer anlitad entreprenör de handlingar som tagits fram av beställaren. 

Enligt Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson (2015) tar beställaren ansvar för projekteringen 

och är därmed samtidigt ansvarig för eventuella fel i den bygghandling som entreprenören skall 

följa. Enligt verksjurist Rogert Andersson (personlig kommunikation, 23 maj 2017) innebär detta att 

Trafikverket i beställarroll ansvarar mot entreprenören samtidigt som projekterande konsult som 

tar fram handlingarna ansvarar mot Trafikverket.  

Hansson et al (2015) beskriver att totalentreprenad innebär att beställaren ansvarar för 

programarbetet och tar fram ett förfrågningsunderlag i vilket funktionskrav för upphandlingen ska 

framkomma. Sedan är det entreprenören som har ansvaret för projekteringen och därmed 

bygghandlingarna.  

3.2 Planeringsprocesser 
Processen för planläggning av vägar och järnvägar innan år 2013 utgjordes av förstudie, vägstudie 

och framtagande av arbetsplan. Enligt Edeskär (2016) gjordes utredning om projektet innebar 

betydande miljöpåverkan (BMP) under förstudie. Om beslut om BMP togs upprättades MKB i 

samband med vägstudie (vägutredning). Efter skedet för vägstudie togs arbetsplan fram. Se figur 1. 

 

Figur 1, Planläggningsprocess innan år 2013 (egen figur) 

År 2013 ändrade Trafikverket process gällande planläggning av vägar och järnvägar. Detta gjordes 

till följd av förändrad lagstiftning vars syfte var att effektivisera planläggningen. Se figur 2. 

 

Figur 2, Planläggningsprocess efter 2013 (egen figur) 
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Initialt i planläggningsskedet utförs en åtgärdsvalsstudie som ger svar på vilken form av åtgärd som 

blir aktuell i det planerade projektet. 1. Tänk om. 2. Optimera 3. Bygg om. 4. Bygg nytt. När det 

utifrån de fyra alternativen ovan fastställts vilken åtgärd som är nödvändig samt hur omfattande 

projektet kommer att bli, bedöms sedan vilken planläggningstyp projektet kommer att utgöras av. 

Trafikverket (2014) delar upp de olika typer av projekt som vanligen förekommer på fem olika 

typfall. Typfall 1, innefattar små och okomplicerade åtgärder på befintlig anläggning vilka endast 

medför marginell ytterligare påverkan på omgivningen. I detta fall krävs inget upprättande av 

vägplan. De projekt som inte uppfyller kriterierna för typfall 1 beskrivs då som Typfall 2–5, då 

projekten anses alltmer avancerade ju högre kategori av typfall det omfattas av. Enligt Trafikverket 

(2014) är dock gemensamt för dessa typfall att de alla omfattas av upprättade av väg- eller 

järnvägsplan. Typfall 2 är projekt utan BMP vilket innebär att en miljöbeskrivning upprättas och för 

typfall 3-5 ska en MKB upprättas. Samråd hålls kontinuerligt genom hela processen som följer 

väglagen och lagen om byggande av järnväg och syftar till framtagande av en väg- eller järnvägsplan.  

 Miljökonsekvenser 
Innehåll och behov av MKB regleras av Miljöbalken och MKB för planer och program syftar till att 

integrera miljöaspekter i planen för att främja hållbar utveckling. Enligt Hedlund & Kjellander (2007) 

är viktiga aspekter i MKB bland annat att det framkommer att man vidtagit de åtgärder som är 

rimliga för att undvika påverkan på miljö, exempelvis valt det lokaliseringsalternativ som innebär 

minst intrång på natur eller kulturmiljö. Beskrivning av de skyddsåtgärder som ska vidtas för att 

minimera eller kompensera det eventuella intrång på natur- och/eller kulturmiljö som projektet 

kan komma att ge upphov till är ytterligare en viktig del i MKB.  

 

Trafikverket anlitar konsult för att ta fram MKB samt upprätta planförslag i projektets planskede. 

Innan byggskede tas bygghandling fram och i olika beskrivningar, bland andra TB och plankartor ska 

alla åtgärder fastställda i arbetsplan/vägplan vara inarbetade för att säkerställa att anlitad 

entreprenör ska kunna utföra dessa under byggskedet. Enligt miljöspecialist Torbjörn Nilsson 

(personlig kommunikation 5 maj 2017) skall Trafikverket följa lagar, krav i mallar gällande 

uppdragsbeskrivning (UB) samt flertalet olika riktlinjer och publikationer gällande planering och 

utförande när projekt upphandlas. Trots detta framkommer i Vägverkets publikation 2006:08 att 

vissa miljöåtgärder som beskrivs i MKB inte blir utförda i projekten. T. Nilsson (personlig 

kommunikation 5 maj 2017) beskriver att det kan röra sig om felaktigt installerade trummor i 

vattendrag eller felaktig hantering av massor, i vissa fall sulfidjord. 
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3.3 Riktlinjer i miljöarbete 
Trafikverket har ett antal riktlinjer som talar om hur arbete ska bedrivas och hur projekt ska 

genomföras beroende på vilken typ av projekt det är. För de projekt som denna rapport utreder är 

nedanstående urval exempel på de riktlinjer och mallar som funnits att tillgå under olika skeden i 

projekten.  Årtal för fastställelse av dokumenten ses i dokumentens namn (de fyra första siffrorna) 

om inget annat anges.  

Generella miljökrav vid upphandling av entreprenör, TDOK 2012:93. Detta dokument är en 

riktlinje och ersatte, Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster, 

Vägverkets publikation 2006:105 som varit gällande för projekt som upphandlats efter 

oktober 2006.  

Systematisk kravhantering i Investeringsprojekt, TDOK 2012:1025. Detta är en handledning 

som bland annat skall vägleda projekten och säkra att inga krav på anläggningen förloras 

under projektets gång och att det kan visas att alla krav på anläggningen blivit uppfyllda.  

Miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt, Vägverkets publikation 2007:40, ersatte 

Miljöuppföljning av vägprojekt, Vägverkets publikation 1999:159. Denna publikation tar 

upp övergripande miljökontroll och syftar till att vägleda genom processen med 

miljöuppföljningen. Hur den ska planeras, genomföras, kommuniceras samt hur den ska 

förankras. Den tar inte upp några detaljerade rutiner för miljösäkring.  

Handledning vattenverksamhet, TDOK 2011:359. Denna rutinbeskrivning avser 

investeringsverksamhet och behandlar ansvar, befogenheter och hantering med Trafikverket 

som verksamhetsutövare.  

Miljösäkring Plan och Bygg, TMALL 0091. Denna mall har tagits fram som ett hjälpmedel att 

föra vidare miljöåtgärder genom hela projektet. Genom denna mall ska åtgärder från MKB 

kunna föras vidare in till nästa skede i projektet och det skall specificeras var i bygghandling 

åtgärden finns inarbetad. Denna uppförs i projektering av konsult som tar fram vägplan och 

MKB, följer med via byggplatsuppföljningar (BPU) i byggskedet och lämnas slutligen över till 

avdelningen för underhåll på Trafikverket. Gällande från och med 2016-05-23. 

Kvalitetskontroll av MKB och miljöbeskrivning, TDOK 2012:64. Checklista som ska användas 

som stöd vid Trafikverkets granskning av MKB så att denna uppfyller krav från Miljöbalken 

och Trafikverket.  

Riktlinje landskap, TDOK 2015:0323. Denna riktlinje bidrar till måluppfyllelse av 

leveranskvalitet miljö och hälsa. Dokumentet är gällande från och med 2016-03-01.  

Aktiviteter miljösäkring i byggskedet, TDOK 2016:0560. Tillämpning av denna checklista ska 

minska riskerna för att miljörelaterade krav inte efterlevs eller att felaktiga krav ställs i 

projekten. Den tydliggör hur miljösäkring kan/ska genomföras i byggskede.  

Ett antal arbeten har även gjorts inom området med syfte att svara på frågan var i processen det 

blivit fel samt förslag på förbättringsåtgärder till framtida projekt varav ett exempel specificeras 

nedan.  

Uppföljning av miljöhänsyn i Vägprojekt, Publikation 2006:08. Denna publikation behandlar 

hantering av utvalda naturmiljöaspekter i 20 vägprojekt och ger även rekommendationer om 

bland annat hur man kan förbättra arbetet med miljösäkring och därmed skapa bättre 

förutsättningar för hantering av enskilda miljöaspekter.   
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4 RESULTAT 
För varje projekt sammanfattas de åtgärder som är fastställda i plan och inarbetade i bygghandling 

i tabell. Teknisk beskrivning (TB) redovisas i separat kolumn då detta dokument är särskilt viktigt i 

byggskede och granskas noggrant. I denna kolumn tas även upp om åtgärd från MKB funnits med i 

annat dokument i bygghandling om den inte inarbetats i TB. Sista kolumnen redovisar de resultat 

som framkommit vid fältbesök gällande de punkter som är möjliga att undersöka på plats.  

4.1 Väg 811 Kuouka – Messaure  
 

Väg 811 är ett projekt som omfattar 

förstärkning av en 16 km lång 

vägsträcka mellan Kuouka – Messaure i 

Jokkmokks kommun. Trafikverket har 

upphandlat en utförandeentreprenad, 

projekterande konsult har i detta fall 

varit WSP och entreprenör BDX. För 

projektet finns en fastställd arbetsplan, 

MKB gavs ut 2009-01-20 och 

överlämning till Trafikverket Underhåll 

gjordes 2017-02-28. Projektet omfattas 

ej av anmälan om vattenverksamhet. 

Kanisbäcken och Andrénsbäcken 

behandlas separat och ingår ej i denna 

utredning. För aktuell sträcka se figur 3, 

följt av sammanfattning av projektet i 

tabell 1 nedan. För översiktskarta, se 

bilaga 1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figur 3, Röd markering visar aktuell sträcka i projektet. Bild hämtad 
från projektets MKB. 
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Tabell 1, Sammanfattar och jämför åtgärder från MKB, TB samt platsbesök, väg 811, Kuouka - Messaure 

Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning (TB) 
i bygghandling. Annan handling 
specificeras.  

Platsundersökning 

Mindre röjning av sly och träd 
görs i nedre Kuouka för att 
förbättra utsikten på en 
sträcka av ca 200 m. 
Vägåtgärder anpassas så att 
björkar och byggnader inte 
berörs i samband med detta. 

TB beskriver att trädfällning och 
röjningsarbeten ska genomföras 
med försiktighet för att inte 
förstöra den känsliga miljön efter 
vägsträckan. Röjning och 
avverkning inom utökat 
arbetsområde får inte utföras 
förrän tillstånd från markägaren 
erhållits. Tillstånd införskaffas av 
entreprenören.  

 

Anläggning av p-ficka vid km 
23/600. I samband med detta 
görs en mindre utsiktsröjning 
av sly och träd, ca 200 m 
(enstaka träd bevaras). 

Ja, TB anger dock inget om att träd 
ska sparas. 
 
På planritningar anges i vilka 
sektioner träd ska sparas samt att 
det ska göras i samråd med 
fastighetsägare.  

Träd sparade i släntfot enligt 
planritningar. 

Fångstgropsystem i anslutning 
till Andrénsbäcken märks ut 
och skyddas under byggtiden. 

Ja 
 
Redovisas på planritningar. 

 

Åtgärder som berör 
skyltningen av 
fornvårdsmiljön väster om 
Andrénsbäcken görs i samråd 
med Länsstyrelsen i 
Norrbottens län.  

Ja  

Åtgärder beträffande 
trummor utförs enligt VVTK 
VÄG publ: 2008:78 Trummor. 

Nej. Åtgärder anges i TB.  Två av trummorna utgjorde 
vandringshinder.  

Åtgärder på vägdiken osv. 
utförs så att våtmarker och 
sumpskogar ej avvattnas.  

Det ingår fördjupning av vägdiken 
till angivna nivåer enligt 
tvärsektioner. Där man inte ska 
lägga om trummor ska dikesdjupet 
anpassas till befintliga trummor. 
Dikningen skall utföras så att inget 
stillastående vatten skall ligga kvar. 
Det står inget specificerat om att 
våtmarker och sumpskogar ej får 
avvattnas. 

Platsundersökning utfördes 
under period med höga 
flöden då vatten fanns i en del 
diken längs sträckan.  

Vid arbete med trumläggning 
skall grumling i och kring 
diken som leder till bäckar i 
området undvikas, delvis för 
att undvika störning av 
flodpärlmussla. 

Nej.  
 
Åtgärd införd i Miljöplan 

 

Bäck/dike som leder till 
Bombmurkleskogen lämnas 
orörd för att minimera 
påverkan på skogen.  

TB beskriver att vägdiket där bäck 
rinner (sektion km 25/563-26/680, 
höger sida) får ej röjas, avverkas 
eller rensas.  

Diket ej röjt.  
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning (TB) 
i bygghandling. Annan handling 
specificeras.  

Platsundersökning 

Arbeten som kan beröra 
enskilda brunnar utförs i 
samråd med fastighetsägaren.  

Nej 
 
Kontroll av enskilda vattentäkter 
ska utföras innan byggstart. 
 
Protokoll finns från samråd med 
fastighetsägare gällande projektet. 

 

Användbara schaktmassor 
nyttjas inom projektet som 
fyllnadsmassor. 

Ja. Bland annat vid trumläggning.  

Om man hittar förorenade 
massor under projektets gång 
skall tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen för uppläggning 
av dessa. 

Tillstånd krävs för anläggning och 
deponering av avfall. Tillstånd krävs 
även för att transportera massor 
och avfall, detta söks hos 
Länsstyrelsen.  
 
Upptagna massor ska enligt 
miljöplan användas inom 
vägområdet. De ska hanteras så att 
eventuella föroreningar inte sprids. 
 
Tillstånd givet av Jokkmokks 
kommun för permanent 
massupplag finns för fastigheten 
Ranesvare 5:1. Tillståndet omfattar 
15 000 kubikmeter massor främst 
morän, får ej innehålla asfalt.  

Massupplaget syns ej i terräng 
på grund av omdragning av 
väg i samma område då risk 
för ras förelåg.  

Vid Kvarnbäcksravinen (norra 
Kuokaravinen) bedömer 
Länsstyrelsen bedömer att 
det är viktigt med en utökad 
avgränsning av skyddsobjekt 
så att risken för att arter 
försvinner eller påverkas 
negativt minimeras. 

Nej. Åtgärden ej heller utmärkt på 
planritningar. 

Ingen påverkan på naturmiljö 
syns i området. Trumman ej 
åtgärdad.  

Tillfälliga upplag ska inte 
lokaliseras vid känsliga mark- 
och vattenområden. Tillstånd 
och anmälan för tillfälliga 
upplag kommer att sökas i 
erforderlig omfattning i 
byggskedet. Särskilda 
arbetsvägar bedöms inte 
krävas. 

Entreprenören ska före arbetets 
påbörjande ha erhållit erforderliga 
tillstånd för materialtäkter, 
sidoupplag, tillfälliga upplag mm 
som är aktuella för entreprenadens 
genomförande.  Ingen specificering 
om att upplag ej ska placeras nära 
känsliga mark- och vattenområden. 
 
Tillfälliga förbifarter anläggs för 
brobyte vid Andrénsbäcken och 
Kanibäcken (tillhör ej denna plan). 

Lokalisering av tillfälliga 
upplag följer specifikation 
enligt planritning. 
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning (TB) 
i bygghandling. Annan handling 
specificeras.  

Platsundersökning 

Asfalt innehållande 
stenkolstjära (PAH<70 mg/kg) 
fräses in i vägkroppen och 
mellanlagring undviks. Vid 
planerad återanvändning av 
tjärhaltiga massor ska kontakt 
tas med miljö- och 
hälsoskyddskontoret i 
Jokkmokks kommun om hur 
massorna ska hanteras. 
Hantering sker enligt VV, publ. 
2004:90. 

Enligt TB är inte mängden asfalt 
innehållande stenkolstjära 
analyserad, inte heller halten. Det 
står inget om fortsatt provtagning. 
 
 

 

MKB påtalar att konsekvenser 
för vattenlevande fauna till 
följd av åtgärder längs vägen 
bedöms som försumbara vid 
rätt läggning av vägtrummor. 

Nej.  
 
Åtgärd införd i miljöplan. Trummor 
och andra anläggningar i vatten 
ska vara utformade så att de inte 
utgör ekologiska barriärer. 

Trummor som utgör 
vandringshinder finns längs 
sträckan.  

Vägen korsas bland annat av 
Kistabäcken, Saggibäcken, 
Kaltisbäcken och 
Kvarnbäcken. Anmälan eller 
tillstånd för vattenverksamhet 
kommer att sökas i erforderlig 
omfattning. 

Nej. Trumma vid Saggibäcken är 
utbytt, vandringshinder ej 
åtgärdat. Anmälan om 
vattenverksamhet ej gjord. 

Avrinning från väg och 
vägområdet till recipient 
(bäckar och vattendrag) skall 
beaktas och åtgärdas.  

Nej. Översilningsytor eller andra 
sedimentationsfällor saknas 
generellt längs hela sträckan.  

Ytor som skadas 
efterbehandlas efter 
arbetenas färdigställande till 
utseende så nära ursprunglig 
karaktär som möjligt.  

Ja. Återställning av mark utförs där 
tillfälliga upplag och 
etableringsytor upprättats. Dock 
specificeras inget mer än så.  
 
Enligt miljöplan ska nöjdhetsintyg 
från fastighetsägare redovisas. 

Återställning av tillfälliga 
upplag inom projektet är 
utfört. 
 

 

Där så är möjligt tas 
markskiktet av innan arbetena 
påbörjas och lagras för att 
kunna återanvändas vid 
efterbehandling.  
 
MKB beskriver att schakt 
inom områden med 
skyddsvärda miljöer utförs så 
att eventuellt schaktat ytskikt 
kan läggas tillbaka i vägdiken.  
 

Nej. I TB finns beskrivet att 
avtagning av markvegetation och 
jordmån i kulturmark ska inom 
arbetsområdet utföras till minst 20 
cm under färdig yta respektive 
minst 10 cm i skogsmark. Dock 
saknas specifikation på att eller var 
avbaningsmassor skall 
återanvändas.  
 
Åtgärd inarbetad i Miljöplan. 

Slänter är täckta med 
krossmaterial.  
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning (TB) 
i bygghandling. Annan handling 
specificeras.  

Platsundersökning 

Fornlämningar som riskerar 
att skadas under byggtiden 
skall skyddas genom 
utmärkning eller inhägnad. 
Aktuella inhägningsområden 
markeras i bygghandling. 

Ja. Samt hänvisning till markeringar 
med nummer och typ på 
planritningar.  
 
Risk för påträffande av 
fornlämningar finns med som punkt 
i riskbedömning. 

 

 

 Sammanställning av handlingar 
Länsstyrelsen godkände projektets MKB 2009-04-30 med synpunkter om att arbetsplanen för 

vägförstärkningen även borde omfattat arbete med vattenverksamhetstrummor samt att även 

rutiner för ansökan om tillstånd/anmälan för tillfälliga eller permanenta upplag bör ingå. I 

arbetsplanen specificeras att det senare ska göras under byggskede då lokalisering av tillfälliga 

upplag utreds. TB innehåller ingen information om permanenta massupplag och ej heller någon 

redogörelse för vad som ska göras med överskottsmassor förutom att tillstånd ska sökas för 

tillfälliga upplag. Masshanteringsplan finns ej heller i PPI. Tillstånd från Jokkmokks kommun finns 

för användning av avfall för anläggningsändamål på fastighet Ranesvare 5:1 för en mängd av 15 000 

kubikmeter (främst morän). 

Påverkan på naturmiljö: 

I MKB görs bedömning att effekter på natur, kultur, friluftsliv och rennäring kommer att vara mycket 

begränsade. Inga Natura 2000 områden bedöms bli negativt påverkade, inte heller sumpskogar och 

nyckelbiotoper trots att de alla är belägna nära vägen. I Miljöplan står att samtliga fordon inom 

arbetsområdet skall framföras på anvisade sträckor för att minimera skador på mark och vegetation 

men detta tas inte upp i TB.  

Gällande röjning och avverkning inom utökat arbetsområde ska entreprenören, enligt TB, inte 

utföra detta förrän tillstånd från markägaren erhållits. Tillstånd införskaffas av entreprenören.  

Vattenverksamhet: 

De bäckar som korsas av vägen och är aktuella i projekt Kuouka – Messaure är Kistabäcken (som 

enligt Länsstyrelsen är viktiga ur naturvårdssynpunkt samt fiskesynpunkt), Saggibäcken, 

Kaltisbäcken och Kvarnbäcken av vilken den sist nämnda även utgör vandringshinder. Dessa 

vattendrag bedöms alla hysa goda bestånd av flodpärlmussla. I projektet beslutades att ingen 

åtgärd skulle vidtas mot vandringshinder i Kvarnbäcken då det skulle innebära alltför stor påverkan 

på naturmiljön. Trots detta finns inget specificerat i TB om att särskilda försiktighetsåtgärder eller 

liknande ska vidtas vid arbete intill dessa vattendrag. TB beskriver utförligt hur byte eller 

förlängning av trummor ska ske efter sträckan. Dock finns ingen trumförteckning att tillgå i PPI eller 

Chaos. Inmätta samt projekterade trummor finns utmärkta på planritningar men där saknas 

specifikation över vilka åtgärder som ska vidtas samt eventuella restriktioner att förhålla sig till. 

Projektets MKB anger att ansökan om tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet kommer att 

sökas i erforderlig omfattning. Enligt Länsstyrelsen (2017) krävs ingen anmälan om 

vattenverksamhet i de fall då bedömning görs att ingen påverkan sker på varken allmänna eller 

enskilda intressen. I de fall bedömning görs att ingen anmälan krävs är det upp till den som utför 

arbetet att bevisa att ingen påverkan kommer att ske.  
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Artrika vägkanter:  

Projektets MKB tar ej upp artrika vägkanter förutom att Trafikverket inte har några registrerade 

uppgifter om detta. Omfattande inventering av området har gjorts tidigare då ett flertal platser 

med särskilt intressanta skyddsvärda växtbiotoper funnits, detta går att läsa i 

arbetsplanebeskrivningen. MKB nämner inget om eventuellt behov att undersöka artrika 

vägkanter. Enligt MKB har Skogsstyrelsen registrerat höga skyddsvärden av bland annat 

nyckelbiotoper och biotopskyddsområden längs den aktuella vägsträckan. TB beskriver de 

sektioner där slänter ska förses med erosionsskydd och anger att största tillåtna kornstorlek är 100 

mm, inget anges om naturvärden i dikeskanter. 

MKB redovisar inget behov av dikesrensning trots att Länsstyrelsen lämnat synpunkter på att detta 

skall finnas med om planerat. På två ställen har man specificerat att diken och terräng skall rensas 

för att skapa bättre utsikt. Enligt TB ingår i arbetet att fördjupa vägdiken så att inget stillastående 

vatten finns i dessa. Man specificerar även att busk- och slyröjning ska utföras vid in- och 

utloppsdiken, samt släntfot-släntkrön inom hela arbetsområdet. Detta är inget som tas upp i MKB 

trots att det kan innebära negativ påverkan på värdefulla naturmiljöer. Länsstyrelsen vill även att 

risk för påverkan av närliggande vattendrag samt Natura 2000 områden skall redovisas i MKB.  

Övriga punkter: 

BDX har tagit fram dokument för riskbedömning i vilket man graderar kritiska arbetsmoment utifrån 

sannolikhet och konsekvens. Dessa två kategorier ges en siffra mellan 1-5 där 1 är lägst. Dessa 

multipliceras sedan och resulterar i en summa mellan 1-25 vilket då visar vilken riskfaktor man har 

beräknat för respektive risk. Risken kompletteras sedan med en tillhörande text som anger 

skyddsåtgärd eller hänvisning till instruktion. I detta fall saknas många av de särskilda åtgärder som 

man tar upp i både MKB, TB och Miljöplan upprättad av entreprenör vilka kan utgöra risker om de 

inte genomförs.  

Ingen överlämnanderapport Miljö finns inlagd i PPI för detta projekt trots att hela projektet är 

överlämnat till underhåll. På grund av detta finns ingen sammanfattning av särskilda miljöåtgärder 

som utförts för aktuell sträcka.  
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 Platsundersökning 
Platsbesök utfördes med miljöspecialisterna Torbjörn Nilsson samt Lisa Cullhed, anställda åt 

Trafikverket distrikt Nord enheten för Investering, den 29 maj 2017. Terrängen längs sträckan 

karaktäriseras av värdefull naturmiljö bland annat i form av bombmurkleskog, Natura 2000 

områden, sumpskogar och nyckelbiotoper. Längs sträckan finns också ett stort skredområde vilket 

gjorde att man i ett riskprojekt fick dra om vägsträckningen innan fastställd vägplan. Denna åtgärd 

ingår dock ej i detta projekt. 

Platsundersökning visade att slänter längs sträckan i stor omfattning var täckta med krossmaterial 

och gav ett onaturligt intryck i förhållande till omgivning. Partier med ljust material skarvas med 

partier av mörkare material vilket förstärker intryck av påverkad miljö. Fler slänter än vad som 

anges i TB är täckta med erosionsskydd av krossmaterial som även överstiger, enligt TB, största 

tillåtna kornstorlek. Se figur 4 och 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumman i Saggibäcken har bytts ut. Ingen anmälan om vattenverksamhet gjordes för åtgärden. 

Dikning har utförts hela vägen mot vattendraget och inga avbaningsmassor har återförts för 

snabbare återvegetering och därigenom filtrering av sediment från dikesvatten, se figur 8. 

Avsaknad av översilningsytor gällde dessutom generellt för hela sträckan. Ovanför trumman 

trycker vatten upp i vägkroppen, se figur 6 och 7. Trummans utlopp utgör vandringshinder, detta 

illustreras i figur 9 nedan. 

Figur 4, Vanligt förekommande slänttäckning 
längs sträckan. 

Figur 5, Blandat material i slänter. 
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Trumman är ej nedgrävd de 30 centimeter som 

rekommenderas för att undvika vandringshinder 

utan ligger på erosionsskyddet. 

 

  

Figur 7, Upptryckning av grundvatten ovan trumman. 

Figur 8, Inlopp trumma. 

Figur 6, Visar dike mot trumma. 
Översilningsyta saknas. 

Figur 9, Utlopp trumma utgör vandringshinder. 
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Figur 10 samt 11 nedan visar området runt Andrénsbäcken. Stora mängder krossmaterial har lagts 

ut vilket utgör en stor påverkan på värdefull naturmiljö. Andrénsbäcken ingår ej i denna vägplan. 

Bilderna visar dock att påverkan skett på stora områden innan och efter bäcken.  

 

 

Figur 12 t v visar att vägen har skador i form av 

sprickbildningar och här syns armering i 

beläggning tydligt. Slänt mot Kanibäcken är ej 

erosionsskyddad och stora sjok har börjat röra 

sig neråt.  

 

På andra sträckor i projektet syns tydliga sprickor 

i beläggning både i vägkant, se figur 13, samt in 

mot vägmitt.   

 

 

Figur 10, Inlopp Andrénsbäcken i riktning mot 
Jokkmokk. 

Figur 11, Inlopp Andrénsbäcken i riktning mot 
Vuollerim. 

Figur 12, Slänt mot Kanibäcken eroderar. 

Figur 13, Exempel på sprickbildningar. 



Väg 811, Kuouka - Messaure 

15 
Från Plan till Bygghandling och verklighet 

Utvärdering av utförda miljöskyddsåtgärder inom projekt upphandlade av Trafikverket 

 

Bäck/dike som rinner längs vägen 

har lämnats orört enligt handling 

vilket figur 14 illustrerar. Trumman 

är utbytt men vandringshinder ej 

åtgärdat. Trummans utlopp utgör 

fall. Stenar har lagts vid utlopp i 

något som verkar vara ett försök 

att motverka vandringshinder, se 

figur 15 nedan.  

 

 

Betongtrumma längs sträckan är i dåligt skick. Kanterna är spruckna, fogarna har släppt och 

växtlighet har börjat tryckas ner i trumman som bågnar av tyngden ovanifrån. Se figur 16 och 17 

nedan. 

 

 

Figur 14, Inlopp trumma. 

Figur 16, Inlopp betongtrumma. 

Figur 17, Insida betongtrumma. 

Figur 15, Fall nedströms trumma. 
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På projektets sista sträcka, ca 200 meter innan gräns för bygghandling har krossmaterial lagts långt 

in mot intilliggande terräng i något som okulärt kan bedömas vara ett försök till vallning. Enligt 

handling ska denna sektion erosionsskyddas men inget finns angivet om åtgärder gällande vallning. 

Figur 18 visar överskådligt hur ett naturligt vattendrag har delats och figur 19 visar hur material 

tryckts ut och bildat en höjning i diket vilket gör att vattnet även rinner åt vänster, bort från 

trumman, och där blir stillastående.  

 

  

Figur 19, Tvådelat flöde. 

Figur 18, Krossmaterial som tryckts ut i dike. 
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4.2 Väg E4 Kalix – Lappbäcken 
I detta projekt ska en mötesfri landsväg, 2+1 med mittvajerräcke, upprättas på en ca 11 km lång 

sträcka mellan Näsbyn – Lappbäcken, Kalix kommun. Projektet utgörs av en Utförandeentreprenad 

(UE) Projekterande konsult har varit Tyréns och entreprenör BDX. Projektet har en fastställd 

arbetsplan och MKB upprättades 2007-09-18, TB 2013-04-26 (reviderades 2013-05-23) och 

projektet avslutades 2016-08-31. Figur 20 visar aktuell sträcka för projektet vilket följs av en 

sammanfattning av åtgärder i tabell 2 nedan. För större översiktskarta, se bilaga 2. 

 

Figur 20, Vägplan sträcker sig mellan de två rosa markeringarna. Bilden hämtad från MKB tillhörande projektet. Kalix t v 
om kartans vänstra markering. 

Tabell 2, sammanfattar och jämför åtgärder från MKB, TB samt platsbesök, väg E4, Kalix - Lappbäcken 

Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Risken för grumling och spridning 
av andra föroreningar ska 
minimeras med tanke på 
lokalisering och utformning av 
etableringsområden samt 
eventuella massupplag. Dessa 
skall ej placeras så att bäckar 
eller diken som mynnar ut i Kalix 
älv eller dess biflöden blir 
påverkade. Särskild 
uppmärksamhet bör iakttas vid 
stora regnmängder eller 
långvarig nederbörd med risk för 
höga flöden.  

Nej.  
 
I TB står endast att schaktmassor 
ej får uppläggas utanför 
arbetsområdet.  
 
 
 
 
 

Enligt projektets byggledare har 
inga massor lagts upp på annat 
än anvisad plats.  
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Etableringsytor eller upplag läggs 
minst 30 meter från 
vattendragen för att minska risk 
för förorening. 

Nej. Yta som vid vissa tillfällen 
användes för etablering belägen 
intill vattendrag med 
dikeskaraktär vid trafikplats 
Lampen. Dock saknas uppgift om 
vad som förvarades på denna 
yta.  

Särskilda miljöprogram skall 
upprättas för entreprenör. 
Särskilt gällande hantering av 
maskiner, lagring av material, 
tankning mm. Föreskrifter 
gällande ovanstående ska föras 
in i entreprenadhandlingar för 
att minska risk för föroreningar 
och påverkan på miljön.  

Ja.  
 
Dock finns inga sådana 
dokument i PPI. Miljöplan som 
finns gäller projekt E4, Åkroken – 
Rolfs.  

 

Schakt i sulfidjord ska minimeras.  
 
Om sulfidjordsmassor påträffas 
vid anläggande av ny väg så skall 
dessa läggas så nära 
ursprungsplatsen som möjligt. 
Om det inte är möjligt att lägga 
massorna under 
grundvattenytan så ska de läggas 
i upplag, vilka täcks med minst 
0,5 meter tätt material (utan 
sulfid) vilket blandas med 30 kg 
kalk per kvadrat upplagsyta. 
Sedan ska de täckas med 5-10 
cm matjord. 

800 kubikmeter sulfidjord 
beräknas hanteras i detta projekt 
enligt anmälan till kommunen.  
 
TB innehåller noggranna 
beskrivningar över hantering av 
sulfidjord. Upplaget ska utformas 
som en kulle så att täckmassor 
inte krävs i alltför stor 
omfattning.  

Ca 400 kubikmeter massor 
innehållande sulfid är upplagda 
på trafikplats Lampen. 
Utformning av en kulle. Inga 
synliga sprickor. Enligt 
byggledare är massorna täckta 
med ett lager av ca en meter 
avbaningsmassor. 

Gestaltningsåtgärder för 
trafikplatserna Lampen och 
Vånafjärden bör utföras.  

Nej. Endast utformning av 
sulfidjordsupplag anges. 

Se kolumn ovan.  

Skyddsområdet kring 
fornlämning RAÄ 162:1 skall 
märkas ut innan byggstart. 
Denna åtgärd finns även med 
som villkor i beslut om 
fastställelse av arbetsplan 
daterat 2009-05-26. 

Ja. Samt att denna ska 
fotodokumenteras innan 
byggstart.   

 

Avbaningsmassor från ytor med 
nya vägdelar förutsätts kunna 
återanvändas inom objektet på 
exempelvis vägslänter inom 
vägområdet. 

TB beskriver att avbaningsmassor 
ska användas för att täcka 
sulfidjordsupplag vid trafikplats 
Lampen. Inget finns angett 
angående återvegetering av 
vägslänter.  

Nya slänter vid anslutningar och 
busskurer är täckta med 
krossmaterial och ej 
avbaningsmassor. Endast 
innerslänter berörs. 

Minimera intrång i skyddsvärd 
natur, kulturmiljö samt 
kulturlandskap. 

TB anger att sådana områden ej 
finns inom vägområdet.  

Vägområdet har ej breddats 
förutom vid nya anslutningar 
därav har omgivningen ej 
påverkats i någon större 
utsträckning.  
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Minimera påverkan på 
landskapsbilden genom att 
anpassa ersättnings- och 
parallellvägar så att de 
harmoniserar med landskapet. 
Parallellvägar bör följa naturliga 
gränser.  

Ersättnings- och parallellvägar 
ingår ej i plan, beslutas via 
lantmäteriförättningar. 

Parallellvägar utgör markanta 
skillnader i förhållande till 
intilliggande miljö. 

I MKB görs bedömningen att inga 
rester av stenkolstjära kommer 
att beröras på grund av att 
fräsning ej kommer att ske i de 
undre lager där tester visat att 
den finns.  

TB tar upp att stenkolstjära finns 
på ett djup av 0,3-0,6 meter. Inga 
vidare förslag på hantering av 
PAH-haltig beläggning ges.  

 

 

 Sammanställning av handlingar 
Länsstyrelsen godkände MKB 2007-10-17 och då redovisades inga villkor i beslutet. Reviderad 

bygghandling togs fram 2013 och flertalet åtgärder som ej finns med i MKB har inarbetats i TB.  

Ingen miljöplan finns inlagd i PPI trots att det i MKB står specificerat att särskilda miljöprogram med 

föreskrifter för entreprenörer som bland annat tar upp hantering av maskiner och lagring av 

material ska skrivas in i entreprenadhandlingar. Den miljöplan som finns gäller för sträckan E4, 

Åkroken – Rolfs. MKB är sparsam i sitt utförande och innehåller få föreslagna skyddsåtgärder. 

Projektet har flertalet gånger fått ta omtag på grund av att man hittat PAH-haltig beläggning samt 

sulfidjord i stor omfattning.  

MKB beskriver att miljömål enligt Miljöbalken kommer att motverkas något genom att skogsmark, 

av vilken en del utgör sumpskogar, och åkermark kommer att tas i anspråk. Vidare även att 

vegetation försvinner. Inga förslag till åtgärder för detta finns inarbetade i MKB eller TB.  

MKB skiljer sig åt från arbetsplan i ett flertal punkter. Bland annat gällande längd på 

ersättningsvägar, antal vändslingor och den mängd överbyggnadsmaterial man angett kommer att 

erfordras för projektet.  

Sulfidjordsmassor: 

I MKB står beskrivet att det eventuellt kan uppstå små volymer av sulfidjordsmassor i aktuellt 

projekt och att dessa ska hanteras enligt ”kap 11.5”. 5 § i Miljöbalkens 11 kapitel behandlar 

vattenverksamhet vilket alltså inte alls kan ge anvisningar i frågor om hantering av 

sulfidjordsmassor. TB nämner fynd av sulfidjordsmassor vid flertalet sektioner.  

Anmälan gällande uppläggning av 800 kubikmeter sulfidjordsmassor skickas till kommunen 2013-

05-27 vilket skiljer sig långt från MKB där man angett att små volymer sulfidjord eventuellt kan 

uppstå. I anmälan ges förslag till kontroll av täckskikt i form av visuell besiktning av täckskiktets 

beskaffenhet avseende sprickbildning, dock specificeras ingen tidsperiod under vilken denna 

kontroll ska genomföras. Kalix kommun ålägger Trafikverket genom beslut i ärendet att fortlöpande 

undersöka verksamheten och dess påverkan på miljön. I MKB står att eventuella sulfidjordupplag 

bör kontrolleras årligen de tre första åren specifikt gällande täckskiktets täthet.  
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Om man sedan läser i den överlämnande rapport för Miljö som ligger i PPI under överlämning av 

projektet anges att ärendet är avslutat och att ingen ytterligare uppföljning krävs i driftskede. 

Byggledare Mauri Pekkala (personlig kommunikation, 22 maj 2017) kan ej svara på hur man 

hanterat eventuell uppföljning i form av återkommande kontroller av sulfidupplaget. 

Vattenverksamhet:  

I MKB beskrivs en kortvarig grumling av Lampbäcken som uppstår under byggtid då åtgärder i form 

av förlängning av trumman utförs. Bedömning som följer lyder att ingen anmälan eller 

tillståndsprövning behövs för förlängning av trumma vid Lampbäcken då man anser det vara 

uppenbart att åtgärden inte kommer att påverka allmänna eller enskilda intressen. Motiveringen 

till detta är, enligt MKB, att det utpekade vattendraget inte har några kända naturvärden eftersom 

hela bäcken är dikad samt att den är nästintill torrlagd under sommartid (uppgifter tagna från 

fältinventering för ny järnväg – Haparandabanan, 2005-09-30). Den samlade bedömningen är att 

negativa konsekvenser för mark och vatten bedöms bli små.  

Anmälan för vattenverksamhet skickas till Länsstyrelsen 2013-05-03 på grund av förlängning av 

trumma samt läggning av ny trumma. I denna anmälan står att inga åtgärder planeras för att 

förhindra grumling förutom att arbetet med förlängning av trumma ska ske under perioder med 

lågvattenföring och att byte av trumma kommer att medföra positiv effekt för vattendragets 

organismer på grund av åtgärdat vandringshinder. Länsstyrelsen kompletterar i sitt beslut (2013-

07-15) med att de arbeten som eventuellt kan orsaka grumling skall ske innanför skyddsanordning, 

exempelvis geotextil eller höbalar samt att inga vandringshinder får uppstå. Vidare rekommenderar 

Länsstyrelsen att vid installation av heltrumma är det av vikt att trumman grävs ner i bäckbotten, 

minst 30 centimeter för att främja att naturligt bottensubstrat strömmar in, alternativt att det kan 

föras in manuellt. Länsstyrelsen påpekar även att naturligt bottensubstrat utgör viloplatser och 

detta är av vikt eftersom trummor längre än 30 meter med lutning över 0,5 % annars kan orsaka 

vandringshinder då djuren inte orkar passera.  

Vidare framgår i Länsstyrelsens beslut att turbulens vid trummans in- eller utlopp samt 

vattenhastigheter högre än 0,2 m/s i sammanhängande partier, exempelvis längs trummans botten 

hindrar djur att passera.  Trafikverket uppgav att ny trumma vid Trafikplats Lampen projekterats 

för en längd av 42,5 meter och i MKB anges att vattendraget har små flöden. Enligt plan- och 

profilritning skulle trumman läggas i 0,5 % lutning. 

I TB anges inga specifika åtgärder som ska vidtas för byte av trumma men hänvisar till 

trumförteckning. I trumförteckningen anges inga grumlingsförebyggande åtgärder och ej heller 

restriktioner om när i tid arbetet får genomföras, vilket i anmälan om vattenverksamhet är angivet 

till augusti-september 2013. I dokumentet Riskbedömning – Kritiska arbetsmoment anges 

anläggning av slamfällor som en åtgärd för att minimera grumling av vattendrag vid exempelvis 

trumläggning.  

PAH-haltig beläggning: 

MKB tar upp att en bedömning gjorts att det kan förekomma stenkolstjära i asfalten i den understa 

beläggningen, samtidigt att fräsning av asfalt endast sker i de övre delarna av beläggningen och 

därmed berörs inga rester med stenkolstjära. Längre ner i MKB beskrivs att hantering av 

asfaltmassor kan innebära att anmälan måste göras om mängden överstiger 10 ton eller att tillstånd 

ska sökas för mängder över 10 000 ton. Här beskrivs även att tillstånd ej behöver sökas om asfalten 

återvinns på plats.  
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Enligt TB indikerar tester i laboratorium på stenkolstjära vid ett djup mellan 0.3–0.6 meter. Inga 

förslag på vidare åtgärder för hantering av PAH-haltiga beläggningar anges. Då risken att stöta på 

stenkolstjära i beläggningen ansågs vara låg under projekteringen utfördes inga vidare utredningar 

i tidigt skede.  

Detta ledde till att en anmälan om miljöfarlig verksamhet för återanvändning av asfalt innehållande 

stenkolstjära skickades in bara fyra dagar innan arbetet skulle utföras, vilket var planerat till 

perioden mellan 2013-07-15 – 2013-09-02. Trafikverket hoppades i sin ansökan till Kalix kommun 

att deras anmälan skulle hanteras skyndsamt. Dock gav Länsstyrelsen synpunkter på komplettering. 

Att anmälan skickades in i sent skede ledde till att arbetet blev fördröjt. 

 Platsundersökning 
Platsbesök utfördes 24 maj 2017 tillsammans med projektets byggledare Mauri Pekkala och 

miljöspecialist Torbjörn Nilsson, enheten för Investering, Trafikverket distrikt Nord. Sträckan 

karaktäriseras främst av skogsmark och jordbruksmark.  

Trumma i Lampbäcken förlängdes istället för att bytas ut och om detta fördes muntlig 

kommunikation med Länsstyrelsen vilket även anges i projektets Överlämnanderapport Miljö. 

Enligt byggledare M. Pekkala (personlig kommunikation 24 maj 2017) blev trumman totalt 43 meter 

lång. Inget naturligt bottensubstrat är inlagt. Vid platsbesök gick ej att urskilja om underkant av 

trumman grävts ner 30 centimeter under bäckbotten på grund av hög vattenföring. Figur 21 och 22 

nedan visar trummans inlopp. Figur t v riktning mot Kalix, figur t h riktning mot Haparanda med 

trafikplats Lampen samt utlopp mindre trumma i bakgrund.  

           

Relining utfördes efter att trumman förlängts 

vilket innebär att trumman renoverats och fått 

ny insida. Enligt byggledare M. Pekkala 

(personlig kommunikation 24 maj 2017) 

bedömdes detta ingrepp vara mer 

kostnadseffektivt än byte. Figur 23 visar del av 

relining.  

 

 

 Figur 23, Nedströms trumma Lampbäcken. 

Figur 21, Inlopp trumma i Lampbäcken. Figur 22, Inlopp trumma Lampbäcken samt utlopp 
mindre trumma, ovan i bild. 
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En mindre trumma i bäck med dikeskaraktär för 

med sig sedimentation på grund av pågående 

erosion uppströms. Figur 24 t v samt nedan visar 

trummans inlopp.  

    

 

 

 

 

 

Figur 25 t v visar den mindre trummans utlopp 

och figur 26 nedan visar sandmaterialet som 

vattnet genom mindre trumma för med sig mot 

den större trummans mynning på grund av 

avsaknad av erosionsskydd samt otillräcklig 

översilningsyta. 

 

 

 

Sulfidjordsmassor i projektet uppgick 

till maximalt 400 kubikmeter enligt 

byggledare Mauri Pekkala (personlig 

kommunikation 24 maj 2017) och 

upplaget har formats som en kulle 

enligt handling, se figur 27. Upplaget 

har täckts med moränmassor och 

avbanings-massor för att främja 

tillväxt, totalt ca en meter. Inga 

sprickor syns vid okulär undersökning. 

 

 

Figur 24, Inlopp mindre trumma, samt t h.  

Figur 25, Utlopp mindre trumma Lampbäcken. 

Figur 26, Sandmaterial samlas mot inlopp 
större trumma. 

Figur 27, Sulfidjordsupplag t h i bild 
med tät växtlighet. 
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Inga avbaningsmassor har lagts på nya slänter vid anslutningar och busskurer. Till vägens 

sidoanläggningar, exempelvis vändslingor, har man enligt byggledare M. Pekkala täckt med 

moränmassor från schakter, framförallt där beläggning innehållande stenkolstjära lagts upp.  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 28 – 30 ovan visar område där sprängning utförts. Krossmaterial täcker inner- samt ytterslänt. 

Inga avbaningsmassor har återförts.  

 

  

Figur 28, 
Krossmaterial lagt 
även i ytterslänt. 

Figur 30, djup innerslänt helt täckt med krossmaterial. Figur 29, Krossmaterial lagt i ytterslänt. 
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4.3 Väg E10 Mertainen – Pitkäjärvi 
Projektet innefattar ombyggnation till 2+1 körfält med en tillhörande ekodukt. Aktuell sträcka är 7 

km lång mellan planerad anslutning till gruvan i Mertainen (strax väster om denna) till 

omlastningsstation i Pitkäjärvi, väg E10. Projektet startade 2012-06-25, MKB upprättades 2014-10-

13 och är integrerad i fastställd vägplan. Projektet avslutades 2016-10-31. Entreprenadformen är 

utförandeentreprenad, med konstruktionsansvar för Bro över Mertasetno och bro/ekodukt över 

väg E10. I detta projekt utgjorde Sweco projekterande konsult och BDX entreprenör. Figur 31 visar 

aktuell sträcka och följs av sammanfattning av åtgärder i tabell 3 nedan. För översiktskarta, se bilaga 

3. 

 

Figur 31, Aktuell sträcka väg E10, Mertainen – Pitkäjärvi. Bilden är hämtad från projektets vägplan med integrerad MKB. 

 

Tabell 3, sammanfattar och jämför åtgärder från MKB, TB samt platsbesök, väg E10, Mertainen - Pitkäjärvi 

Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

En noggrannare inventering av 
brunnar ska ske under 
bygghandlingsskedet. Om 
enskilda brunnar påträffas ska 
hanteringen följa Trafikverkets 
publikation 2006:123.  

Befintliga brunnar har 
inventerats/undersökts. Ingen 
brunnsinventering utförd då inga 
kända brunnar finns inom 
området.  
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Bro över Mertasetno byts ut till 
valvbåge med minst en 
strandpassage strax över 
medelvattenstånd för uttrar och 
mindre djur. Naturlig botten 
skapas under bron.  

Objektteknisk beskrivning (OTB) 
beskriver alla skyddsåtgärder 
som villkoras i beslut från 
Länsstyrelsen gällande anmälan 
om vattenverksamhet.  

Åtgärder utförda enligt handling. 
Se rubrik 4.3.2, 
Platsundersökning, nedan. 

Torrtrummor (faunapassager) 
kommer att anläggas vid östra 
grenen av Mätikköjoki samt vid 
Tunturijoki. 

Ja. Enligt TB gäller detta även 
Namnlös bäck. Se specifikation 
under rubrik 4.3.1 
Sammanställning av handlingar, 
nedan.  

Åtgärder utförda.  

Vid arbeten i vatten ska grumling 
undvikas. Bland annat ska arbete 
ske vid låg vattenföring eller 
perioder som inte påverkar 
fiskars lek eller vandring. Det kan 
bli aktuellt med användning av 
geotextil.  

Sedimentfällor ska anläggas vid 
rensning av utloppsdiken. 
Vattendragets naturliga djup och 
bredd får ej ändras.  
 
Under arbetet placeras 
rensningsmassor så att de inte 
kan föras tillbaka vid 
vattendraget vid kraftigt regn. 
 
Körskador i eller vid vattendraget 
undviks i möjligaste mån främst 
genom att helt undvika körning i 
vattendrag.  

 

Eventuella villkor som ställs av 
Länsstyrelsen i samband med 
anmälan för vattenverksamhet 
ska arbetas in i handlingarna.  

Ja.  
 
Åtgärderna angivna i Miljöplan. 
 
Dock finns inget angivet 
angående vandringshinder. 

Se rubrik 4.3.2 
Platsundersökning, nedan.  

Väg- och sidotrummor förlängs 
och uttjänta byts ut. Oavsett om 
vattendraget är känt som 
fiskförande eller ej ska 
vandringshinder för fisk ej 
uppstå.  

Nej. I TB finns angivet att 
försiktighetskrav i beslut från 
Länsstyrelsen gällande anmälan 
om vattenverksamhet ska följas.  
 
I Riskanalys anges att nya 
trummor ska utformas så att de 
inte utgör vandringshinder för ex. 
fisk.  

Bilder på trummor finns under 
rubrik 4.3.2 Platsundersökning, 
nedan.  

I anmälan om vattenverksamhet 
står angivet att vid risk för att 
bäckbotten eroderar och blir 
djupare ska den förstärkas med 
erosionsskydd. 

Nej. Erosionsskydd utlagt vid inlopp 
trummor. Se bilder under rubrik 
4.3.2 Platsundersökning, nedan. 

Översilningsyta eller annan 
sedimentationsyta ska finnas vid 
vägdikens anslutning till 
naturliga vattendrag. 

Ja.  
 
TB anger även att vid vattendrag 
ska det organiska ytskiktet sparas 
och läggas tillbaka de sista 15 m 
före och efter för infiltration.  

En del av vattendragen har väl 
tilltagna sedimentationsfällor, 
somliga har inte utförts enligt 
handling. Se rubrik 4.3.2 
Platsundersökning, nedan. 
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Skärningsslänter bör täckas med 
finkornig jord, helst 
avbaningsmassor från platsen, så 
att återetablering av naturlig 
vegetation gynnas. I övrigt ingen 
särskild hänsyn till estetik.  

Avbaningsmassor ska användas 
för återställning samt 
släntbeklädnad.  
 
Vegetationsmassor/ 
avbaningsmassor från sträckan 
ska tas tillvara och återföras på 
nya ytterslänter i samma läge så 
att återvegetering gynnas. 
Upplaget får ej packas genom att 
maskiner kör på det eller packas 
med skopa.  
 
Markvegetation från åkermark 
och skogsmark får ej blandas. 
Sten och block ska sorteras bort. 
Återvegetering ska ej utföras 
närmare än fem meter mot 
befintliga vattendrag. 

 Flertalet slänter har täckts med 
krossmaterial och inga 
avbaningsmassor har återförts 
på dessa.  

Fysiskt intrång i naturmark ska 
göras så litet som möjligt.  

Om ny mark tas i anspråk ska 
entreprenör kontakta beställare 
och förvissa sig om att vägrätt 
föreligger.  
 
Gällande röjning: 
Entreprenör märker ut 
arbetsområdet och röjer efter 
behov. Specifika gränsområden 
anges ej, gräns för arbetsområde 
gäller. TB specificerar att hela 
området ska röjas. 
 
TB nämner även att buskar och 
träd sparas så långt det är 
möjligt, främst på den sida av 
vattendraget där solinstrålningen 
är störst. 

Vegetation är sparad i anslutning 
till vattendragen.  
 
Hela arbetsområdet är röjt från 
buskar och sly. 
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Fastigheter med tillfällig 
nyttjanderätt ska användas som 
etablering, uppställningsytor och 
tillfälliga upplag. Dessa 
fastigheter ska dokumenteras 
innan byggstart och återställas 
liknande ursprungligt skick 
efteråt. 

Ja. Entreprenör ger skriftligt intyg 
på nöjdhetsförklaring från 
fastighetsägare till beställaren 
gällande upplåtelse av 
markområde för massor, 
uppställning- eller upplagsplats, 
transportvägar mm.  I det fall 
ytterligare mark behövs ansvarar 
entreprenör för val av plats samt 
erforderliga och tillstånd skaffas.  
 
Vid återställning av tillfälliga ytor 
och vägar ska avtagna 
avbaningsmassor användas åter 
på samma plats (tjocklek 0,3 
meter). Återförande i likhet med 
omgivande terräng ska 
eftersträvas.  

Ytor som använts tillfälligt är 
återställda med 
avbaningsmassor.  

Om områden med tillfällig 
nyttjanderätt kommer att 
ianspråktas på ett sätt som 
riskerar att väsentligt förändra 
naturmiljön ska dessa anmälas 
för samråd enligt 12:6 
miljöbalken. 

Nej.  

De vägtrummor som ligger inom 
säkerhetszon snedkapas till 
samma lutning som slänten. 

Sidotrummorna snedkapas i 
ändarna i lutning 1:2. 

Ja 

Tjärhaltig beläggning ska 
kontrolleras och hanteras enligt 
Vägverket publikation 2004:90. 
Massorna ska återvinnas och 
läggas i lagret närmast under 
beläggningen.  

Ja. Vid rivning/fräsning ska E 
kontrollera PAH-halten i 
beläggningen. Vägverkets 
publikation 2004:90 ska följas. 
 
Undersökning av PAH utförs i 
samråd med beställaren. 

 

Om förorenade massor påträffas 
ska de anmälas till 
tillsynsmyndigheten.  

Ja  

Det är önskvärt att utreda om 
inte massöverskott i projektet 
kan användas som resurs i annat 
byggprojekt.  

Nej 
 
Uppgrävda schaktmassor 
placeras så att liten risk finns att 
de inte återförs och orsakar 
grumling av vattendragen. 
Massorna kan placeras inom 
arbetsområdet för den planerade 
åtgärden. 
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Åtgärder som anges i MKB Infört i Teknisk Beskrivning 
(TB) i bygghandling. Annan 
handling specificeras.  

Platsundersökning 

Sträckan förses med viltstängsel. 
Detta kommer att sättas på båda 
sidor av vägen, minst 9 m från ny 
beläggningskant. 

Viltstängsel utformas enligt 
detaljritning 1 01 T 05 02 och 
planritningar 1 01 T 02 01-06. 

Viltstängsel uppsatt längs hela 
sträckan.  

 

 Sammanställning av handlingar 
MKB anger att inga miljöer med höga naturvärden eller skyddade arter kommer att påverkas av att 

vägen breddas. Länsstyrelsen godkände projektets MKB 2014-01-24 med villkor gällande väsentlig 

förändring av naturmiljö inom områden som man eventuellt tar i anspråk med tillfällig 

nyttjanderätt. I sådana lägen ska samråd anmälas enligt 12:6 miljöbalken. Detta gäller eftersom det 

är otydligt vilken mark som kommer att ingå i vägområdet och dessa områden ej finns redovisade i 

vägplanen.  12:6 samråd tas ej upp i TB endast att miljöprövning av upplag görs i samråd med 

kommunens miljökontor.  

Massor: 

Tillstånd finns givet av miljökontoret, Kiruna kommun, om användning av överskottsmassor på 

fastigheterna Svappavaara 21:7, 28:3 samt 20:2.  

Avbaningsmassor: 

MKB säger att en del av vegetationsavtagningen kanske kan återanvändas för slänttäckning. Det är 

önskvärt att utreda om inte massorna kan användas som resurs i något annat byggprojekt men 

förmodligen kommer de att läggas på upplag. TB beskriver utförligt att avtagna massor skall 

användas för återställning av tillfälliga vägar och ytor.  

Påverkan på naturmiljö: 

Enligt MKB ska fysiskt intrång i naturmark göras så litet som möjligt. I TB tas upp att hela 

arbetsområdet ska röjas. Träd fälls och siktröjning utförs i samråd med beställaren. I TB står även 

angivet att träd och buskar ska sparas i den mån det går, främst på den sida av vattendraget där 

solinstrålningen är störst. 

Vattenverksamhet: 

MKB anger att om skyddsåtgärder för vattendrag inarbetade i MKB genomförs så kommer inte 

projektet att påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. Här anges positiva 

konsekvenser i form av borttagande av vandringshindren i Mätikköjoki, utterpassagen i Mertasetno 

samt torrtrummor i östra grenen av Mätikköjoki samt Tunturijoki. Skyddsåtgärder för arbeten med 

vattenverksamhetstrummor är angivna i TB samt Miljöplan.  
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Följande åtgärder för vattendrag anges i anmälan om vattenverksamhet och villkor i besluten ges 

från Länsstyrelsen: 

 Inga vandringshinder får uppstå 

 Nivå trumutlopp – minst 30 cm under bäckbotten 

 Lutning max 0,5 % 

 Strandvegetation sparas så långt som möjligt 

 Stenar som orsakat vandringshinder plockas bort 

 Påverkad botten vid trummans mynningar återställs efter anläggandet att efterlikna 

naturlig botten 

 Naturlig botten av finsediment ska skapas naturligt efter ett år då trummans botten 

slammar igen. Om det finns risk för att bäckbotten eroderar och blir djupare ska den 

förstärkas med erosionsskydd.  

 Miljöplan upprättas för arbetets genomförande i vilken skyddsåtgärder för vattendraget 

ska beskrivas.  

Miljöplanen och TB specificerar ovanstående åtgärder men utelämnar att trumman inte får skapa 

vandringshinder. Åtgärder för eventuell förstärkning med erosionsskydd finns heller ej inarbetade. 

De trummor som innefattas av anmälan om vattenverksamhet och ovan angivna åtgärder är: 

 Tunturijoki ca km 3/140 

 Namnlösa bäcken ca km 4/180 

 Mätikköjoki östra ca km 5/260 

 Mätikköjoki västra ca km 5/400 

 (Mertasetno ca km 6/180 valvbro) 

För anläggande av valvbro i Mertasetno har en anmälan om vattenverksamhet gjorts. Åtgärder 

beskrivna i anmälan samt villkor i beslut från Länsstyrelsen redovisas i separat handling, objekt-

teknisk beskrivning bro (OTB bro). Handlingen innehåller och beskriver utförligt alla åtgärder samt 

villkor i beslut från Länsstyrelsen.  Bland annat att strandpassager ska anläggas under bron för att 

minska barriäreffekt för mindre däggdjur. Strandremsan ska bestå av natursten med fraktion 

mellan 0-100 mm och göras beständig för att stå emot höga flöden. 

För ovanstående trummor inklusive Mertasetno valvbro anges även att det organiska ytskiktet ska 

sparas och läggas tillbaka för filtrering av sediment. Alternativt utförs infiltrationen med stenkista 

med organiskt material som toppskikt (perkolationsmagasin), vilket enligt överlämnanderapport 

Miljö är gjort i detta projekt. Detta gäller även de mindre vattendrag som följer: 

 0/070 

 2/256 

 5/055 

 5/656 

Enligt TB skall en botten av naturmaterial anläggas i samtliga ovanstående trummor (Ej 

Mertasetno), 0,3 meter djup.  
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Torrtrummor: 

En utförlig beskrivning finns för anläggande av torrtrummor vid vattendragen: 

 Tunturijoki (3/150) 

 Mätikköjoki östra grenen (5/260) 

 Namnlös bäck (4/180) 

Torrtrumman ska ligga nära vattnet men över högsta vattenlinjen. I anslutning till och inuti 

trumman läggs avrundat naturligt material i storleksordning 0-100. Marken intill ska anpassas med 

natursten och markeringssten för att öka tillgängligheten för utter. Botten ska utgöras av ett djup 

av minst 0,3 meter naturmaterial. Markeringsstenar bör ha en uppstickande yta av minst 0,2 

kvadratmeter och placeras vid mynningen samt på båda sidor i trumman.  

Övriga punkter: 

Viltstängsel utformas enligt detaljritning och planritningar. Sökning i PPI på detaljritning 101T0502 

som anges i TB ger även resultat i form av illustrationskarta från granskningshandling. 

Bygghandlingen är omfattande och väl genomarbetad och inga synpunkter lämnas vid granskning. 

I detta projekt har miljösäkring plan och bygg upprättats och specificerar ett antal åtgärder från 

vägplan som inarbetats i förfrågningsunderlaget (FU) bland annat i TB. Miljösäkring bygg har ej 

upprättats i byggskede och innehåller därför inga inarbetade åtgärder eller kommentarer om 

ändringar eller genomförda miljökrav efter genomförd projektering.  
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 Platsundersökning 
Platsundersökning utfördes den 1 juni 2017 med miljöspecialist Torbjörn Nilsson, Trafikverket 

Investering, Region Nord.  

Figur 32 och 33 visar översikt över 

ekodukt i Mertainen. Stängsel som 

ansluter mot ekoduktens ramp är 180 

centimeter högt på höger sida norr om 

E10 (den sida där fotot är taget) och 

ansluter till stängsel med höjd 220 

centimeter, ca 50 meter från ekodukten 

längs med E10. Flertalet färska älgspår 

syns på båda sidor om stängslet.  

På södra sidan om ekodukten är 

stängselhöjd 220 centimeter hela vägen 

in mot anslutande stängsel vid 

ekoduktens ramp. Se figur 34 nedan. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

Figur 32, Översikt ekodukt Mertainen. 

Figur 34, Visar nedtryckning samt höjdskillnad på stängsel som 
vetter mot E10. 

Figur 33, Uppe på ekodukten. 
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Bro över Mertasetno: 

Figur 35 t h visar inlopp Mertasetno samt väl tilltagen 

sedimentationsfälla för filtrering av dikesvatten. Figur 36 

nedan visar större block utlagda i bäckfåra vid inlopp 

trumma, vilket utgör 

bra viloplatser för 

vandrande fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid utlopp Mertasetno är avbaningsmassor återförda för att främja återvegetering vilket i sin tur 

skall filtrera sediment från dikesvatten. På andra sidan bäcken visar figur 38 t h karg slänt med 

återfört jord- och grusmaterial. Figur 37 nedan visar 

strandremsa i Mertasetno. Strandremsan sluttar brant 

mot bäckbotten och innehåller till största del mindre 

stenar. 

 

 

Figur 35, Översilningsyta mot 
inlopp Mertasetno. 

Figur 36, Inlopp Mertasetno. 

Figur 38, Utlopp Mertasetno. 

Figur 37, Strandremsa Mertasetno. 
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Mätikköjoki västra: 

Figur 39 t v visar uppströms trumma i Mätikköjoki. 

Röjning har utförts i anslutning till vattendraget men 

vegetation har sparats i nära anslutning vilket även 

figur 40 nedan visar. Väl tilltagna sedimentations-

fällor finns, både i form av krossmaterial samt 

vegetation.  

 

 

 

Figur 41 t v visar inlopp trumma 

Mätikköjoki västra. Trumman är nedgrävd, 

dock ej de 30 centimeter som 

rekommenderas enligt handling för att ej 

orsaka framtida vandringshinder. 

Trumman är ej mitt i bäckfåran som figur 

41 visar. Naturligt material är inlagt i 

trumman för att efterlikna naturlig botten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 39, Uppströms trumma 
Mätikköjoki västra. 

Figur 40, Översikt inlopp Mätikköjoki västra. 

Figur 41, Inlopp trumma 
Mätikköjoki västra. 
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Mätikköjoki östra: 

Figur 42 t h visar inlopp Mätikköjoki östra som 

visar att trumman är nedgrävd och innehåller 

naturligt material och figur 43 nedan visar översikt 

med torrtrumma för smådjurspassage till höger i 

bild. Ca 5 meter uppströms trummans inlopp har 

marken börjat erodera. 

 

 

 

 

Figur 44 t h visar översikt mot inlopp samt 

torrtrumma. Torrtrumma är belägen över 

högsta högvatten enligt handling men ligger en 

bit från strandkanten. Större markeringsstenar 

utlagda närmare strandkant och övergår i 

finare material mot torrtrummans mynning. 

Sedimentationsfällor utlagda i anslutning till 

trumman. 

  

Figur 42, Inlopp Mätikköjoki östra. 

Figur 43, Översikt uppströms Mätikköjoki östra. 
Röd markering visar erosion i slänt mot bäck. 

Figur 44, Utlopp Mätikköjoki östra. 
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Namnlösa bäcken: 

Hastighet på flöde vid inlopp till 

trumma är högt på grund av mindre fall 

som orsakas av naturligt material i 

bäckfåran samt att trumman inte är 

nedgrävd tillräckligt, se figur 46 nedan. 

Torrtrumman ligger i anslutning till 

stranden men markeringsstenar 

saknas på väg upp mot mynning, se 

figur 45 t v. 

 

Vid trummans utlopp har naturligt 

material som lagts i trumman spolats ut 

och samlats i anslutning till utlopp. Detta 

kan innebära framtida vandringshinder vid 

lågvatten, se figur 47 t v. 

 

 

 

  

Figur 45, Översikt inlopp trumma och torrtrumma Namnlösa 
bäcken. 

Figur 46, Visar hög hastighet på flödet vid mynning 
på grund av litet fall. 

Figur 47, Visar var material samlats i anslutning till utlopp 
Namnlös bäck. 
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Tunturijoki: 

Trumma vid Tunturijoki är ej nedgrävd 

enligt handling, se figur 48. Detta 

påverkar flödets hastighet som i sin tur 

orsakat att inlagt material spolats ned och 

samlats mot trummans utlopp.  

 

Figur 49 t h visar att trumman tryckts upp vid inlopp 

vilket kan innebära framtida vandringshinder eller 

att vatten kan börja flöda under trumman. En bit in 

i trumman planar lutningen och blir mindre. 

Översilningsyta saknas vid inlopp och slänt på andra 

sidan bäck vid inlopp har börjat erodera.  

Figur 50 t v visar torrtrumma vid Tunturijoki lagd i 

anslutning till strandkanten. Markeringsstenar i 

blandad storlek utlagda upp mot mynning.  

 

Material som spolats med från trummans 

inlopp har samlats mot utlopp vilket figur 51 

illustrerar. Trummans utlopp är mer 

nedgrävt än inlopp vilket bilderna visar.  

 

 

 

  

Figur 48, Inlopp trumma Tunturijoki. 

Figur 49, Inlopp Tunturijoki där trumman tryckts upp 
något och därmed orsakar ökad hastighet på 
vattenflöde. Erosion markerat med rött på bilden. 

Figur 50, Torrtrumma Tunturijoki. 

Figur 51, Utlopp Tunturijoki. 
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Generellt vid trumläggning finns bra sedimentationsfällor i form av utlagd kross, dock saknas dessa 

på ett antal ställe. Avbaningsmassor är i vissa fall utlagda men dessa saknar vegetation i dagsläget 

och fungerar därför ej som sedimentationsfällor. Röjning är utförd i anslutning till vattendrag i form 

av att buskar och sly tagits bort. Markvegetation i direkt anslutning till inlopp/utlopp trumma har 

tagits bort vid schaktningsarbete för trumbyte. Markvegetation är dock sparad uppströms och 

nedströms trummor.  

Figur 52 och 53 nedan visar ett av 

viltuthoppen längs sträckan. På utsidan är 

stängslet skadat och innebär därmed fara för 

djur som kan trassla in sig. Stängslet sticker 

upp en bit ovanför betongkanten och det är 

sannolikt att en älg orsakat skadan på 

stängslet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 53, Viltuthopp i anslutning till Tunturijoki. 

Figur 52, Nedtryckt stängsel vid viltuthopp. 
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Figur 54 och 55 visar armering som sticker ut i innerslänt längs sträckan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massor planade i terräng utgör en stor 

påverkan på landskapsbilden i form av 

nivåskillnader och avsaknad av växtlighet. 

Den kulle som ena sidan av upplaget utgör 

gränsar mot skogsmyrmark. Väg in mot 

upplag syns tydligt i landskapet, se figur 57, 

och figur 58 visar var krossmaterial planats ut 

i skogen. Figur 56 visar älgspår genom 

skoterpassage i anslutning till grind mot 

tillfällig väg som verkar användas som 

passage i viltstängsel av djuren. 

 

 

 

 

 

  

Figur 54, Armeringsjärn som sticker ur från innerslänt. Figur 55. 

Figur 56, Skoterpassage som används av 
älgar för passage. 

Figur 57, Tillfällig väg in mot plats där massor planats ut i terräng. 
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Figurerna 59 – 62 visar plats där överskotts-

massor planats ut i terräng. Inga tecken på 

återsådd syns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58, Till höger om tillfällig väg mot upplag har 
krossmaterial planats i terräng. 

Figur 59, Plats för användning av överskottsmassor för 
anläggningsändamål. 

Figur 60, Översikt över upplag för överskottsmassor. 



Väg E10, Mertainen - Pitkäjärvi  

40 
Från Plan till Bygghandling och verklighet 

Utvärdering av utförda miljöskyddsåtgärder inom projekt upphandlade av Trafikverket 

 

 

 

 

Avbaningsmassor är sparsamt utlagda i ett antal sektioner längs sträckan. Många slänter är täckta 

med krossmaterial vilket utgör en onaturlig landskapsbild och bidrar till att vägrummet upplevs som 

en grå zon. Figur 63 samt 64 nedan visar två exempel där sidoområdet, både inner- samt ytterslänt 

täckts med krossmaterial. 

 

 

 

Tillägg: 

Figur 57, s 38, visar den tillfälliga väg som leder till den plats där överskottsmassor planats i terräng. 

Enligt projektledare Jöran Gärtner (personlig kommunikation 2 juni 2017) är det fastighetsägarens 

uppgift att söka tillstånd för denna. Ett tillstånd som i dagsläget inte finns. Oavsett så utgör denna 

väg en onaturlig del av landskapet och framstår tydligt i omgivande terräng. 

Figur 61, Sida på upplag som utgör stor höjdskillnad mot 
angränsande skogsmyrmark. 

Figur 63 t v, Krossmaterial 
i slänt. 

Figur 62 ovan, Krossmaterial bidrar till en onaturlig landskapsbild. 

Figur 61, Motsatt sida på upplag i samma höjdnivå som 
angränsande skogsmark med två stora grushögar mot 
skogsbrynet. 
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5 ANALYS 
 

Resultatet i föregående kapitel visar att det i vissa fall skiljer sig i uppgifter mellan handlingar. E10, 

Mertainen – Pitkäjärvi är det projekt vars handlingar skiljer sig minst åt gällande 

miljöskyddsåtgärder. MKB och TB ligger även relativt nära varandra i tid i jämförelse med de andra 

två projekten. Detta är även det enda projekt där miljösäkring plan och bygg använts. De dokument 

som granskats ligger i PPI och Chaos. PPI upplevs rörigt och har sällan samma struktur i olika projekt. 

Detta innebär att dokument kan vara svåra att hitta eller att samma dokument finns på olika ställen 

eller att de är inlagda vid olika tillfällen och därmed skiljer i rubrikens datum.  I ett av projektens 

miljöplan anges att denna skall presenteras för berörd personal samt uppdateras vid behov. I ett 

fall fanns ingen miljöplan i PPI, därför har projektplanen istället gåtts igenom. Projektplanen 

innehöll i detta fall endast övergripande miljömål och inga projektspecifika miljöåtgärder.   

Projektens MKB beskriver att Miljöbalkens hänsynsregler följs genom att krav på kvalitetssäkring 

och miljöhänsyn under byggtid ska följas eller att föreslagna skyddsåtgärder i MKB skall innebära 

detsamma. I de projekt där MKB och bygghandling skiljer sig åt finns ingen garanti på att dessa 

hänsynsregler efterlevs. Om bygghandling frångås innebär detta samma scenario. Ett exempel på 

detta är projektens påverkan på naturmiljö. Fastställd arbetsplan/vägplan omfattar ett område som 

entreprenören ska befinna sig inom under byggskedet, om inte annat tillstånd finns. All 

fordonstrafik, körning med dumprar och grävmaskiner samt all nödvändig röjning ska utföras 

endast inom det vägområde som markerats på plankartor vilket annars innebär att man i stor 

utsträckning inte följer angivna skyddsåtgärder i MKB och de miljökrav som ställs på projektet. TB 

ger ibland motsägelsefulla uppgifter gällande ovanstående. Röjning ska ske inom hela 

arbetsområdet samtidigt som det står att minimal påverkan på naturmiljö ska eftersträvas och att 

vissa buskar och träd ska sparas i den mån det går. Detta är enligt miljöspecialist T. Nilsson 

(personlig kommunikation 16 maj 2017) vanligt förekommande i handling.  

I projekt väg 811 beskrivs i TB att entreprenör får utföra röjning och avverkning då tillstånd erhållits 

av markägaren. I detta fall består sträckan av värdefull naturmiljö i form av skyddad 

bombmurkleskog, nyckelbiotoper och Natura 2000 områden. Då räcker inte tillstånd från 

markägare utan 12:6 samråd med Länsstyrelsen rekommenderas enligt T. Nilsson (personlig 

kommunikation 16 maj 2017). Enligt Miljöbalken 12 Kap 6 § skall en åtgärd som väsentligt kan 

komma att förändra naturmiljön anmälas för samråd hos tillsynsmyndigheten även om inte 

åtgärden omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Detta gäller för det område som inte 

omfattas av fastställd väg- eller järnvägsplan, (arbetsplan före 2013). 

I de administrativa föreskrifterna för projekt väg 811 står att man ska följa krav enligt VV publikation 

2006:105. I denna står bland annat att uppdragstagaren skall meddela beställaren utan dröjsmål 

om man av någon anledning måste ta avsteg från miljöplanen eller om ”efterlevandet av gällande 

lagstiftning äventyras” (Vägverket 2006). MKB lyfter i detta fall att projektet bedöms uppfylla de 

nationella miljömålen genom att hänsyn tagits till de aspekter som dessa beskriver exempelvis 

vattendrag, odlingslandskap och kulturmiljö genom de förslag till åtgärder som man ger i MKB. Då 

måste givetvis alla åtgärder vara inarbetade i bygghandlingen för att detta ska tillgodoses.  
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Gällande installation av torrtrummor för smådjurspassage skall dessa utgöra en naturlig förlängning 

av stranden för att främja tillgänglighet. Enligt T. Nilsson (personlig kommunikation 1 juni 2017) 

säger tidigare ställda krav att torrtrumman ska ligga över högsta högvatten, vilket innebär att 

anslutningen till stranden inte blir optimalt anpassad. Tankesättet har förändrats då resonemang 

först kring huruvida det är rimligt att anpassa trummorna efter högsta högvatten för ett 100-års 

flöde. Om trumläggning istället anpassas efter medelhögvatten (vårflod) skapas en bättre 

anslutning till strandremsa och djuren får en mer naturlig väg in mot trumman.  

I vissa fall när man överfört åtgärder från MKB till bygghandling så är de väldigt generella. I MKB 

specificeras ofta åtgärderna till speciellt område medan man i andra handlingar beskriver åtgärder 

allmänt för hela projektet. Alla leveranser från konsult skall granskas av Trafikverket, bygghandling 

är inget undantag. Trots att detta görs visar utredningen att det förekommer felaktigheter bland 

annat i form av skillnader i projektets handlingar. Projektledare Jöran Gärtners uppfattning 

(personlig kommunikation 23 maj 2017) är att detta beror på byte av resurser och att det är svårt 

att bemanna långa projekt. Därför kan det missas i granskning speciellt vid överlämning om det sker 

flertalet byten av personal i projekten. Anledningen till eventuella brister i utförandet av 

miljöskyddsåtgärder som angetts i handlingar anser J. Gärtner skulle kunna avhjälpas bland annat 

genom förbesiktningar då byggledning får säga till om något inte stämmer. Ett vanligt 

förekommande fel är att vattenverksamhetstrummor inte läggs rätt.  

I de projekt som utredningen omfattar har ett antal trummor blivit felaktigt installerade bland annat 

i form av kvarstående vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och i ett fall har 

ingen anmälan om vattenverksamhet upprättats. Behovet av översilningsytor har heller ej beaktats 

i den mån som handling angett. Gällande massor kan mängd skilja mellan handling och verklighet. 

Detta är dock något som är svårt att förebygga eftersom schaktning inom vissa områden kan 

resultera i exempelvis större mängder sulfidjord än vad som förutsågs under projektering. 

Återföring av avbaningsmassor missas ofta trots att det står med i handling. Här har resonemangen 

förts åt olika håll, bland annat anser byggledare i projekt E4 M. Pekkala (kommunikation via epost 

29 maj 2017) att det är svårt med mellanlagring samt att det är kostsamt och tidskrävande med 

återföring av avbaningsmassor, speciellt på sådana platser där återvegetering anses ske naturligt 

efter ett antal år. I projekt E10 användes stora massor krossmaterial för slänttäckning på grund av 

den kraftiga nederbörd som pågick under byggtiden. Enligt miljöspecialist T. Nilsson (personlig 

kommunikation 9 juni 2017) gjordes detta under rådande väderförhållanden för att minimera 

erosion. 

Samlad bedömning gällande skillnader mellan handling och verklighet är att man generellt följt 

handling med vissa undantag enligt vad som framkommer under platsbesök i varje projekt. Största 

bristen som framkommit i utredningen är bland annat installation av trummor i vattendrag där 

vandringshinder kvarstår eller riskerar att bildas samt avsaknad av tillräckliga översilningsytor i 

diken som ansluter mot vattendrag. Miljöspecialist T. Nilsson (personlig kommunikation 9 juni 

2017) anser att skillnader mellan handlingar och verklighet kan uppstå av samma anledning som 

skillnader mellan handlingar i sig. Långa projekt innebär ofta att handlingar revideras och även att 

resurser som projektledare och specialister byts ut vilket gör att projekten blir komplicerade. 
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De riktlinjer som ges som exempel i början av rapporten är relativt nya. Detta innebär att det endast 

är ett av projekten i denna utredning som haft dessa att tillgå. Enligt T. Nilsson (personlig 

kommunikation, 1 juni 2017) har även regler från tillsynsmyndigheten förändrats under de senaste 

åren, bland annat gällande masshantering och detta bör tas i beaktning för att skapa en rättvis bild 

av projekten och deras utfall.  

Trafikverket arbetar hårt med miljöskyddsåtgärder och under en intern miljöutbildning för 

projektledare (2 juni 2017) framgår att Trafikverket lägger ner stora resurser på att utveckla 

riktlinjer samt att främja hållbar utveckling, bland annat via sina miljökvalitetsmål. Miljöbalken följs 

med Trafikverkets egna tillägg. På internutbildningen (2 juni 2017) framhävs att hänsynsmål enligt 

MB, med Trafikverkets egna tillägg ska väga lika högt som deras arbete med att främja 

framkomlighet. Till detta följer en del av verksamhetsmålen som innebär att Trafikverket ska vara 

framstående i branschen. Resultatet av detta arbete, att miljökvalitetsmål ska värderas lika högt 

som hänsynsmål och verksamhetsmål, hoppas man ge utdelning i projekten i form av väl utförda 

miljöåtgärder.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Resultat från genomförd utredning resulterar i skillnader mellan handlingar samt skillnad mellan 

handling och verklighet främst inom följande områden: 

 Röjningsarbete i områden med värdefull naturmiljö 

 Hantering av massor 

 Återföring av avbaningsmassor 

 Installation av trummor 

Relining utfördes av en trumma i Lampbäcken. Medelflödet har enligt Trafikverket bedömts som 

lågt och samma bedömning gjordes okulärt under platsbesök. Länsstyrelsen anger att 

vattenhastigheter högre än 0,2 m/s i sammanhängande partier kan skapa vandringshinder om 

längden på trumman överstiger 30 meter. I detta fall förlängdes trumman till 43 meter. Hastigheten 

på vattenflödet varierar beroende på årstid samt mängd nederbörd och ett resonemang bör föras 

om det inte hade varit av vikt att föra in naturligt material i trumman för att skapa viloplatser för 

fisk och andra vattenlevande organismer och därmed undvika vandringshinder. Projektets MKB 

hänvisar till utförd fältinventering för ny järnväg -Haparandabanan (2005-09-30) som bedömer att 

bäcken inte har en permanent biologisk funktion eftersom den är dikad och nästan torr sommartid. 

Vad ”nästan torr” innebär kan diskuteras. Projektets byggledare menar att bäcken inte går torr 

vilket borde vara en bra anledning att främja att Lampbäcken ska återfå biologisk funktion. På åtta 

år (mellan utförd fältinventering till byggskede) kan många biologiska förutsättningar förändras och 

här kan diskuteras om förutsättningarna kunde förbättrats om man inte valt att följa en gammal 

fältinventering.    

I projekt väg E4 förs inga resonemang kring huruvida Länsstyrelsens rekommendationer bör 

beaktas med tanke på att trumläggning vid Lampbäcken gränsar till de riktvärden som anges orsaka 

vandringshinder, trots att TB reviderats efter att Länsstyrelsens beslut delgivits Trafikverket.  

Mindre trumma vid Lampbäcken bör erosionsskyddas då flödet idag för med sig sandmaterial som 

samlas vid mynning till större trumma i Lampbäcken. Platsbesök gjordes vid hög vattenföring och 

snabbare strömning ner mot Lampbäcken och därför syntes problemet tydligt.   

Gällande återföring av avbaningsmassor har man i projekt E4 följt TB som inte ger anvisningar om 

att avbaningsmassor ska återföras till nya slänter utan att dessa ska användas för täckning av 

sulfidjordsupplag vid trafikplats Lampen. På ett antal platser bör dock avbaningsmassor kunna ha 

använts för att främja återvegetering.   

Väg 811 innefattar byte av trumma vid Saggibäcken trots att ingen anmälan om vattenverksamhet 

upprättats. Inga andra handlingar har hittats i PPI med bedömning om att arbetet med byte av 

trumma i vattendrag ej utgör någon påverkan på varken allmänna eller enskilda intressen. Den 

betongtrumma som är i dåligt skick och visas tidigare i utredningen i figur 16 och 17 borde ha bytts 

ut då vägen gjordes om. Återföring av avbaningsmassor är inte utfört utan krosslänter är en vanlig 

syn längs sträckan, vilket borde ha åtgärdats enligt handling. Översilningsytor saknas vid dikens 

anslutning mot vattendrag och detta hade kunnat avhjälpas med återföring av avbaningsmassor i 

diken intill vattendragen. Utredningen visar att denna åtgärd förvunnit mellan plan och 

bygghandling. 
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Längs sträckan i projekt E10 återfinns flertalet krosslänter som kunnat täckas med avbaningsmassor 

för att påskynda processen med snabbare återvegetering. Detta särskilt i ett projekt som utförs 

ovanför odlingsgränsen där klimatet är kargt och inte främjar växtlighet. I de sektioner där 

avbaningsmassor är återförda växer inget i dagsläget. Det är heller ej klart om de massor som 

planats i terräng har eftersåtts för snabbare återväxt och därmed främjat efterlikning av omgivande 

terräng. I dagsläget är marken karg, skräpig och sticker ut mycket tydligt i landskapet. Resonemang 

bör föras kring torrtrumma i anslutning till Mätikköjoki östra huruvida installation kunnat utföras 

närmare, i mer naturlig anslutning till strand, för att främja smådjurspassage. Den strandremsa som 

är anlagd under bro över Mertasetno består mestadels av mindre material i form av natursten med 

fraktion av 0-100 mm enligt handling. Resonemang bör föras om eventuella fördelar med att välja 

större material som ej riskerar att spolas bort vid islossning eller höga vårflöden.  

Större försiktighet bör iakttas vid arbete med röjning inom värdefulla naturmiljöer i form av 

utförligare avgränsningar av skyddsvärda områden samt detaljerade beskrivningar i TB. För att 

minimera påverkan på naturmiljö kan det exempelvis vara aktuellt att specificera att röjning för 

hand är att föredra istället för maskinell avverkning. Kan träd märkas ut och sparas i större 

omfattning? Avverkning bör även alltid ske i samråd med beställaren. 

Tydligare arbetssätt krävs gällande implementering av miljöskyddsåtgärder genom hela projektet. 

Bättre granskning av handlingar är av vikt för att säkerställa att de åtgärder som arbetas fram i 

planeringsskede och MKB följer med till bygghandling och slutligen blir utförda i byggskedet. 

Miljösäkring plan och bygg är framtaget för detta syfte. Huruvida projekt E10 har bättre struktur på 

grund av miljösäkring plan och bygg använts är svårt att avgöra eftersom denna ej är ifylld under 

byggskede och därmed ej fullständig. Väl inarbetade rutiner gällande vem som är ansvarig för att 

fylla i miljösäkring plan och bygg under projektets alla skeden bör finnas för att miljösäkringen ska 

bli komplett. Detta är viktigt för att projektet ska kunna fortskrida enligt tidplan, utan omtag, 

minimera extra kostnader samt att undvika skador på miljö och eventuella förelägganden om 

otillåten miljöverksamhet. Här bör miljöspecialisternas kunskap nyttjas i större utsträckning än vad 

som gjorts hittills.  

Tydligare rutiner bör finnas under byggskede för att säkerställa att all berörd personal inklusive 

underentreprenörer får ta del av aktuella handlingar. Projektmedlemmar kan variera, maskinförare 

och andra inom entreprenaden eller underentreprenörer kan ha ersättare, framförallt under 

semestertider. I större projekt vistas oerhört många inom arbetsområdet och därför behövs ett väl 

implementerat arbetssätt för att säkra att alla berörda faktiskt fått ta del av miljöplanen samt att 

den kunskap som krävs för att utföra angivna miljöskyddsåtgärder finns hos anställda. 

Slutsatsen av denna utredning är att Trafikverket kommit långt i sitt arbete med miljöskydds-

åtgärder. De områden som tydligast visar detta resultat är de satsningar som Trafikverket gör 

gällande miljö, bland annat: 

 Kontinuerlig revidering och framtagande av nya riktlinjer 

 Interna utbildningar inom miljö 

 Arbete med utveckling av miljökvalitetsmål  
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6.1 Förslag på fortsatt arbete 
 

För ett mer rättvist resultat hade ytterligare tid för en mer omfattande utredning av fler projekt 

varit önskvärt. Det hade även varit intressant med jämförelse av miljöskyddsåtgärder genomförda 

i projekt som utförts i kommuner eller privata aktörers regi. På så sätt hade ytterligare perspektiv 

getts till det resultat som framgår av utförd utredning. 
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BILAGA 1 

Översikt Kuouka – Messaure 
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BILAGA 2 

Översikt Kalix – Lappbäcken 
 

Vägplan sträcker sig från Näsbyn, strax norr om centrala Kalix och slutar i Lappbäcken, se figur 65. 

 

  Figur 64, Vägplan gäller sträckan strax norr om centrala Kalix (inringat på bild) med start i höjd med 
markering vid Näsbyn och slutar vid markering i Lappbäcken. 
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BILAGA 3 

Översikt Mertainen - Pitkäjärvi 


