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Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

beslut den oktoberGenom 20 1997 bemyndigade regeringen chefen för
Miljödepartementet tillkalla kommission med anledning vadatt en av

inträffat följd tunnelbygget Hallandsåsen dirsom som en av genom
1997:124.

Med stöd bemyndigandet förordnades den oktober27 1997av
generaldirektören för Konsumentverket Axel Edling till ordförande i
kommissionen. dag förordnadesSamma ledamöter kommis-isom
sionen rektorn Sigbrit Franke, dåvarande landshövdingen Gösta

professornGunnarsson, Sten Orrenius journalisten Ewonnesamt
Winblad.

F.d. länsrådet Enander harGöran sedan den januari1 1998 varit
kommissionen.iexpert

Huvudsekreterare åt kommissionen har hovrättsrådetvarit Anna
Mörner. Hovrättsassessom Lena Petersson och, sedan den 10 augusti

milj ödirektören Nilsson har1998, Gunnar varit sekreterare.
Kommissionen, Tunnelkommissionen,antog namnet Över-som

lämnade i maj delrapporten Hallandsåsen1998 Kring SOU 1998:60.
Kommissionen har därefter fortsatt arbetesitt med återstående frågor.

Genom slutrapporten, Miljö i grund och botten erfarenheter från-
Hallandsåsen, härmedvi lägger fram, har slutförtvi vårt uppdrag.som

Stockholm i november 1998

Axel Edling Sigbrit Franke

Gösta Gunnarsson Sten Orrenius

WinbladEwonne /Anna Mörner

Lena GunnarPetersson Nilsson
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Ni Herr vägingenjör måste naturligtvis räkna alla andra.som
kalkyler ska bli riktiga,Men så måstevi ni in itror att taom era

dem det landskap med tillhörande människor berör.vägensom

Elin Wägner år Småland,Tusen 1939iur
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Sammanfattning

byggtidochPlanering

byggauppdragBanverket iregeringen att1991Sommaren engav
Västkust-delTunnelprojektetHallandsåsen. ärtunnel avengenom

kmomfattar 14,5ProjektetMalmö.ochGöteborgförbinderbanan som
tvåegentligenTunnelntunneln. är8,6 gårjärnväg genomvaravny

avståndinbördesmedriktningenvarderaspår itunnlar för ett avett
ochdiskussionerföregåttshadetunnelnbyggaBeslutet25 att avm.

intensifierades1980-taletmittenIfall 1975.sedan iutredningar vart av
lagtstorföretagsledareeuropeiskaefter detdetta arbete att gruppen
radinnehöllLinks. RapportenMissingfram rapport enomen

europeiskadetflaskhalsar ielimineraförprojektkonkreta att
förbindelsefastbarabehandlades intetransportflödet. I rapporten en
avseddLinkScanockså attkontinentenEngland ochmellan utan en

baraskulleGods inteTyskland.ochOslomellanförbättra transporterna
fort.cirkuleraskullefritt, detcirkulera även

SverigeiorganisationermyndigheterlokalaochRegionala samt
remiss-banutredningBanverketstunneln. Närförocksåarbetade

erinranågotremissinstansenda mothade attintebehandlades 1990 en
helhet.projektet som

leromvandlatsprickrikt delvismedurbergshorstHallandsåsen är en
normalt förvadvattenförande ärbetydligt änberg. Den är sommer
BjärehalvönochHallandsåsenområdet påsvenskt urberg. Detta gör

mycketbevattningförgrönsaksodling. Uttaget ärlämpligt förmycket
enligt lagkustområdeangränsande ettmed ärHallandsåsenstort.

Friluftslivets intres-unikt.bedömtsharområdetdvs.riksintresse, vara
skall tillåtas.miljöniingreppbedömningvidbeaktasskall omsen

ochskadaåtgärder kanskyddasockså naturskallOmrådet mot som
arkeologiskamedkulturlandskapuniktfinnskultunniljö. Här ett

mångfald.biologiskförhållandensvenskaförochlämningar storen
nationellhaftsedan längeharomnejd statusmedHallandsåsen som

turistmål.
konsekvensernautredninggjordes vissigångbyggetInnan sattes av

skulle behövavilka åtgärderövervägdeshuvudsakför miljön. I som
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vidtas för förhindra störningar för de kringboendeatt t.ex. genom
bullerplank och treglasfönster. Tågtrafik ansågs i princip miljövänlig.

skulleDessutom tågen gå under de skyddade områdena, inte igenom.
Tunnelbygget igång oktoberi 1992 och skulle enligt det förstasattes

entreprenadavtalet ha varit avslutat i december 1996. Byggkostnadema
beräknade till Mkr.1 250 oktoberI 1997 stoppades bygget. Avvar

huvudtunnlama hade då tredjedel den totala sträckan sprängtsca en av
Kostnaderna uppgick till drygt 1000 Mkr.ut.

Bygget stoppas

Den omedelbara anledningen till bygget stoppades detatt att vattenvar
tunneln, det s.k. läckvattnet, innehöll höga halterutsom rann ur av

akrylamid och N-metylolalcrylamid. Skanska hade tagit på vattnetprov
eftersom arbetare fått besvär. Samtidigt visade det sig kor hadeatt som
druckit läckvattnet blivit förlamade. Fisk i fiskodling vid deettav en av
vattendrag där släpptes hade dött.vattnet ut

Akrylamid med allvarliga hälsoeffekter.är ämne N-metylol-ett
akrylamid mindre giftigt. Båda ingår i tätningsmedletär Rhocaämnena
Gil användes för tunnelns byggettäta När stoppadesatt väggar.som
hade sammanlagt 1400 färdigblandat medel vilket harton använts,
beräknats ungefär 140 akrylamid och N-metylolakryl-motsvara ton
amid. giftigaDe hade spritts med läckvattnetämnena hade ocksåmen
kommit i grundvattnet. Föroreningarna hade spritts till sammanlagtut

brunnar29 i området.
Genom giftolyckan uppmärksammades bygget orsakatäven att att

gmndvattnets nivå sjunkit mycket beroddeDetta främstän väntat.mer
på den teknik användes fram till föratt 1997 tätaattsom sommaren
tunneln inte hade fungerat. Det i sökandet efter andra metodervar som

började använda Rhoca Gil. Problemen med grundvattnet hade iman
och för sig varit akuta sedan lång tid. Inför byggstarten hade Banverket
begärt och vattendomstolen fått- tillstånd och leda bortatt tappaav-
33 l/s från hela tunneln. Eftersom berget sprickrikt ochVatten var
vattenförande förutsatte detta omfattande tätningsarbete. Avsiktenett

injektera betong i tunnelväggamas sprickor. Ganskaatt stodsnartvar
det dock klart denna metod inte gick använda. blev heltatt Detatt
enkelt inte tillräckligt använde ansenligatätt mängdertrots att man
betong. sammanlagdaDen mängden läckvatten uppgick periodvis till

l/s.70
Svårighetema med tunneln den främsta anledningenatt täta tillvar
bygget blivit både försenat och mycket dyrare beräknat,att än men man

hade haft andra problem. förstaDenäven upphandlingen avsluta-som
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föranvända jätteborrkundebyggde på entreprenörendes 1992 att en
dock påtyddehade gjortsundersökningartunneln. attdriva Deatt som
geologiskademed tanke pålämpligborr intesådan varen

efterkörde fastriktigt.också Borrenvisade sigförhållandena. Det vara
Misslyckandet ficktillövergickDärefter spränga.att13 meter. man

inteursprungligeden entreprenörenkonsekvenserekonomiska som
Banverketfördärför påupphandling fick görasklarade En nyav.

öppnadeshastighetenökavillkor. Förfördelaktigamindre att en
tunnlarnaför drivatunnelnivåntillkrönfrån åsensarbetstunnel attner

fyra fronter.på

Efter byggstopp
omfat-hurintevissteoktober 1997uppdagades igiftolyckanNär man

besvärlig tidochturbulentföljdegiftet Detspridningentande envar.av
beredskapsplanpolitiker. Kommunensochinvånareför kommunens

omgående ochkommunaladetpålcraft. vattneti Prov togs mansattes
hadeLedningsgruppenförberedelser för vattentransporter.vidtog en
inforrna-upprättadeBåstad ochRadio ettradioutsändning iförsta man

någraoch efterfastställdesriskområdepreliminärttionskontor. Ett
lämplig-rekommendationermyndigheterutfärdade centraladagar om

medriskernaoch ätaanvända attellerdricka vattnetheten att omav
beredskaps-kundesmåningomområdet. Såfrångrönsakerellerkött

ordinarietill sinkommunenåtergickjanuari 1998upphöra. Iläget
tillräckligtfanns någondet intesvårighetorganisation. En attvar

akrylamid ianalysmetod förackrediterad/godkänd vattnet.känslig, av
kunde hävas.riskområdena1998 innantilldärför ändadröjdeDet mars
regionala ochfrånbl.a.åtalsanmålningartillhar lettTunnelbygget
misstankehar delgivitstiotaldrygtmyndigheter. Ettlokala ompersoner

eller lagenvattenlagenbrottarbetsmiljöbrott,ochmiljö- mot om
produkter.kemiska

kommissiontillkallaregeringenbeslöt1997oktober20 attDen en
uppgift har varitinträffat. Kommissionensdetanledningmed somav

samband medhaftarbetsmiljöfrågorochde miljö-redovisaatt som
och olägen-skadornade uppkomnatillorsakernautvärderaochbygget

och hurarbetsmiljöarbetet organiseratshurutvärderaheterna attsarnt
myndigheter ochfungerat hosinformationshanteringenochuppgifts-

förslag tillhaft lämnakommissionenharberörda.andra Därutöver att
har inteframtiden.händelser i Detliknandeundvikaföråtgärder att

och ersättningfrågoruttala iuppgiftvårvarit att somansvaromoss
domstols prövning.underkommakan
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lämnadeKommissionen delrapport den 15 maj 1998 SOUen
1998:60. redovisasI effekter det påbörjade tunnel-rapporten som
bygget har fått i viktiga hälso-vissa och miljöhänseenden, de beslut
och händelser lett fram till dessa effekter och hur det kritiska lägetsom
hanterats. redogörs ocksåI i drag för planeringsproces-rapporten stora

och korthet för de geologiskai och tekniska villkoren försen
tunnelbygget.

Effekter

utredning förAv Institutet Miljömedicin IMM gjort på kom-en som
missionens uppdrag framgår akrylamid giftigt vid hudkontakt ochäratt
förtäring och det dessutom kan orsaka, nervskador, och ärft-att cancer
liga genetiska skador. N-metylolakrylamid mindre giftigt och denär
tumörframkallande effekten mycket den hos akrylamid.är änsvagare
Tätningsarbetena med Rhoca Gil hade bedrivits på sådant desättett att
medfört för akrylamid ochexponering N-metylolakrylamid. deAv
223 arbetare läkarundersöktes direkt efter det tunnelbyggetattsom

bedömdes tjugotal ha drabbats perifer nervpåverkan istoppats ett av
form stickningar/domningarbl.a. i och ben till följdav armar av

Vid uppföljandeexponeringen. undersökning våren hade1998 nioen
arbetare kvarstående besvär. hälsoundersökning skerEn iny
oktober/november Då1998. exponeringen pågått under relativt korten
tid ansågs riskerna för arbetarna skall drabbas andra skador elleratt av
för antingen obefintliga eller försumbara.cancer som

de kringboende hade framförFör exponering allt skett genom
förorenat Totalt analyserades från 310 brunnar, varvidvatten. vatten
akrylamid/N-metylolakrylamid påvisades i 29 stycken. utsläppetNär av
giftet konstaterats började kommunen leverera dricksvatten tankbili till
de hushåll riskområdetinom hade brunnar. Sammanlagtsom egna
196 från hushåll75 inom området undersöktes mellan denpersoner
10 oktober och den november6 1997. del dessaEn av personer
tillhörde hushåll med förorenade brunnar. flesta hade enbartDe varit i
kontakt med förorenat bäckvatten. flera fallI rapporterades nytillkomna
hud- magbesvär.och Vid utvärderingen dessa besvär emellertidsågsav
inte något samband mellan den aktuella exponeringen och besvären.

fysiskaInga hälsorisker förelegatansågs ha för befolkningen på och
vid Hallandsåsen.

Av utredning Sveriges Geologiska Undersökning SGUen som
gjort på kommissionens uppdrag framgick inläckaget i tunnelnatt var

l/s tunnelbygget55 avbröts. Inläckaget vid detnär störstvar som norra
påslaget. hade grundvattnetDär sjunkit 100 Under vintern 1998m.
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grundvattenbildning.medsamband vinternsistigitvattennivåemahade
påslaget 75vidavsänkningenI m.norramars var

medbedömdemodellstudie ochöversiktligocksågjordeSGU en
återställamöjligheternaochframtida situationendendenna atthjälp av

färdigbyggdvid tänktGrundvattenförhållandenanivå.grundvattnets en
studeradesvattendomstolentillåtitsinläckagedettunnel med avsom

tunneldelar. Omutfördafullständig tätningvideffekternaliksom aven
maximalt inläckagedvs. medvattendomen,utförs enligttunneln ett av

jämvikttill dessbergmassandräneringsuccessiv attl/s, sker33 aven
grund-beståendeår.tio Denenligt SGU,kan,uppnås. Detta ta

km225inombli 10då förväntaskan än ettvattensänkningen carnmer
överstigasänkningentunneln kantilldirekt anslutningområde. Istort

grundvattennivåemaåterhämtar sigfullständig tätningVid20 enm.
år.2-3däremot inom

ochkonsulterBanverketsbådehadefrågorSamma utretts egnaav
kalladforskarefinansieradSkanskaochBanverket grupp aven avav
efter-uppmärksamhetväckteresultatSGU:sMiljögranskningsgruppen.

vid detgrundvattensänkningenförväntade vatten-den SGU avavsom
andravad debetydligtvattenläckaget större äntillåtnadomstolen var

orsakernaredovisar vislutrapporttill. vårfram Ikommitutredningarna
hurbeskrivninginnehållerskillnaderna. Rapportentill aven
vidfinnsosäkravilkatill ochmodelleringsarbete går moment som

Även mycketmodelldetaljerad görberäkningar.denna typ enenav
beräkningarnaResultatet ärverkligheten.förenklad beskrivning avav

hurbeskrivaväljs förvärdenvilkaberoende attdessutom t.ex. somav
flöde och lagringpåverkarberggrundenoch vatten.jorden av

vegetationsföränd-eventuellaförriskenberörDelrapporten även
deemellertid endasthadegångbygget iområdet. Innanringar i sattes

helaöversiktlig inventeringEnkänsligaste områdena inventerats.två av
följaAvsiktenförrän 1997.genomfördes vegeta-inte attområdet var

arbetedettaföljande fyra åren. Innan ärdeundertionsförändringar
slutsatsersäkradra någramöjligtdet inteslutfört kommer attatt vara

ekologiskapåverkan på detlångsiktigeventuell systemet.om en
trakten,näringslivet iföreffekternaocksåbeskriverRapporten

fick någramed vattentillgångenproblemjordbruket.främst Förutom
slaktades ochdjurCirka 370besättningar.slakta sinalantbruk

mjölkhämtning.utestängdes frånmjölkleverantörerNiodestruerades.
kassera-och rotfruktermjölk. Grönsakerkgkasserades 330 000Totalt
produk-med sälja sinasvårighetertidhadedes och odlama även atten

uppdagats tillsatte Ban-det föroreningamaefterGanska attsnartter.
regleratharGruppenskaderegleringsgrupp.Skanskaochverket en

tunnelbygget.företag till följdenskilda ochfrånskadeståndskrav av
Mkr betalatsdrygt 26Hitintills har ut.
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slutrapporten analyserarI och värderar hurvi Hallandsåsprojektet
granskades och tillstyrktes tillståndsmyndighetema, övervakadesav av
tillsynsmyndighetema och utfördes den myndighet fått iav som upp-
drag utföra bygget nämligen Banverket.att

första januariDen 1999 träder den miljöbalken i kraft. harVinya
sökt bedöma vad reglerna balkeni skulle ha inneburit de varitom
tillämpliga på Hallandsåsprojektet.

Utredning och tillstånd

kan diskuterasDet underlaget för banutredningen med tillhörandeom
miljökonsekvensbeskrivning tillräckligt omfattande. slutsatserDevar

drogs kan fall ifrågasättas.i vattendomstolensI dom redovisasvartsom
felmarginal fem till tio gånger- det gällde slutsatsernastor nären om-

framtidatunnelns påverkan på grundvattnet. Orsaken till att
grundvattnet sjunkit emellertid den teknikän väntat är attmer som

Ändaanvändes inte lämpade sig för bygga i Hallandsåsen. tillsatt man
övergick till Rhoca Gil försökte tunnelväggama med betong.tätaman

fungeradeDet inte. Banverket hade träffat avtal tunneln skulleattom
drivas med jätteborr detta hade inte gått. Misslyckandena kanen men

främstinte resultat brister i utredningen påverkan påettses som av om
grundvattnet. inträffat framförDet allt resultatet bristandeärsom av
styrning och ledning projektet. Tillsynen i fungeradestort settav som
godtagbart, utifrån de och möjligheter stod till buds,resurser som
kunde förhindrainte olyckan. återkommer tillsynen.Vi till

Regeringen prövade tillåtligheten projektet från bl.a. miljö-av
synpunkt i enlighet med då gällande lagstiftning inom förramen
expropriationsärendet. hadeGenom beslut regeringen dockett annat
nio månader tidigare redan beslutat bygget skulle genomföras. Detatt
kan därför ifrågasättas vilket intresse det fanns miljöfrågomabelysaatt
på allsidigt eller fram andra alternativa lösningar.ett sätt Denatt ta
miljökonsekvensbeskrivning regeringen hade tillgång till isom
expropriationsärendet bristfällig. Svårigheter beskrevsvar som
utmaningar skulle klaras Banverket utredningenanvände försom av.

legitimera projektet, förinte minimera ingreppenatt i miljön. Ingaatt
alternativ redovisades.

Den dominerande roll sökanden har det gäller bestämmanär attsom
milj ökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll måste balanse-

Länsstyrelsen spelar viktig roll dettai arbete enligt miljöbalken.ras. en
Även framtideni kan statsmakterna komma beslutaatt storaom
infrastrukturprojekt i bakvänd ordning, dvs. ställning till-ta utan en
fredsställande utredning. bl.a. därförDet viktigt hur kravenär på en
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miljökonsekvensbeskrivningbestäms. Enmiljökonsekvensbeskrivning
förut-alternativ.och relevanta Dettatillräckligainnehålla ärmåste en

allsidig belys-finnas skall fåkansvårigheterför desättning att ensom
miljmellanavvägningenide prioriteringar önoch förning görsatt som

detföreslårKommissionenblir tydliga.och andra intressen att mest
gällerfall detvarjealltid skall redovisas, ialternativet närmiljövänliga

betydande miljö-medförakanåtgärderochverksamheter antassom
påverkan.

motverkas antingenkandominerande ställningSökandens engenom
Kommis-motsidan.förstärkaoch/ellergranskningopartisk attgenom

opartisk ochdärNederländernalösts ifråganstuderat hurharsionen en
miljökonsekvensbeslcrivningar. Dennagranskarkommissionfristående

omfattningvilkenmed bestämmaarbetetockså ideltarkommission att
nederländskadenärende skall ha. Vivisstbeskrivning i attett anseren

föreslå någonbereddaintestuderavärd attär attlösningen är att men
inrättas.institutionny

utredningenpåverkamöjligheterallmänhetensmiljöbalken har attI
milj öorganisationervidgats ochvidareharSakägarbegreppetförstärkts.

finnsdet inteligger isvårighetföra talan. Enmöjlighet atthar fått att
för miljön.ochAlla ingenmiljöintressena. ärnaturlig bärarenågon av
och förutredningarför attkrävs dessutom göraattDet egnaresurser

Kommissionensökandenmaterialdetbedöma presenterar.kunna som
miljöombudsman/miljöadvokatinrättafråganhar övervägt att enom

miljö-godkännabeslutöverklagainföra attoch rätt attatt enom
det arbetediskuterats ifrågor harBåda dessakonsekvensbeskrivningar.

föreslå någotbereddadärför inteVimiljöbalken.föregått attärsom
miljöbalken utvärderats.ordningen idenförränliknande nya

kraft 1996.trädde ibanlagenbyggande järnvägLagen avom
sinajärnvägsplaner,Banverketfastställer ävenEnligt denna egna.

kommer intetillståndsmyndighet. Dettasåledes sinBanverket är egen
banlagenändringar ioch vissamiljöbalkenmedochändras i attatt

tillåtlighetenregeringenEfter det storakraft 1999. prövatträder i att av
ochomfattningtillståndetsBanverketalltsåbestämmerjämvägsprojekt

miljöbalkenskall enligtRegeringen prövaskall gälla.villkorde som
haprojektuppräknadeantaltillåtligheten storaett ansessomav

Tillstånd för dessamiljön. prövaspåverkan påbetydande av
farleder.och vissagäller järnvägar,detmiljödomstolen, vägarnärutom

verket.det VidelvisalltsådemMiljöprövningen görs av egnaav
skall tillåtlighetsprövasprojektallaändras ochdettaföreslår attatt som

miljödomstolen,också handläggs iregeringenav
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Tillsyn

Kommissionen har granskat tillsynsmyndighetemasäven agerande
fram till olyckan hade konstaterats. kan finnasDet föratt vissutrymme
kritik, tillsynsarbetet har i bedrivits ungefärstort settmen som man
kunde förvänta sig bakgrund de möjligheter ochmot av resurser som
tillsynsmyndighetema har. Slutsatsen blir dock den tillsynatt som

med dagens och regelverk, normalfalletutövas, i har små möj-resurser
ligheter förhindra allvarliga miljöeffekter det slagatt uppkom-av som
mit i Hallandsåsen, falli det gäller spridning giftigavart när ämnen.av
Myndigheterna måste kunna snabbare och kraftfullare. Deagera
omständigheter förelåg speciella. Länsstyrelsen och kommu-som var

skulle övervaka statlig myndighet med uppdrag frånattnen en rege-
ringen utförde projektet i enlighet med gällande lag och tillstånd.

Länsstyrelsen ansvarig för övervakningen vattenfrågoma.var av
fannsDet kontrollprogram för läckvattnet. Den tappadeett mängden

kontinuerligt och vissa analyser gjordesmättes det gällde dennär
kemiska sammansättningen. Det släpptes skulle enligtVatten utsom
vattendomen ha utifrån länsstyrelsens bedömning fullgod kvalitet.en
För bedöma vad detta innebar utgick ifrån denatt naturligaman
vattenkvaliteten i de vattendrag där läckvattnet släpptes Det ärut.
därför förvånande kontrollprogrammet inte ändrades Rhocaatt Gilnär
började användas skala.i När det gällde den mängd grundvattenstor

tappades påpekade länsstyrelsen i Kristianstad redansom sommaren
1995 ansåg den tillåtna mängden överskreds.att Banverketattman
hade emellertid uppfattning hur vattendomstolens tillstånden annan om
skulle förstås. Dessutom tycks vattenflödet ha varierat. Det måste
emellertid ha klartstått för både tillsynsmyndigheten och Banverket att
den tillåtna mängden skulle komma överskridas inte hittadeatt om man

bättre metod Efter försök vitesföreläggaatt täta. Banverketett atten
Åklagaren1996 anmälde länsstyrelsen verket till åtal i februari 1997.

gjorde första besök på bygget den oktober7ett 1997.
länsstyrelsenNär och kommunen den 14 augusti fick1997 besked
Rhoca Gil skulle börja användas beslöt kommunenatt nämnareattom

undersöka riskerna. Man väntade dock veckor med kontaktatre att
Kemikalieinspektionen. Därefter inleddes skriftväxling hadeen som
kunnat leda till föreläggande användaett mindre farligtatt ettom
tätningsmedel. Innan kommit så långt hade emellertid akrylamidman
och N-metylolakrylamid förorenat bäckvatten, brunnar och grund-
vatten.

Det läggsär på tillsynsmyndighetemaett tungt i storaansvar som
projekt där varje dags försening innebär kostnader. Det svårstora är en
uppgift för regionala och lokala myndigheter central myndighetnär en



Sammanfattning 17SOU 1998: 137

tillstånd.och respekterar givna Detmiljöansvar intesitt ärinte tar
kunde ha bestämd.uppfattning länsstyrelsen varitemellertid vår att mer

det gällersina rutinertillsynsmyndighetemaföreslårVi över näratt ser
rådgivning, information,mellan myndighetsutövning,gränsdragningen

Banverket informerade Rhocafrämjande verksamhet.stödjande och om
omfattande försök redan i gång.efter detGil först att var

särskilt mycket tid ViTillsynsmyndighetema fick inte att reagera.
skallmotsvarande situationdärför användare iföreslår att varaen

tillsynsmyndigheten. stärkatill Föranmäla sina planerskyldig attatt
roll ochNaturvårdverket får bredareocksåföreslår vitillsynen ettatt en

större ansvar.
förstärks miljöbalken.tillsynsmyndighet i DetrollKommunens som

erforderlig kompe-kommuner hasvårt för småemellertidkan attvara
sådärför de kommunerkemikaliesidan. föreslårVipå atttens som

kemikalier tillöverföra tillsynenfå möjlighetskallönskar överatt
länsstyrelsen.

Styrning

och överlämnadeskulle byggasbeslutade tunnelnRegeringen att upp-
fickRegeringen/kommunikationsdepartementetBanverket.tillgiften

och byggetmed grundvattnetproblemdetbesked attstoraatt varom
dyrare. Projektetbli Mkranledningen skulle 800denbara togs trotsav

förekommål- och resultatdialogför deninomdetta inte somramenupp
heller vid övrigaapriloch verket i 1997. Intemellan departementet

aviserade problemen haBanverkettycks deinformella kontakter av
diskuterats.

lätrimlig omfattningfick information iBanverkets styrelse inte men
tillstånd överskredsvattendomstolensmed beskedockså nöjasig attom

organiserat såkostnaderna Banverketochnågot attsteg.att ansvarvar
möjligt.långt ned i organisationenbefogenheter delegerats såoch som

problem hade åter-reda på hur defåhar varit svårtDet att man
dehar ökat påalltmer hopplös situationrapporterades. I pressenen

skulleproblemenoch många tycks ha påansvariga väntat attnärmast
lösas någon annan.av

användes första hand förBanverket gjorde iutredningarDe attsom
underlag för verkets beslut. detprojektet och Närmotivera inte som

följde intelämpligheten försöka borra sig åsengällde att genom manav
relevantråd. Vid andra tillfällen underlät inkonsultssin att taman

försenade och fördyradeFörsöket borra sig åseninformation. att genom
Banverket för tid drevsamtidigt vinnaprojektet avsevärt attsom

miljön.mellanpåslag innebar allvarligt ingrepp iigenom ettett som



18 Sammanfattning SOU 1998: l 37

Banverkets redovisningssystem inte till projektet. Dettaanpassatvar
bör ha fört med sig svårigheter följa projektets kostnadsutveckling.att

Tunnelbyggets misslyckanden måste främst resultatettses som av
bristande ledning och styrning. Under sina fåansträngningar framatt
tunneln har Banverket dessutom bortsett från sitt myndighetansvar som

deti allmännas tjänst.

Miljöledning och miljökunskap

Problemen på Hallandsåsen aktualiserar frågan miljöledning ochom
miljökunskap hos engagerade bygget.i På vårt uppdrag har KMparter
Miljöteknik undersökt vilka effekterAB införande miljö-ett av
ledningssystem skulle få för miljöarbetet vid anläggningsprojekt.stora
Problemen kring bygget har inneburit väckarklocka för bygg-en
branschen. de byggföretagenI pågår arbete med förastörsta inatt
miljöledningssystem för anläggningsverksamheter. Banverket har i
december fått1997 regeringens uppdrag införa miljöledningsystem.att
Beställarens kompetens speciellt viktig för hur miljöfrågomaär
hanteras vid upphandling. fanns dockDet inom Banverket rutin fören

värdera kemikalier inte tidigare iakttogsDenna rutinatt använts.som
upphandlingeninte vid Rhoca Gil.av

Med miljöledningssystem blir kunskapen i miljöfrågor ochstörre
ansvarsförhållandena tydligare. finns emellertidDet viss motsättningen
mellan behovet miljöledningssystem och reglerna offentligav om upp-
handling. Upphandlingsreglerna del ochEG-rätten kan inteär en av
ändras ensidigt. förordar därförVi Sverige verkar för bättreatt en
miljöanpassning reglerna offentlig upphandling.av om

Ökad och bredare kunskap hos byggföretagen efterlyses. De
offentliga beställarna anläggningssektominom måste ta störreett

för miljöfrågoma inom sektor.sin föreslår därförVi attansvar
trafikverken får i uppdrag igång, leda och finansierasättaatt
utvecklingsprogram. kompetenshöjningEn får betydelse för både yttre
miljö och arbetsmiljö.

Arbetsmiljön

Arbetslivsinstitutet har på vårt uppdrag utvärderat arbetsmiljöarbetet
inom projektet. Kring arbetstagarna på arbetsplats finns etten
skyddsnät uppbyggt det gäller arbetsmiljön. Tunnelbyggetnär dockär

exempel på regelverket inte i sig någon förgarantiett att är att
arbetsmiljöaspekter beaktas på tillfredsställandeett sätt.
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Rhoca Gil resultatet kedjaanvändningenProblemen med är av enav
riskanalys gjordes. Relevant kompetenstillräckligmisstag. Ingenav

felaktig och fickfrån leverantörenInformationensaknades. var passera
företagshälsovård och fackligaokontrollerad. Skyddsorganisation,

riskerna med projektettillräckligt. Omengagerades inteföreträdare
hadeföljts under projektets gångförväg ochvärderats ihade upp

vid plane-krav så skerundvikas. börkunnat Detproblemen ett attvara
arbetsmiljöproblem måsteTänkbaraprojekt.ringen tasstörre upp.av

tunnelbygget finns detuppdagats vidtanke på de bristerMed som
regelverk tillräckligt.gällandeanledning ärprövaatt om

ochskyldiga korrektkemiska produkter ärLeverantörer att geav
från Hallandsåsen visarErfarenheternavaruinformation.uttömmande

och bristfällig ochvilseledandekaninformationdock denna attatt vara
köpare/användare.kontrolleraskunnatillförlitlighet måstedess av

informationochBeredskap

myndig-infonnationshanteringen hosuppgifts- ochanalyseratVi har
påmed giftolyckan ochsambandberörda ioch andra ävenheter sett

haftunderlag har vi vårfungerat. Somberedskapsorganisationenhur
utarbetats på socio-fyraoch ytterligaredelrapport rapporter somegen

universitet.vid Lundslogiska institutionen
Hallandsåsen komgiftolycka förelåg påstod klartdetNär att en

och påför uppmärksamheten. Ifokusstå iBåstads kommun att en ovan
fatta radblev kommunensvår situationmånga atttvungensätt meren

snabbtbehövde informerasAllmänhetenbeslut.mindre känsligaeller
med exceptionelltkunde,kontinuerligt.och Kommunen än storenom

Lednings-hjälp, bemästra situationen.medocharbetsinsats extern
länsstyrelserna, landstingen ochcivilbefälhavaren,regeringen,kedjans

bör emellertid, enligtansvarsfördelninguppgifter ochkommunerna
fredstid.påfrestningar i Idå det gäller svårauppfattning,vår överses

verken skall bistå andrade centralaregleras hursammanhang bördetta
myndigheter.

kontakt med centralaetableraomedelbart behovfannsDet attett av
efter landshöv-vattenfrågan. detfå råd i Förstförmyndigheter attatt

myndigheter och hemställttill berördalän skrivitdingen i Skåne att
ledningsgruppen blev dettaskulle avdelas tillsamverkanspersoner

centrala verk skall kontakt-det inomföreslår därförgjort. Vi utsesatt
länsstyrelser och andra operativt ansvarigakommuner,motpersoner

myndigheter.
kvar huvudansvaret inom sinamyndigheterna hadecentralaDe

Socialstyrelsen lämnadeLivsmedelsverket ochområden.respektive
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rekommendationer användningen bedömdeDe dockvatten.om av
riskerna på olika Erfarenheterna från Hallandsåsensätt. visar hur
viktigt det myndigheter samråder i de fallär beröringspunkter finns.att
Alla inblandade bör efter informationen till allmänhetensträva att är
entydig förklara och förtydliga den ståndpunkten.att Vigenom egna
har erfarit händelserna fått flera verkatt sinaöveratt se
beredskapsplaner. Vi inte någon anledning föreslå särskildattser en

beredskapsplan för de centrala myndigheterna. Det finnsgemensam
dock anledning för verken övning förbereda sig för liknadeatt genom
fall.

Ett problem bristen på tillräcklig känslig analysmetodstort var en
för akrylamid i dröjdeDet ända till 1998 innan det fannsvatten. mars
någon godkänd metod för analys halter motsvarande rikt-WHO:sav
värde. Livsmedelsverket och Socialstyrelsens rekommendationer
byggde på detta värde. erfarenhetEn därför det inte tillfreds-är äratt
ställande helt överlämna frågan utveckling analysmetodikatt om av ny
till den kommersiella marknaden. Problemet kunde ha aktualiserats
redan under byggtiden, länsstyrelsen hade velatt.ex. om anpassa
kontrollprogrammet för läckvattnet till det tätningsmedel faktisktsom
användes. Frågan för utveckling analysmetoder börom ansvar av
därför utredas med avseende på brådskande situationer också förmen

normala omständigheter.mera
det gällerNär informationen till allmänheten lyckades Båstads

kommun vinna visst förtroende under krisen. Visserligen ansågsett
kommunen många medansvarig för den uppkomna situationen,av som

efter ha anmält Banverket och Skanska till åtal verkar detattmen som
kommunen allt hamnade denpå sidan allmänhetensitrots rättaom

blev främstDet medierna ansågs ståögon. på medborgamassom
sida. de undersökningarI gjorts har mediernas bevakning i stortsom
fått mycket positiva omdömen. Framför allt det den lokalavar pressen

de boendes förtroende.som vann
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Förslag

följerredovisatsförslag har HärvåraflestaDe enovan.av
emellertid framhållaförslag. Vi villsamtligasammanställning attav

ledning och driftgäller projektetsslutsatserviktigastemånga våraav
förslag.leder till någraoch inte

tillåtlighetTillstånd och

alltid ingåmiljösynpunkt skallmöjliga alternativet ibästaDet enurv
verksamheterfall det gällermiüökonsekvensbeskrivning, i närvart

miljöpåverkan.betydandemedförakanåtgärdereller antassom

Miljödomstol.miljöprövasinfrastrukturprojekt skallAlla stora avc

Tillsyn

det gällerbörTillsynsmyndigheterna rutinersina näröverse0
informa-rådgivning,myndighetsutövning,mellangränsdragningen

Myndighets-verksamhet.främjandestödjande ochtion samt
uppgifterna.från detydligare hållasmåste övrigaisärutövningen

såkompletterasmiljösanktionsavgifter börFörordningen attom0
överskridertillståndsplikt elleråsidosätternäringsidkareäven som

sank-betalakan åläggasVattenverksamhetför allvillkor att
tionsavgift.

kemi-använda mängderför denSkyldigheten storaattavsersom0
omedelbarahar detmyndighetunderrätta denkalier att som

utredas.börtillsynsansvaret

kemi-tillsynenmöjlighet överlämnabör överKommunen attges0
till länsstyrelsen.kalier

utredastillsynsmyndighet börroll centralNaturvårdsverkets som0
ochfölja andra sektorsmyndighetersmöjlighetenbeträjfande att upp

exempelvis ingåuppgiften skullemiljöarbete. Ikoncernersstörre
ochhur arbetet bedrivstillårligen regeringen attrapporteraatt

miljöarbetet.informera syfte ejfektiviseraråd ochsamordna, i attge
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Milj ökompetens

rafikverken bör få uppdragT igång,i leda och finansierasättaatt0
utvecklingsprogram för höja miljökompetensen inomatt
anläggningssektorn, alltså på entreprenörsidan. sådantäven I ett
utvecklingsprogram bör enligt vår ingå fortbildningmening av
berörd personal och återföring erfarenheter från fältet. Arbetetav
kan lämpligen drivas samarbete med tekniskai högskolor,

och Byggforskningsrådet.universitet

förordar förVi åstadkomma bättreinitiativ "miljö-att0 en
anpassning" EG-rätten det gäller upphandling så det blirnär attav
möjligt ställa särskilda krav på miljöhänsyn samband mediatt
upphandling och tjänster.av varor

Arbetsmiljön

Vid planeringen projekt bör krävas grundligstörre att0 av en
riskanalys och tänkbara arbetsmiljöproblemgörs att tas upp.

tillfrågasbör redan vid planeringen,Expertis synnerheti om
verksamheten kommer medföra storskalig kemikaliehanteringatt
eller andra förhållanden med risker. Med tanke på de bristerstora

uppdagats vid tunnelbygget finns det anledning prövaattsom om
gällande regelverk tillräckligt.är

Varuinformationen från leverantörer måste kunna värderas och0
kontrolleras köpare/användare. Arbetslivsinstitutet pekar påav en

frågorrad bör undersökas detta sammanhanginärmaresom
vilken skall kontrollera informationen, vilketinstans taransvar
kemibranschen skall myndighetersina ellerorganisationer,genom

kontrollinstrument ha ansvar. Vi delar uppfattninginstitutetsannat
och vill särskilt betona näringslivets ansvar.

Beredskap och informationshantering

Ledningskedjans regeringen, civilbefälhavaren, länsstyrelserna,0
landstingen och kommunerna uppgifter och ansvarsfördelning bör

och förtydligas det gäller svåra påfrestningaröver när ises
fredstid. detI sammanhanget bör det regleras hur de centrala
verken skall lämna expertstöd och bistånd och hur dessa verkannat

skall ha den beredskapövning krävs.genom som
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centrala verk skall kontaktpersoner kommuner,Inom utses mot0
andralänsstyrelser och myndigheter.operativt ansvariga

förslagsvis myndigheternasSkyldigheten bör regleras, respektivei
instruktion.

ackrediteringMöjligheten till analyser och laboratorier iav0
bör utredas Frågan bör medkrissituationer närmare. över ävenses
under normala omständigheter.tanke på behov mer
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Summary

periodconstructionandPlanning

National Railassigned thethe Governmentof 1991,theIn summer
ridge inHallandsåsenthetunnel throughAdministration constructto a
rail linkof theThis projectSweden. west-coastSouthwestern part

track,ofkm14.5and comprisesMalmö,andGothenburgbetween new
eachtrack intunnel, withdoubletunneledkmwhich 8.6of one

precededtunnelbuilddecisionTheapart.direction, 25 tometres wasa
commenced in 1975,whichinvestigationsandstudiesdiscussion,by or

ofwhenintensifiedthismid-1980s,theearlier. In a groupprocess was
presentedcompanies reportof major Europeanexecutivessenior ona

eliminatespecific projectsofnumberdescribing toLinks,Missing a
additionIntransportation tothebottlenecks in European system.

theContinent,and thethebetween UK reportfixed linkdiscussing a
transportationLink improveof Scanquestionexamined the toalso a

enoughgoodsofFree notand Germany.Oslo movementbetween was
rapidly.hadalsogoods to move—

Swedeninorganizationsand variousauthoritieslocalRegional and
AdministrationRailWhen thesolution.tunnelforworkingalso awere

fororganizationsand otherauthoritiespubliccirculated its report to
whole.the projectobjectionsthere1990, toin as acomment were no

ofconsistingformationhorstridge primaryHallandsåsenThe a
considerablyclay.converted intopartlyfissures,withrock many

whichSweden,formations inrockprimaryaquiferous than mostmore
suitable forhighlypeninsulaand the Bjäreridgethethemakes area on

ofmadeConsiderablevegetables. waterofcultivationthe use
and theridgeHallandsåsenThefor irrigation purposes.resources

andnationalof interestconsidered becoastalneighbouring toarea are
regarded unique.words thisotherinprotected by law asareaare —

be taken intolifeand outdoorcountrysidethe mustrelatingInterests to
of the environmentdisturbancewhetherassessingwhenaccount any

whichprotected againstalsoThepermitted.be mayto measuresarea
traditionalThisenvironment.historicnaturaltheharm aor

Swedishand, inarcheological remains context,withcountryside aarea,
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considerable of biological diversity. Hallandsåsen and thea measure
surrounding have had national fortourist sitestatusarea as a many
years.

Some investigation of the environmental impact undertakenwas
prior commencing construction operations. theto In main, such

focusedconsiderations the required disturbanceto preventon measures
of local residents, for example by providing fencing reduce noise andto
triple-glazing for windows. principle,In rail consideredtransport was

be environmentally friendly. addition, trains would underto pass
these protected through them.notareas,

Construction of the tunnel commenced in October 1992 and, in
accordance with the initial due be completed bycontract, towas
December 1996. estimated that the of construction would becostwas
SEK 1,250 M. Construction ceased in October 1997 when
approximately third of the total main-tunnel stretch had beenone
blasted, of than SEK 1,000 M.at costa more

Construction stopped

The immediate for stopping construction that the waterreason was
seeping of the tunnel had high acrylamide and N-out a
methylacrylamide The had taken samples of thecontent. contractor

following complaints by workers. also proved that whichwater cows
had drunk became paralyzed and fish died breedinginwaterseepage a
facility of thein into whichwater waterone courses seepage was
released.

Acrylamide substance which has effectsserious health. N-a on
methylacrylamide less Bothtoxic. substances theincomponentsare
Rhoca Gil grouting material used seal the tunnel surfaces. theByto
time construction ceased, total of of1,400 ready-mixedtonnesa

had beengrouting used which, estimated, corresponded to
approximately 140 of acrylamide and N-methylacrylamide.tonnes
These toxic substances had been dispersed with the butwater,seepage
had also penetrated the ground total ofA wells29 in thewater. area

polluted in thiswere manner.
As result of the release of these toxic substances, also founda was

that construction operations had caused drop in ground—watergreatera
levels than had been anticipated. This primarily because the tunnel-was
sealing techniques employed prior the of had1997 beento notsummer
successful. Rhoca Gil used in find other methods ofattempt towas an
sealing the tunnel. The ground—water problem had, fact,in been critical
for time. Prior commencing operations, the Railtosome
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off ofrequested drain 33 litrespermissionAdministration to water per
approved by thetunnel, and this Waterfrom the entiresecond was

fissures andformation containedthe rockRights SinceCourt. many
Thesubstantial sealing operations.called foraquiferous, thiswas

surface of thecracks in theintoinjectoriginal intention concretetowas
methodthat thisbecametunnel. However, notapparent wassoon

thebe achieved, despitesealing couldadequatesincefeasible, not
theof times,considerable quantities Atofapplication waterconcrete.

second.litresamounted 70take-up to a
for the delay inmaintheproblemsSealing reasonwere

be much expensivetunnel also provedtheandconstruction, to more
Theproblems however.otherestimated. Thereoriginallythan too,were

basedcompletedwhich in 1992original procurement waswasprocess
tunnel. Investigationsthedrilling machineof giant to cutaon use

appropriate inof thisthat equipmentindicated, however, notnature was
when theconfirmedThisgeological circumstances.of theview was

blastingandof tunnelling,afterstandstill 13drill meterstocame a
had financialThis failurebe used.hadtechniques to consequences

result,unable handle. Asprovedoriginalthewhich tocontractor aa
lesswhichinitiated termsprocurement wereonprocess wasnew

tunnelworkingAdministration.National Rail Athefavourable for new
ordertunnel-level, indownof the ridgethe peakbuilt from totowas

bepermittedThis operationsconstructionspeed the toprocess.up
simultaneously.facesfour tunnelcarried out on

ceasedconstructionAfter

Octoberreported 1997,inof substancesdischarge toxicWhen the was
Theknown.thedispersal inof theirthe notsystemwaterextent was

municipalinhabitants andplaced localturbulencesubsequent
planmunicipalThedifficult position.inpoliticians wasemergencya

takenmunicipal suppliesof theeffect. Samplesinto waterput were
made for transportingand preparationsimmediately waterwere

theinitial broadcastmadeThe crisissupplies. management team onan
office Aand informationBåstad channel,Radiolocal set up.wasan

centralfew later,established and, daysriskpreliminary azone was
regarding therecommendationsissuedauthoritiesgovernment

possible risksupplies, and theof drinking usingsuitability wateror
concerned.from thevegetablesinvolved eatingin meat areaor

theceased, and 1998of in JanuarytheEventually, state emergency
operational Onenormalable itsMunicipality structure.toto returnwas

sufficientlythat thereexperienceddifficultiesof the nowas were
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sensitive certified/approved methods for analysing the acrylamide
supplies.in result, theAs risk classification couldcontent water a zone

be removed until March 1998.not
ofConstruction the tunnel has resulted in the initiation of legal

proceedings, including legal proceedings instituted by regional and
local authorities. More than have been summonedten persons on
charges of suspected breaches of environmental and working
environmental legislation, the Water theAct Act Chemicalor on
Products.

ofview what had occurred, OctoberIn 20 1997 the Governmenton
decided appoint official Tunnel Committee. The Committeeto an was
assigned the environmental and working environmentto report on

relatedissues the project, evaluate the for the damage andto to reasons
the suffered,inconvenience and evaluate the in which workingto way

tasks had beenenvironment organized and the which factualinmanner
information informationand the public had been handled by theto
authorities and other parties. addition, theIn Committee towas propose

avoid similar incidents in the future. haveWe beento notmeasures
assigned views responsibilityconcerning andto mattersexpress on

whichcompensation, be subject consideration thebyto courts.may
The Committee presented interim 15 1998 SOUMayreportan on

l998:60 which reported the effects of of tunnelcommencementon
fromconstruction operations certain health and environmental aspects,

the decisions and which had caused effectsthese and theevents manner
which the critical whichin situation had occurred had been handled.

The also outlined the planning and briefly describedreport process
geological and technical factors relationin construction of the tunnel.to

Impact

byA the Institute of Environmental Medicine IMMreport
commissioned by the Committee indicates that acrylamide toxic in
the of skin when consumed orally by drinking. Inevent contact or
addition, damage the and andsystemcan nervous cause cancer
hereditary damage.genetic N-methylacrylamide less toxic and the

effectoncogenic much weaker than in the of acrylamide.case
Grouting operations using Rhoca Gil conducted inwere a manner
which resulted in acrylamide and N-methylacrylamide.toexposure

ofSome 20 the workers223 who medically examinedwere
immediately after ofcessation construction diagnosed sufferingwere as
from peripheral effects the for example in the formsystem,on nervous
of irritation/numbness in their legs ofresult toarms or as a exposure
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substances. When this followed thethese examination in springwas up
discomfort.of workers continued experience1998, nine Ato new

take place October/Novembermedical examination due in 1998.to
these substances occurred for relatively limitedSince to aexposure

sufferconsidered that the risk that these workers wouldperiod, was
develop either negligible.other ill-effects zeroor cancer were or

concerned,people living the neighbourhoodfar inAs wereas
form of polluted supplies. all,primarily took the Inwaterexposure

Acrylamide/N-methylacrylamidewells analysed.from 310water was
established that the discharge ofWhendetected in 29 wascases.was

the Municipality started supplysubstances had occurred,these toxic to
households the risk which had theirby tanker indrinking water to zone

from households theof inwells. total 196 75A area werepersonsown
of theseOctober and 6 November 1997. Someexamined between 10

wells and,of households which had pollutedmembersindividuals were
polluted inof had been in withthemin addition, contact watersome

examined had only been inthe majority of thoseHowever,streams.
skinseveralwith polluted in Inwater streams.contact cases, or

whenof reported. However,complaints originstomach recent were
consideredcompleted, thereof these complaintsevaluation towaswas

and thesetoxic substancescorrelation betweenbe toexposureno
close theconsidered that people livingcomplaints. toon orwas

risks.subject physical healthridge had beenHallandsåsen not to any
Geological of Sweden SGU theprepared by the SurveyA atreport

ofthe tunnelindicated that inCommittees at raterequest seepage was a
highestceased. Thelitres/second when construction55 rateseepage

had dropped byface, where the groundthe northernnoted wateratwas
result ofof levelsthe winter 1998,During100 watermetres. rose as a

Marchthe months. 1998,of ground during winter Inthe build-up water
facelevel the northern 75in thethe reduction at metres.water was

from which drewoutline model studyalso conductedSGU an
the future and theanticipated inabout the situationconclusions

levels. Ground-water conditionsground-waterpossibilities of restoring
fortunnel studied, allowing theof completion of thethein event were

effects ofRights and also thepermitted by the Court,Waterseepage
Ifwhich had been completed. theof the tunnel sectionsfull sealing

with the rights whichcompleted accordance permit,tunnel in water
would beof litres/second, thereallows for maximum 33seepagea

formation until equilibrium achieveddrainage of the rockgradual was
according Themight take SGU.which 10 permanenttoyears,

level might then be expected be inthe ground-waterreduction in to
kmz, withwithin of approximately 25of 10 metres aan areaexcess

of theof than in the immediate vicinityreduction 20 metresmore
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the ground-waterfull sealing achieved, the other hand,tunnel. If on
original level within threewould its two to years.recover

investigated by the National RailalsoThese issues were
and by the Environmental Analysisconsultants Group,Administrations

National Rail Administration andfinanced by theresearch groupa
results presented by SGU attractedcontractor. TheSkanska the

the reduction in ground-water levelsattention, sinceconsiderable
of permitted by thethe the Wateranticipated by SGU in event seepage

the conclusions drawn insignificantly thanRights Court greaterwas
forindicates thefinalThe Committeesthe other reportreports. reasons

provides highly simplifieddetailed modeldifferences.these Even aa
forof calculations depend,addition, the resultsof reality.picture In

thedescribe the which soilvalues selected intheexample, to wayon
Theflows andaffectand rock formations storage. reportwater water

factors subjectmodel-building andof thedescriptioncontains processa
ofthis estimation.uncertainty in typeto

possible changesconsiders the risk of inalsoThe interim report
of the sensitiveOnlythevegetation in mosttwo areas werearea.

however.of construction, Nochecked prior commencementto
undertakenof priorthe entirecomprehensive inventory toarea was

changes in vegetationplanned monitorwhen1997, to over awas
possiblecompleted, will betaskperiod. Until thisfour-year tonot

long—termthe potential impactconclusions aboutdraw definite onany
ecologicalthe system.

commercial ineffects operationsdescribes thealsoThe report on
ofaddition problemsespecially agriculture.district, Inthe toto access

stock. all, 370slaughter their Infarms hadsupplies, towater some
suppliers of milkand destroyed. Nineslaughteredanimals werewere

kg ofand total of 330,000collection servicesfrom milkexcluded a
dumpeddisposed of. Vegetables andbemilk had root-cropsto were

difficult sell their produce. Thefoundfor time,and, togrowersa
appointed claimsand SkanskaAdministrationNational Rail a

after pollution reported. Thisrelatively quickly,adjustment wasgroup
individuals and businessesconsidered claims by privatehas as agroup

approximately has beentunnel far, SEK 26 Mresult of the project. So
paid out.

in which theanalyse and evaluate thefinalIn report, mannerweour
and approved by the licensingreviewedHallandsåsen project was

authorities and implementedmonitored by the supervisoryauthorities,
thatassigned the construction operation,by the authority outto carry

National Rail Administration.thesay
Code will forceSwedish Environmental into lThe enter onnew

of Codethe implications thehave tried1999. WeJanuary to assess —
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which the Code applied the Hallandsåsenassuming situation in toa was
project.

Investigation and licensing process

the study which the track and theThe of whetherquestion reporton
sufficientlyenvironmental analysis basedassociated impact were was

for discussion. the conclusionscomprehensive Inmatter event,anya
questioned. The ruling pronounced by thereached be Watermay

factor of fiveconsiderable margin ofRights indicatesCourt error— aa
the possibleregards the conclusions drawn abouttimesto ten as—

the thattunnel ground-water levels. However,of theimpact reasonon
that thedropped than anticipatedground-water levels more

for construction operations intechnology employed inappropriatewas
effortsRhoca Gil introduced,Hallandsåsen ridge. Untilthe werewas

surfaces with although this techniqueseal the tunnelmade concrete,to
had contractedthis, the Rail Administrationineffective. Priorproved to

but thisdrilling equipment,for tunneling operations using giant
failures bebeen successful. The varioushadtechnique cannotnot

deficiencies the study of the impactconsidered be due inprimarily toto
duethat occurred primarilyground Thethe towater. events wereon

speaking,of the Broadlycontrol and project.inadequate management
acceptable basedfunctioned insupervision operations an manner, on

failed theand possibilities, but theythe available to preventresources
of laterwill the question supervisionincident. We stage.atreturn to a

forpermissibility of the project,considered theThe Government
accordance with theenvironmental perspective, inexample from an

framework of the expropriation issue.within thelegislation,current
approved the inhad already projectthe GovernmentHowever, a

which theremonths earlier. Thedecision taken nineprevious extent to
environmental inanalysing theinterest in aspects anwas an

alternative solutions thereforeunprejudiced developing maymanner or
analysis which thequestioned. The environmental impactbe to

problems describedhad inadequate. TheGovernment wereaccess was
successfully. Nationalwhich would be tackled Thechallengesas

theAdministration used the study legitimize project,Rail to not to
alternativesthe impact the environment.minimize Noon were

indicated.
counterbalance the dominant role of the applicantThere need toa

and of environmental impactwhen determining the contentsscope an
Environmental Code the AdministrativeThe gives Countyassessment.

this the future, centralBoard role in Inimportant process.an
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well take decisions other infrastructuremajorgovernment may on
projects in the order that decisions arrived withouttowrong say-

investigation. The in which the forrequirementsproper manner an
environmental impact determined crucial issue. Anassessment are a
environmental adequateimpact contain and relevantassessment must
alternatives. This essential the potential problems betoare

analysed and the between theimpartially priorities environment and
clearly established. The thatother interests Committee theproposes

environmentally friendly alternative should always be reported, atmost
least the of operations and which be expectedin tocase measures may

significant environmentalhave impact.a
of the applicant counterbalanced byThe dominant position bemay

ofimpartial and/or by strengthening the position otherreviewan
has studied the which this problem hasparties. The Committee inway

solved the Netherlands, where impartial, independentbeen in an
environmental and participatesCommittee reviews impact assessments,

regarding the of thein the decision inassessmentprocess scope a
consider that the Dutch solution worth studying,specific Wecase.

prepared the establishment ofalthough not toare propose a newwe
for thisinstitution purpose.

Environmental Code the general publicThe gives greater
influence the addition,opportunities investigation Into process.

and environmentalextends the interested parties givesconcept
The absence ofopportunity theirorganizations presentto case. aan

problem in thisnatural advocate for environmental interests a
and favour of the environment. IninEveryone,context. no one,

of documentationaddition, independent studies and theassessment
calls for The haspresented by the applicant Committeeresources.

the possibility of establishing environmentalconsidered an
function and introducing the. right appealombudsman/advocate to

environmentaldecision impactagainst to assessment.approve ana
of drafting ofBoth these questions discussed in the the thewere course

Environmental Code. view of this, preparedIn not towe are propose
evaluation of theof this priornature, to arrangementsnewmeasures

Environmental Code.under the
entered force Under theThe Railway Construction into in 1996.Act

forthe National Rail Administration determines plans railAct,
facilities, including its plans. This that the Railown means
Administration its supervisory authority. This willacts notas own
change when the Environmental Code and amendmentscertain theto

force theAct into in 1999. Once Government has deterrnined theenter
ofpermissibility major rail project, the National Rail Administrationa

ofdecides the the permit and the conditions which apply.toscope are
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determine theEnvironmental Code, the GovernmentUnder the to
specified whichof number of major projectspermissibility area

the Permits forsignificant impact environment.considered haveto ona
with theby the Environmental Court,grantedsuch projects are
for whichchannels,roads and certain navigationof railways,exception

concerned.conducted by the authoritypartlyenvironmental review
thatshould be amended and projectprocedurethat thisWe anypropose

alsodecision perrnissibilitysubject Governmentwhich mustto ona
Environmental Court.considered by thebe

Supervision

taken by the supervisoryconsidered actionhas alsoCommitteeThe
occurred.accident hadestablished thatbeforeauthorities anwas

whole thebut thefor criticism,beThere onscopesomemay
expectedless might beconductedsupervisory more or asprocess was

disposal of thetheandof the opportunitiesin view atresources
that, givenconclusion drawntheauthorities. However,supervisory

supervisoryregulatoryand the structure,currentcurrent resources
of preventing seriouslimited opportunitieshavenormallyactivities

occurred the Hallandsåsenwhich inof theenvironmental impact type
Theof substances.regards the discharge toxicridge, rateat asany

andrapidlytake actionbe ableauthorities tomust moremore
thespecial sincethis instanceineffectively. The circumstances were

responsibleand the MunicipalityBoardAdministrativeCounty were
which had beenauthoritycentralthatfor ensuring governmenta

accordanceimplemented inprojectthecommissioned by Government a
andlegislation permits.relevantwith the

responsible for monitoringBoardAdministrativeThe County was
forcontroland there wateraspects,water seepage.programmewas a

and certainbasismeasured continuous testsLosses wereawere on
of thechemical composition Inthedeterminecarried water.out to

releasedruling, theRightswith the Courtsaccordance Water water
quality, basedof fully satisfactorysupposed be assessmentto onwas

for thisBoard. The starting pointAdministrativeby the County
theof the innatural qualitythe water waterassessment courseswas

thatreleased. result, surprisingAswhichinto water aseepage was
large-scale ofmodified whencontrolthe not useprogramme was

of ground lost, theregards the volumecommenced.Rhoca Gil As water
earlyKristianstad pointedBoard inAdministrativeCounty out, as as

that the permitted volumethat consideredofthe 1995, wassummer
differenthadNational Rail Administrationexceeded. Thebeing a

1998:12:SOU18-59622
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opinion about the in which the permit granted by the RightsWaterway
should beCourt interpreted. addition,In the flow of water toseems

have varied. bothHowever, the supervisory and the National Rail
Administration have realized that the permitted volume would bemust
exceeded if better sealing method found. Followingnota was an

impose default fine the National Rail Administration inattempt to a on
the Administrative1996, Country Board initiated legal proceedings in

February The1997. planned theVisit constructionprosecutor to
for the firstoperations time October7 1997.on

On 14 1997, when the AdministrativeAugust County Board and the
Municipality informed that Rhoca Gil be employed, thetowere was
Municipality decided ascertain the risks in detail. However,to more
there delay of three weeks before the National Chemicalswas a

contacted by letter. ThisInspectorate might have resulted inwas an
injunction less hazardous grouting material. Before thisto stageuse a

reached, however, acrylamide and N-methylacrylamide hadwas
polluted the in wells and the groundwater streams, water.

Supervisory authorities have considerable burden of responsibilitya
the ofin major projects in which single days delay involvescase a

substantial difficult for regional and local authoritiescosts. to act
when central authority does live itsgovernment not toa up
environmental responsibilities and fails the permits granted.to respect
Nonetheless, in opinion the AdministrativeCounty Board couldour
have adopted determined attitude. thatWe supervisorya more propose
authorities review their routines regards the demarcation linesas
between the exercise of authority, providing advice and information,
and assistance and promotion activities.

The supervisory authorities did have much time in whichnot tovery
thesince National Rail Administration failed inform them ofreact to

the of Rhoca Gil until large-scale experiments alreadyuse were
under that,We in similar situations, should beway. propose users
obliged notify their plans the supervisory authority. theIn intereststo to
of improving supervision, also that the Nationalwe propose
Environmental Protection should beAgency given broader role anda

responsibility.greater
The Environmental Code strengthens the role of the municipality as
supervisory authority, although be difficult for smalla may

municipalities have the requisite expertise the chemicalin sphere.to
thereforeWe that municipalities which wish do should besuggest to so

able transfer ofsupervision chemicals administrativeto to county
boards.
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controlandManagement

whichtaken by the Government,tunnelbuild thedecisionThe to was
TheNational Rail Administration.thethe projectassignedthen to

CommunicationsandofMinistry TransportGovernment was
the groundwithproblems in connectionthere majorinformed that were

additional of SEK 800 M.would leadthisand that coststowater
theraised inof thethe projectthis, mattersDespite not onewas

and thebetween the Ministryand resultsof objectivesdiscussion
that theApril andplace in 1997,which tookAdministration appears

raised otherinAdministrationRailreported by the notproblems were
either.informal contacts

sufficientreceiveboard didAdministrationsRailThe not
whenfurther informationfailedandinformation, to wasquery

beingRights Courtthegranted by Waterpermitthenotified that was
AdministrationsTherising.and thatexceeded costs were

ofof delegationprinciplethebasedorganizational structure onwas
thelevel inpossiblethe lowestand authorityresponsibilities to

whichproblemshow thedifficult ascertainhas beenorganization. to
Facedorganization.levels in thehigherreported backoccurred towere

growingtheresituation,hopelessincreasinglywith onpressurewasan
appearedpeopleresponsible, andimmediately towhothose manywere

problems.solve theelseforwaitingbeenhave tosomeone
AdministrationRailNationalby theconductedstudiesThe were

forbasis itsthanratherjustify the project,usedprimarily to aas
adviceconsultantstake itsfailedAdministrationThedecisions. to on

through the ridge.tunneldrillofwisdom tryingof thethe question to a
relevantobtainfailedAdministrationtheother occasions, toOn

delaysubstantialresultedtunnel indrillTheinformation. attempt to a
effortsthe Administrationsandhigher toconsiderablyand costs, save

involved seriouscentral faceoperationscommencingbytime aon a
accountingAdministrationsTheenvironment.theimpactnegative on

whichof the project,needscompatible with thenotsystem was
monitor projectdifficultmadeprobably costs.to

regardedprimarilybeencountered the projectinfailuresThe must
control. Furthermore,anddeficiencies inofthe result managementas

Administrationtunnel, thethemaintaineffortsin its to progress on
theauthority servingresponsibilitiesneglected its governmentas a

general public.of theinterests
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Environmental and expertisemanagement

result ofAs the problems experienced in this project, there needa a
focus environmental andto expertisemanagement competenceon on

the of those involved thein construction operation. We assignedpart
MiljöteknikKM AB investigate the effects of the introduction ofto an

environmental the environmental inmanagement system on process
large construction projects. The problems involved in this particular

have soundedproject alarm bell thein construction industry, and thean
major construction companies introducing environmentalare

for their site operations. DecemberIn 1997, themanagement systems
Government directed the National Rail Administration introduceto an
environmental The customersmanagement system. competence
particularly relevant for the in which environmental issuesmanner are
handled thein The Administration had howeverprocurement process. a
routine for evaluating chemicals which had been used previously,not
but this routine applied in the for Rhocanot procurementwas process
Gil.

Environmental result in increasedmanagement systems
environmental know-how and they clarify the responsibilities involved.
There however,is, contradiction between the need forsome an
environmental and the rules which publicmanagement system govern

procedures. The rules of ECprocurement procurement aspectare an
law and, result, be modified unilaterally. thereforeWecannotas a
recommend that Sweden should work for public rulesprocurement
which take environmental considerations into toaccount greatera
extent.

Broader and extensive theexpertise of constructionpartmore on
companies called for, and public-sector in the constructioncustomers
industry take responsibility for environmental issues inmust greater
their thereforeWe that the public administrations theinsector. propose
Swedish should be assigned initiate, andtransport sector to manage
finance development A of expertisegreaterprogrammes. measure
important, both regards the external environment and the workingas
environment.

Working environment

We commissioned the National forInstitute Working Life evaluateto
working life activities Hallandsåsen. A protective has beenat structure
established provide working environment safeguards for employeesto

their place of work. The tunnel project, however, example ofat an a
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doesregulatory guaranteewhich the notsituation in structure, se,per
intaken into accountenvironmentworkingthat aspects aare

satisfactory manner.
ofresultGil theof Rhocacaused by theproblemsThe awereuse

of theanalysisadequateTheremistakes.andofchain was noerrors
providedThe informationlacking.expertiserelevanttheandrisks, was

safetychecked. Theandincorrectsupplier notby the waswas
trade unionandservicesheathorganization, carecompany

had beenrisksIf theinvolved.sufficientlyrepresentatives notwere
of thetheduringfollowedand thenevaluated advancein courseup

beshouldavoided. Thisbeencould haveproblemstheseproject,
Potentialprojects.majorinplanningthemandatory stageat

deficienciesof thediscussed. viewInbeproblemsenvironmental must
thefor reviewinggrounds currentthereproject,thisrevealed in are

regulatory structure.
exhaustiveandprovideliablechemicals correctofSuppliers toare

gained theinexperienceTheproducts.theiraboutinformation
beinformationsuchthathowever,indicates,projectHallandsåsen may

ablebepurchaser/userthe toand that mustinadequateandmisleading
reliability.check its

informationandplanningContingency
andinformationfactualwhich theinanalysed thehaveWe way

otherandauthoritiespublichandled byactivitiesinformation were
haveandsubstances,of toxicthe releasewithconnectioninparties we

functioned. Ourorganizationthethelookedalso at emergencyway
otherfourandinterimCommitteesthe reportbasedconclusions onare

University.Lundfacultysociologyby theprepared atreports
releasedhad beensubstancestoxic atthatclearbecameOnce

FacedMunicipality.BåstadthefocusedattentionHallandsåsen, onwas
problematical inwhichsituationunaccustomedwith manywasan

lessnumber ofobliged takeMunicipalitythe to ormorerespects, awas
andquickly,informedbehadgeneral publicThedecisions. tosensitive

with theableMunicipalityThebasis. tocontinuous copewason a
andworkloadheavyexceptionallyinvolvedthisalthoughsituation, an
andthe functionsopinioninHowever,external assistance. our
thecommandofchainof theresponsibilitiesof managementallocation

DefenceCivil Area,Regionalof the countyDirectortheGovernment,
should bemunicipalitiesandcouncilsboards,administrative county
Principlessituation.peacetimeinregardsreviewed stresses asevereas
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for the in which central bodies should assist othergovernmentmanner
public authorities need be established.to

There immediate need establish with centralto contactwas an
authorities for advice concerning supplies.government Thiswater was

achieved until the County Govemor of Skånenot thewrote to
authorities concerned requesting that coordination personnel should be
assigned the thereforeWe thatto centralmanagement group. propose

authorities should appoint specific individuals forgovernment contacts
with municipalities, administrative boards and public authoritiescounty
with operational responsibilities.

The central authorities concemed retained primarygovernment
responsibility theirin respective The National Foodareas.
Administration and the National Board of Health and Welfare issued
recommendations regarding the of supplies, but they assessedwateruse
the risks in different Experience of the Hallandsåsen incidentways.
indicates the importance of Consultation between public authorities if
their responsibilities coincide. All those involved should endeavour to

that information the general public unambiguous bytoensure
explaining and clarifying made. We understand thatstatementsany
several authorities reviewing their planninggovernment are emergency
in the light of the Hallandsåsen incident. We tosee no reason propose a
special joint plan for central authorities,governmentemergency
although practice/training for similar incidents required.to prepare

The lack of sufñciently sensitive method of analysis detect thetoa
of acrylamide presented major problem. approvedAnpresence a

method for the analysis corresponding the benchmarkWHOto notwas
available until March 1998. The National Food Administration and
National Board of Health and Welfare recommendations basedwere on
the standard.WHO be concluded that satisfactorynot tomay
rely entirely the commercial market for the development ofon new
analysis methodology. This problem might also have occurred when
construction in for example, the County Administrativewas progress
Board wished modify the control for into waterprogramme seepage
line with the sealant which actually being used. The question ofwas

forresponsibility the development of analysis methods should therefore
be studied, both thein of requirements and incontext urgent more
normal circumstances.

The Båstad Municipality managed acquire certain degree ofto a
public confidence during the crisis in of information theterms to
general public, although people regarded the Municipalitymany as
partly responsible for the situation. After initiated legal proceedings

theagainst National Rail Administration and Skanska, would appear
that, in the end, the Municipality wound "on the right side, theinup
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theconsidered be "ongenerallymediaThepublic. toof the wereeyes
for thethat,conducted indicateThecitizens.of ordinaryside surveys

all,Aboverating.highly positivereceivedmediapart,most acoverage
inhabitants.of localconfidencethelocalthe wonpress

Proposals
theabove. Inpresentedalready beenproposals haveofMost our

wishbelow. However,summarized totheyclarity,ofinterests weare
therelatedrawnconclusions toimportantthethatemphasize most way

thismade inproposalsand thatmanaged,projectthe area.arenowas

permissibilityandPermits

bestinclude thealwaysEnvironmental impact mustassessments0
perspective,environmental ratethe atfromalternativepossible any

assumedbewhich toof operationsthein maymeasuresorcase
the environment.appreciable impacthave onan

environmentalsubjectbeprojects toinfrastructuremajor mustAll0
Environmental Court.thebyreview

Supervision
regardstheir routinesshould reviewauthoritiesSupervisory asI

ofofexercisethebetweenlinesdemarcationcleardrawing powers
and assistanceinformation,andadviceofprovisiontheauthority,

madebedistinctionparticular, mustactivities. Inpromotionand a
andauthorityofofexercisetheinvolvingtasksbetween powers

tasks.other

should beEnvironmental Sanction FeesconcerningOrdinanceThe0
chargesof sanctionthe impositionpermitsupplemented onto

exceedrequirementspermitwhich ignorecommercial interests or
operations.established forconditionsthe water

notify theforobligationintroduce topossibilityThe to usersan0
should bechemicalsoflarge-scaleofauthoritySupervisory use

investigated.
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Municipalities should be permitted transfer responsibility for theto0
supervision of chemicals administrative boards.to county

centralAs supervisory authority, the role of thegovernment0 a
National Environmental Protection shouldAgency be studied as
regards the possibility of following environmental tasksup
performed by other national authorities and combines. This function
would, for example, include reporting the Governmentto on an

basisannual regards performance of this function, responsibilityas
for coordination, advice and information, with the object of making
environmental tasks performed in the various effective.sectors more

Environmental expertise

The public administrations in the should be assignedtransport sector0
initiate, and finance developmentto tomanage programmes

improve environmental expertise in the construction sector,
including in this industry. In opinion, developmentcontractors our a

of this should include in-service training of thenatureprogramme
personnel concerned and feedback of experience gained in the field.

might be appropriate conduct this in cooperationto programme
with technical universities, other university institutions and the
Council for Building Research.

recommendWe initiatives achieve better environmentalto0
compliance of legislationEC in the permitprocurement toarea
special requirements be introduced regarding the need taketo to
environmental considerations into in connection with theaccount

of goods and services.procurement

Working environment

A thorough risk analysis and discussion of potential working0
environment problems should be required when major projects are
planned. Experts should be consulted the planningat stage,
particularly operations involve the of chemicals largeuse on a
scale other circumstance involving high degree of risk. In viewor a
of the deficiencies revealed in the Hallandsåsen tunnel project, there

grounds for reviewing the adequacy of the existing regulatoryare
structure.
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be possible for the purchaser/user evaluate and checkmust to0
product information submitted by suppliers. The National Institute
for Working Life has indicated number of issues which should bea
examined closely thisin Which entity should checkcontextmore

informationthe What responsibility will the chemical industry take
via its trade associations public authorities otherAre controlor
functions be responsib1e. share theWe views expressed by theto

for Working Life, and would likeInstitute place special emphasisto
the obligations of the thisprivate insector context.on

Contingency planning and information

ofThe functions and allocation responsibilities of the management0
chain of command the Government, the Director of the Regional
Civil Defence administrative boards, councilsArea, county county

should be reviewed and clarified regardsand municipalities as
Principles forin peacetime situation. the instressessevere a manner

which central bodies provide and othergovernment expert support
need be established. This also applies whichassistance into to way

achieve the of forthese bodies degree preparednesstoare necessary
result ofsuch situations training exercises.as a

Central authorities should specific individualsappointgovernment0
withfor municipalities, administrative boards andcontacts county

public authorities with operational responsibilities. This obligation
should be stipulated, for example in the official directives for the
authority concemed.

possibilities of obtaining laboratory analyses and accreditationThe0
should be investigated fully. Thisin situationsemergency more

issue should also be reviewed in the light of requirements in more
normal circumstances.
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Uppdraget och dess1 genomförande

Direktivenl

uppdrag enligtKommissionens regeringens direktiv från denär
oktober dir bilaga l20 1997 1997:124, bredgöraattse en genom-

inträffatgång det vid tunnelbygget Hallandsåsen.somav genom
uppgifter har sammanfattningsvisKommissionens varit att

redovisa de kemikalie-, och miljöfrågor inklusiveövrigavatten-,0
hushållningsfrågor frågor livsmedel och arbetsmiljösamt om som
har samband med tunnelbygget Hallandsåsen,genom
utvärdera orsaken till de skador på och olägenheter för miljön0 som
uppkommit och i det sammanhanget analysera besluten, inklusive
beslutsprocessen, och dess bakgrund myndigheternas roll,samt

hur arbetsmiljöarbetetutvärdera har organiserats och bedrivits och0
hur samverkan har skett med arbetstagarna och deras representanter,

drabeskriva, analysera och slutsatser uppgifts- och infonnations-0 av
hanteringen hos myndigheter och andra berörda,
lämna förslag till de åtgärder enligt kommissionen behöver0 som
vidtas för liknande händelser skall kunna framtiden.undvikas iatt

skall också undersöka och vidKommissionen behov lämna förslag i
frågan särskild beredskapsplan för centrala myndigheter behöverom en

sådan skulleutarbetas. plan innehålla bl.a. krav inbördesEn på samråd
mellan myndigheterna innan sådana beslut fattas kan ha väsentligsom
betydelse för enskilda.

direktiven arbetet skall bedrivas på sådantI sägs att sättett att
pågående förundersökning och parallellt utrednings- tillsyns-ochannat
arbete inte försvåras. Vidare kommissionen inte skall uttalaattanges
sig ifråga och kanersättning komma under domstolsom ansvar som
prövning.

Frågan huruvida tunnelbygget bör fortsättas eller inte itas upp
direktiven.
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arbeteKommissionens1.2

huvudsak redovisadeidelrapportöverlämnade vimaj 1998I somen
viktigahade fått i vissapåbörjade tunnelbyggetdeteffekterdels som

händelserandra faktiskadels de beslut ochmiljöhänseenden,hälso- och
hanterades.kritiska lägethur deteffekterna ochtilllett framsom

kommissionenundersökningarinnehöll också tvåDelrapporten som
och redo-för Miljömedicingjord Institutetlåtit Dengöra. avena var

akrylamid/N-metylolakryl-riskbedömningövergripandevisade aven
hälsounder-genomfördaresultatenförredogjordeamid samt av

gjortsandra,boende.och Dentunnelarbetaresökningar avsomav
geologiskasammanfattade deUndersökning,GeologiskaSveriges

omgivningspåverkan grund-och denHallandsåsenpåförhållandena
medfört.vattensänkningen

och värderatanalyserathar viarbetetavslutande delenUnder den av
inträffade. Förfram till detlett attmekanismerochde beslut som

vid universi-forskarehar vi låtitbedömningför vårunderlagetbredda
Författarnainträffat.vadGöteborg studeraochUmeåLund,iteten som

ikortoch slutsatser,synpunkterför sina presenterassjälva somsvarar
bilagaåterfinns i 3-5.ochavsnitt 3.1

Även har viuppdragvårtdelar engagerat externaför andra av
arbetsmiljöarbetethurutvärderatharArbetslivsinstitutetutredare.

Öhrlings analysLybrand har gjortCoopersbilaga 6.bedrevs en av
Miljöteknik harAB2.bilaga KMtunnelbyggetkostnader förvissa

ochentreprenadföretagimiljöledningssystemutredninggjort omen
anord-kommissionenbyggbranschenmedhearingdeltagit i somen

myndigheternasfyravi utnyttjatharnade. rapporterDessutom om
gjortsreaktionerallmänhetensochbevakningagerande, mediernas som

uppdragpåLunds universitetvidinstitutionensociologiska avav
publiceraskommerförsvar.psykologiskt Rapporterna attförStyrelsen

institutionen.av
UndersökningGeologiskaSverigesundersökningdenFörutom av

andraarbeteoberoende vårthardelrapport trevåringår i avsom
harsyfte. Beräkningarnabl.a.gjorts i gettmodellberäkningar samma

hydrolo-Rodhe vidAllandocentenMed hjälpresultat.andradelvis av
slutrapporteniredovisar viUppsala Universitetvidgiska institutionen

skillnaderna.tillanledningen
har vi gåttmiljöolyckanledde fram tillvadfåFör att somgrepp om

myndighets-riksdagsbeslut,formmaterial iomfattandeigenom ett av
Kommissionenoch promemorior.utredningartekniskabeslut, domar,

Arbetarskyddsstyrelsen,förföreträdaremedsammanträffathar
Riks-Kemikalieinspektionen,Banverket,i Malmö,Yrkesinspektionen

Naturvårdsverket,livsmedelsverk,Skanska, Statensrevisionsverket,
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ÖverstyrelsenSocialstyrelsen, Styrelsen för psykologiskt försvar och
för civil beredskap.

har ordförandenDärutöver och/eller sekretariatet haft kontakter med
antal företrädare för myndigheter, och organisationer.ett stort experter

Bland dessa kan Kommunikationsdepartementet, Båstadsnämnas
kommun, länsstyrelser, vattendomstol, Koncessionsnämnden för miljö-
skydd, Byggforskningsrådet, Byggentreprenörema, Delegationen för
ekologiskt hållbar upphandling, Kommittén utbildning inför ikraft-om
trädandet Miljöbalken, Juridiska Institutionen vid Uppsala univer-av

och Miljökommitténsitet inom Kungl Vetenskapsakademien. Vi har
också haft viss kontakt med polis- respektive åklagarmyndigheten i
Malmö för vårt arbete skall försvårainte pågående förundersökning.att

tillfällenVid två har kommissionen besökt Hallandsåsen och vid det
dessa sammanträffat med ledningen för Båstads kommun.ena av

Ordföranden och sekretariatet har därutöver haft med antalmöteett ett
företrädare för berörda hushåll på och invid Hallandsåsen.

Ordföranden och sekretariatet har besökt Samferdseldepartementet i
Oslo, EU-kommissionen och den nederländska kommissionen för
granskning miljökonsekvensbeskrivningar. har delsDärigenom viav
fått inblick hur giftproblemi och sambandi med tunnel-vatten-en
bygget Oslo har hanterats, delsi blivit orienterade i visst pågående
arbete i EU-kommissionen och hur ordning för utredning kringom en
miljökonsekvensbeskrivningar kan ut.se

sekretariatet har deltagit i antal seminarier, anordnade bl.a.ett av
och vattenbyggnad på Chalmers tekniskaVäg högskola och Kungl

Vetenskapsakademiens Miljökommitté.
Kommissionen har remissinstans beretts tillfälle sigatt yttrasom

ärenden har samband med tunnelbygget.över som
Direktivens krav på samråd med Miljöbalksutredningen har till-

godosetts kontakt mellan kommissionens sekretariat och utred-genom
ordförande. kommissionensningens Genom hemsida på Internet, samt

de skrivelser och telefonsamtal från organisationer och enskilda visom
tagit del och besvarat, har allmänheten kunnat få insyn i vårt arbete.av

arbete gällervårt regeringens generella direktivFör redovisaatt
regionalpolitiska konsekvenser, offentliga åtaganden, redovisapröva
jämställdhetsaspekter redovisa konsekvenserna för brottslighetensamt
och det brottsförebyggande arbetet. Våra överväganden och förslag har
inga förväntade effekter dessai avseenden.

Skanska har till kommissionen framförtAB synpunkter hurpå vissa
förhållanden redovisats delrapport.i vår Synpunkterna väsentligenrör
det kontraktuella förhållandet mellan Skanska och Banverket och
föranleder inte någon kommentar från kommissionens sida.



SOU 1998:137genomförandeoch dessUppdraget46

innehåll1.3 Rapportens

värderinganalys ochhuvudsakligen vårredovisarslutrapportDenna av
Till delinträffat. vissorsakat detoch mekanismerbeslutde somsom

händelserden redovisninguppföljningden ocksåutgör somavaven
erfarit.däreftersådant viochdelrapportengjordes i som

grundvattnetavseende påmedeffekternaviföljerkapitel 2I upp
förekommit iaktiviteterockså vilkaredovisarGil. Vioch Rhoca som

kommit.andra utredningarhur långt vissaochtunnelbyggetfråga om
kostnader isamhällsekonomiskaanalys vissaviDessutom gör aven

tunnelbygget.samband med
skadortill deorsakernautvärderingochanalysvårKapitel 3 är av

såväl bakgrunden,innefattaruppkommit. Detolägenheteroch som
projek-gjorts,tillåtlighetsprövningtillstånds- ochden somsomgenom

agerandet pågenomgångocksåKapitletutförande. upptartets aven
haft.betydelse dettavilkenochmyndighetsnivåerolika

ochhar organiseratsarbetsmiljöarbetethurutvärderingVår av
kapitel 4.finns ibedrivits

informationshante-uppgifts- ochanalyserar vikapitelSlutligen, i
berörda.och andramyndigheterhosringen

finnsFörslagenkapitel 3-5.framgåroch förslagslutsatserVåra av
sammanfattningen.inledandedensamlade i slutetdessutom av
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2 Effekter och konsekvenser

Rhoca2.1 Gil

vårt delbetänkande beskrivsI resultaten de undersökningar Larsav som
ochHagmar och derasMargareta Törnqvist medarbetare då hade utfört

på arbetare och boende på Hallandsåsen vilka för Rhocaexponerats
Gil. finnsDessutom beskrivning kända hälsorisker viden av expone-
ring för akrylamid och N-metylolakrylamid övergripande risk-samt en
bedömning situationen den tedde sig i april detta1998. I avsnittav som
sammanfattas de viktigaste slutsatserna i vårt delbetänkande och redo-

i korthet för de fortsatta exponerings- och hälsoundersökningargörs
skett sedan dess.som

Akrylamid giftigt kan skadorär påett ämne nervsystemet,som ge
och ärftliga genetiska effekter påverka fortplantningen.samtcancer

Skador på väl belagda i både djurförsök och falli därnervsystemet är
människor medan kännedom övriga skador huvud-exponerats, om
sakligen hänför till försöksig med råttor och Symptom frånmöss.

tycks de effekter uppkommer vid lägst dos. N-nervsystemet vara som
metylolakrylamid upphov till liknande effekter akrylamid,ger som men
först vid högre doser.

Sammanlagt arbetare223 läkarundersöktes direkt efter stoppet av
tunnelbygget under hösten 1997. Femtio dem genomgick dessutomav
särskild neurofysiologisk undersökning. Bland dessa fanns det klartett
samband mellan skattad förexponering Rhoca Gil och frånsymptom
perifera vanligasteDe stickningar ochnervsystemet. symptomen var
domningar i händer, fötter och underben. Bland de 45 högst expone-
rade arbetarna hade 30 tecken perifer nervpåverkan. Iprocent sam-
band med läkarundersölcningen också blodprov för mätning s.k.togs av
hämoglobinaddukter, dvs. produkter akrylamid/metylolakrylamidav

förefanns bundna till det röda blodfärgämnet. dennaGenom metodsom
erhålls mått på den ackumulerade dos arbetarna varit förett utsattasom
under föregående månader. Vid tidpunkten för vår delrapport hade

blodprover77 analyserats, kom från47 sannolikt högexponeradevarav
individer. I denna medianvärdet för hämoglobin-senare grupp var
addukter tiofaldigt förhöjt 0,44 nmol/g globin jämfört med en
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0,04individericke-exponeradeGilför Rhocakontrollgrupp av
nmol/g0,24arbetare77för helaMedianvärdetnmol/g. varavgruppen

pådagligtgenomsnittligt upptagberäknadesvilketglobin, ettmotsvara
arbetare, harkinesiskastudie påtidigarekroppsvikt. Ilig/kg10 enca

efteruppträdakanneurologiskatill lättafram symptomkommit attman
addukt-leder tillakrylamid doseriförexponeringmånadersnågra som

arbetarnaMångaglobin.nmol/g0,3-1storleksordningenhalter avav
addukthalter så.högrehade änHallandsåsenvid

kvantitativaochdjurförsökcancerframkallande iAkrylamid är
användandemedgjortsmänniska harförcancerriskuppskattningar av

hartunnelarbetama nämntsförMedianupptagetmodeller.olika som
med olikaBeräknadoch dag.kroppsviktpg/kgtill 10uppskattats ca
Rhoca Gilmedtunnelarbetettillhänsynmedoch attmodeller, tagen

livstids-nom1a1askulle denmånader,tvåendastunderpågick ca
till följd0,001-0,02%medökateoretiskt30%cancerrisken på avca

ökning.försumbarvilket måsteakrylamidexponeringen, envaraanses
fortplant-påpåverkanskadorgenetiskaärftliga samtAkrylamid ger
bedömtsocksåhareffekterför sådanariskendjurförsök,iningen men

genetiskaärftligaantalberäknattunnelarbetamaförförsumbarvara
vidfäderakrylamidexponeradetillbarnmiljon0,05-3,2 enskador per

dag.och;tg/kg10påexponering
undersökninguppföljandeharutkomdelrapportSedan vår aven

Uppföljningsunder-m.fl:Hagmarhälsoläge presenteratsarbetarnas
förexponeringsstoppeftermånadertunnelarbetaresökning sexav

genomgickSom1998-08-12. nämntsakrylamid. Rapport ovan
nervpåverkanakrylamidorsakadmisstänktmedarbetare neuro-50

nervledningshastighet ibl.a.avseendeundersökningfysiologisk armar
undervibrationströsklarochbestämning temperatur-och ben samt av

ytterligaredessa,Majoriteten samt1997. somhösten personenav
följtshämoglobinadduktvärde, harförhöjtmyckethasigvisat ettsenare

kliniken imiljömedicinskaochYrkes-vidläkarundersökningmedupp
kliniken iNeurofysiologiskavidundersökningförnyadLund samt

individuella1998. I görsapril-juniunder rapportenMalmöochLund
arbetsskadeförsäkringlagenenligtsambandsbedömningar avom --

GilRhocaförexponeringyrkesmässigadenföljdtillarbetsskada av
för underHallandsåsentunnelprojektet utsattesvidarbetare genomsom

sådanochföreliggainverkan"skadligskallEnligt lagen1997.år
adduktnivåer 0,3vidförevarabedömtshar iexponering rapporten

globin,nmol/gaddukthalter 0,3medindivider överglobin. Förnmol/g
harinverkan,"skadligförbetraktas hafårdärmedvilka utsatts man

förskäl talarövervägandefallet,individuellai detdärefter prövat om,
de 51TrettioGil.Rhocaförexponeringenmedsamband avett

dem,20globin. Förnmol/g0,3addukthalterhadearbetarna över av
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perifer nervpåverkan,tecken eller påhade haft symptomävensom
för Rhoca Gil ochföreligga mellan exponeringsambandbedömdes ett

minskatdessa hadealla tvånervpåverkan. För symptomenutom av
hade ocksåuppföljningsperioden, och dem14undereller försvunnit av

sexmånaderskontrollenneurofysiologiska värden vidförbättradefått
detaljerad utvärde-undersökningen hösten 1997. Enmedjämfört mer

kommerundersökningsresultatenneurofysiologiskade attring av
kvar-hadearbetsskadade patienternadeNiopresenteras avsenare.

devilketundersökningstillfállet våren 1998,vid görstående besvär att
månaderefter ytterligare 6hälsoundersökningmedföljs en nyupp

oktober-—november 1998.under
avseendemedarbetare analyseratsfrån 223blodprovTotalt har nu
finnsStockholms Universitet. Detvidhämoglobinaddukter ettpå

frånoch frekvensenadduktnivåmellansamband symptomtydligt av
läkar-den förstasamband medrapporterade iperifera nervsystemet

samtligameddelande. AvpersonligtL.Hagmar,undersökningen
adduktvärde 0,376så mångahadeundersökta ettsompersoner

för-de hadeflerbetydligtglobin, alltsånmol/g än symptom somsom
undersökning.neurofysiologiskanledde

N-metylol-akrylamid ochharvattenlöslighethögagrund sinPå av
påfrån tunnelbyggetgrundvattenochspridas Viaakrylamid kunnat yt-

förorenatframför alltomkringboende detdeHallandsåsen. För är
till exponering. Förutomorsakenviktigastevarit denvatten som

medförknippaderiskerharsådantdrickamed ävenriskerna vattenatt
akrylamidbeaktats, eftersommedhudkontaktellerbad vattnetannan

tvåinombrunnsvattenanvändningenhuden. Dålätt tas avupp genom
brun-akrylamid påvisats i vissastoppadesriskområdenavgränsade när
underbrunnsvatten inteförorenathar använtsoktober 1997,inar

stoppades,GilRhocaanvändningenSedanmånader.tid 2längre än av
ochakrylamidhalternapåbörjades, hartunnelvattnetoch rening avav

0,5 ug/lriktvärdetdet angivnatill underN-metylolakrylamid sjunkit
upphävdes ianvändning brunnsvattenförrestriktionemaoch marsav

1998.
miljömedicinskaochgjorde Yrkes-delrapport,i vårredovisatsSom

hälsoundersökningarLundUniversitetssjukhuset ividkliniken av
demisstänkthushåll, vilkafrån 75 utsattssammanlagt 196 attpersoner

emellertid påvisassamband kundeakrylamid. Ingetutsläppetför av
ochakrylamid/N-metylolalqylamidförexponeringskattadmellan

Hämoglobinadduktnivånfrånbesvärnytillkomna nervsystemet. var
bedöm-Hallandsåsen,boende påden 20förhöjd inågot somavgrupp

harfrån ytterligare 3exponerad blodprovha varitdes mest personer
bedöm-obetydlig ochdockförhöjninganalyserats. Denna varsenare

eventuellförsumbart liten ökningmedförakunnades endast aven

SOU3 18-5962 1998:137
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cancerrisk liksom andra fysiska hälsorisker. Inga data har till-av nya
kommit ändrar denna bedömning.som

sin sammanfattande bedömningI redovisad i bilaga till4 vår del-
rapport Institutet för miljömedicin användningen deatt storaanger av
kvantitetema tätningsmedlet Rhoca Gil vid tunnelbygget iav
Hallandsåsen oacceptabel yrkes-varit och miljömedicinsk synpunkt.ur

de faktiska hälsoeffektema ändå blivit begränsadeAtt beror på att
utsläppen upptäcktes god tidi så exponeringen endast ägdeatt rum
under relativt kort tidsperiod. bedömning fortfarandeDenna giltigären
och delas kommissionen.av

2.2 Grundvatten

vår delrapport redovisades utredning grundvattenförhållandenI ien om
Hallandsåsen Geologiska UndersökningSveriges SGU hadesom

Grundvattenförhållandena vid tänkt fárdigbyggdgjort. tunnel meden
tillåtits vattendomstolen hadedet inläckage studerats liksomsom av

effekterna fullständig utförda tunneldelar.tätning Om tunnelnav en av
utförs vattendomen, dvs. medenligt maximalt inläckage l/s,33ett av

bergmassan till desssker successiv dränering jämviktstillståndetten av
skulle enligt kunnauppnåtts. SGU tio år. beståendeDetta Denta

grundvattensänkningen förväntades i detta fall överstiga 10 inom ettm
km2 område. direkt anslutning till tunneln kunde25 I sänk-stortca

Vid fullständig skulleningen överstiga 20 tätning grundvatten-m. en
däremot enligt beräkningar återhämtanivåerna SGU:s sig inom 2-3 år.

Oberoende kommissionens arbete har, bl.a. för bedöma dessaattav
frågor, andra modellberäkningar förstudiegjorts: VBB Viakstre
1991, Miljögranskningsgruppen och1998 Viaks miljöanalysVBB
1998. beräkningar har delvis andragivit resultat, medDessa en

förväntadbetydligt mindre grundvattensänkning vad kommitSGUän
fram falltill, i det tunneln utförs i enlighet med vattendomstolens
tillstånd. detta avsnitt därför kort bakgrund till dennaI typges en av
modellberäkningar försök förklara varföri olika beräkningar kanatt ge
olika resultat. Avsikten värdera de olikainte beräkningarnaär att utan

peka på osäkra punkter. Avsnittet har utformats docent Allanatt av
Rodhe, förInstitutionen geovetenskaper vid Uppsala universitet.

slutkommentar framhållsI avsnittets den detaljeradeävenatt mest
modell mycket förenklad beskrivning verkligheten ochgör atten av
alla modeller eller mindre osäkra. leder till slutsatsenDetär attmer oss
det inför projekt kan befogat låta flera bedöma destora att expertervara
förväntade effekterna projektet. Framför allt det viktigtär attav
beräkningsresultaten i form intervall för möjlig påverkan,anges av
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bestämdavissa värden. Vidare bör detänsnarare som
följasmodelleringsarbete gjorts och kalibreras kontinuerligtsom upp

allt eftersom data inkommer.under arbetets gång nya
med de modellberäkningar gjorts för HallandsåsensSyftet som

uppskatta hur grundvattennivåns avsänkning blirgrundvatten är storatt
olika tänkta vattenläckageavstånd från tunneln vid till tunneln.på olika

dels hur gmndvattennivån förändras tidengäller i påBeräkningarna
till tunneln, dels hur grundvattennivån kommergrund dräneringenav

ämviktstillstånd så småningom uppkommer.vid de jutatt somse

i jord och bergVatten

jorden. den ytligarealla nivåer ifinns på IVatten zonen,
luftomättade finns både och ieller denmarkvattenzonen vattenzonen,

så småningom grundvattenzonen,Med ökande djup når manporema.
vattenfyllda.vilken allamättade ieller den ärzonen, porer

mellan dessa den nivåDetGrundvattenytan ärgränsenutgör zoner.
håljorden eller borrar iiställer sig i gräver ettvattnet en gropom man

huvudsak vertikalt,iberggrunden. markvattenzonenI strömmar vattnet
underoch falluppåt i ytligare lagerförhållanden i vissanedåt vid våta

främst i sidled,grundvattenzonentorrperioder. I strömmar motvattnet
lägre grundvattenyta.områden med

klimat praktisktbildas nederbörd. vårtGrundvatten I trängerav
ytligaste delenmarkytan in i jorden. denall nederbörd når Itaget som

detdär har sinamarkvattenzonen, rötter, avgörsväxterna omav
atmosfärenska avdunsta till viainfiltrerade växternas rotupptagvattnet

vidare ned och bilda grund-eller det ska sippratranspirationoch om
grundvattentid nybildningenlängreSett över motsvararvatten. av

nederbörd och avdunstning.skillnaden mellan
vanligen markytan, vilketgrundvattenytanSverige ligger görI nära

topografi. Eftersomföljer markytansgrundvattenytan i settstortatt
lägre grundvattenyta kommerområden medgrundvatten strömmar mot

lutning. Höjderhuvudsak längs markytansgrundvattnet i strömmaatt
delar inströmningsområden för grundvatten.sluttningarsoch övre är

nederbörden. svackor och dalar,grundvatten bildas vissadär IDet är av
ochutströmningsområden, når grundvattenytan till markytani upp

till våtmarker och vattendrag. Vanligengrundvatten ärströmmar ut
inströmningsområde.delen landskapetstörre av

bildas utströmningområden, eftersomGrundvatten kan inte i
till markytan ochgrundvattenytan där når strömmarvatten utupp ur

sänks, brunnar,jorden. grundvattenytanOm t.ex. stora uttaggenom ur
utströmningsområdenas storlek. Inströmningsornrådetminskar iväxer
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motsvarande grad, vilket den sammanlagda grundvatten-gör att
bildningen det område påverkas ökar.inom vattenuttagetsom av

generellt tecknad bildOvanstående grundvattnets bildningger en av
landskapet. Så har ingen åtskillnad gjorts mellanoch strömning i t.ex.

jordlager och underliggande berggrund. diskus-grundvatten i lösa i I
gnmdvattenförhållandena Hallandsås andra sidan,i åsionen är, enom

kontakten mellan jordlagrens och berggmndensnyckelfrågoma justav
jordlager varierande tjocklek ochtäcktgrundvatten. Berget är ettav av

platser för-djupare jordlagren på vissagenomsläpplighet. De är
vilket medför bergetsjämfört med berggrunden,hållandevis täta att
brunn kan skilja sig frånbergborradgmndvattennivå vattennivån i en

jordbrunn. Effektenvattennivån ijordgmndvattnets storenen av
tunnelbygget,grundberggrundvattennivån, påsänkning t.ex. avav

det påverkade området.olika platser inom Juolika påkommer att vara
jordgrund-desto kommerjordlagretgenomsläppligt är, mermer

tillkommer utströmningensänkas och destovattenytan att mer
ökar grund-motsvarande gradvattendrag minska. Iochvåtmarker att
hållabidrar tillberggrunden vilkettillvattenbildningen att uppe

modellberäkningamaavgörande fråga vidberggrundvattennivån. En är
finns heltberggrundvattenbildningen Detökninghur denna är.stor av

har tagit sittvattenflöde sedan avdunstningenvisstenkelt ett ur
mellanflöde fördelashur dettaFrågan utström-jordlagrens ärrotzon.

efterföljandeberggrundvatten medbildningvattendrag ochtillning av
landskapets lägre delar.tunneln eller iiutströmning

grundvattenströmning ochför beräkningPrinciper av
grundvattennivåer

grundläggandeutnyttjas tvågrundvattenströmningberäkningVid av
storlekgrundvattenflödetslag,samband. Det Darcys ärsäger attena,

Proportionalitetsfaktornlutning.grundvattenytansproportionell mot
hydrauliska konduktivitenkonduktivitet.kallas hydraulisk Den är ett

för och denberggrundens genomsläpplighetellerpå jordensmått vatten
hur deintervall beroende påmycketvarierar inom storastortett

begreppeller sprickoma Ettvattenförande är. nästan synonymtporerna
förmågauttrycker hela grundvattenzonenstransmissivitet, attär som

hur bra jorden ellerberor inte bara påleda Transmissivitetenvatten.
också hur tjock grundvattenzonenberget leder på är.vatten utan

kallatgmndsambandet vid beräkningarna såandraDet är ett
förberäkning delyta, liksom helakontinuitetsvillkor. varje inomFör en

intlöde lika medmåste gällaberäkningsområdet, ärvattenatt av
grundvatten, kanutflöde och lagring. Lagringen somavsumman av
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höjning eller sänkningavspeglas ieller negativ,positiv avenvara
grund-och ändringSambandet mellan lagringgrundvattennivån. av

magasinskoefficienten.uttrycksvattennivån av
vidgrundvattennivån sänks vissthur fortberäkna uttag,För ettatt

upphör, måsteåterhämtargrundvattennivån sigforteller hur när uttaget
magasins-inverkar intemagasinskoefficienten. Däremotkännaman

jämvikt, vilka bestämsgrundvattennivåema vidkoefficienten på av
storlek.ochgrundvattenbildningens storlektransmissiviteten, uttagets

för grundvattenStrömningsmodeller

vanligengmndvattenströmningsmodellmatematiskMed manmenaren
områdeinomhjälp strömningenmedekvationerantal ettett vars

under vissmodellelementdelområdenantal småberäknas i stortett en
Även skiljerutnyttjasgrundprinciperfysikaliskatänkt tid. sammaom

element-upplösningrumsliggradenbl.a.modellerolikasig avgenom
randvillkorlösningsmetod,matematiskstorlek,tidsstegensstorlek,

modell-förvidgrundvattenflödeneller gränsengiundvattennivåer
beräkningarnasgrundvattennivå vidstartvillkor t.ex.ochområdet

ellergrundvattenflödet tvåibeskrivamodellen trekanVidarestart. en,
ellerplan isträcka, ilängsströmningdvs. ettdimensioner, enensom

ochjordensbeskriva hurföranvändsstorheterrymd. De attsom
brukar kallasflöde och lagringpåverkaregenskaperberggrundens

och magasins-konduktivitetellerTransmissivitetparametrar.
Grundvattenbildningenssådanaexempel påkoefficient parametrar.är

innebärvilketmodeller attvissabetraktas istorlek parameter,som en
jordartmedvarieravärde kanerfarenhetsmässigt t.ex.den ett somges

grundvattenbildningenberäknasmodellerandraterrängläge. Ioch ur
mark-flöde iochlagringavdunstningberäknadochnederbörd samt
flertalpåbygger i sinberäkningar ettDessa turvattenzonen.

parametrar.
Hallandsåsigrundvattenströmningförmodeller använtsdeI som

rektangulära ellerkontinuitetsvillkoret ilag ochtillämpas Darcys
området. deIkartbildpåläggskvadratiska element överut ensom

påelementuppdelningmodellerna äventredimensionella görs en
inomegenskaper konstantahydrauliskaBerggrundens ettdjupet. antas

olika elementen.mellan dekan varieraelement, men
kalibreringmodelleringsarbetenmångaviktig del i utgörsEn avav

medmodellberäkningamaförsta görsmodellparametrama. De
ochVärden påerfarenhetsmässigaellerobserverade parametrarna

grundvatten-observeradeverkligheten,medjämförsresultatet t.ex.
parametervärdena såoftaDärefter justerasantal punkter.i attnivåer ett
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får bästa möjliga överensstämmelse mellan modell ochman
verklighet. I många fall räcker inte informationen verklighetenom
t.ex. observerade grundvattennivåer på några få platser för att man
ska få säker parameteruppskattning på detta Man kan nämligensätt.en
få grad överensstämmelse med olika kombinationersamma av av
parametervärden. Så kan för grundvattenbildningt.ex. stor antagenen
till del kompenseras förstor transmissivitet:stor antagenav en
grundvattnet i modellen tillförs i verkligheten,änvattenmer men

den höga transmissiviteten kan ledasantagna undan ivattnetgenom
modellen och den beräknade grundvattenytan fås överensstämmaatt
med den verkliga. Parametervärden på detta försätt anpassats attsom
modellen ska beskriva viss, känd situation kan fel resultat nären ge
modellen tillämpas på tänkt situation. Det därför viktigtären annan, att
modellens parameteruppsättning värderas modellberäkningargenom
för period inte vid kalibreringen,använts så kallad valideringen som en

modellen. Vid modellering grundvattnet i Hallandsås denav utgörav
avsänkningen 1997 sådan möjlighet.stora ett

Utförda modellberäkningar

Följande modellberälmingar har gjorts i samband med utredningar om
tunnelns grundvattenpåverkan:

1 VBB Viaks förstudie

Enligt MGG Statusrapport 1998-05-28 användes tvådimensionellen
regional horisontal och tvådimensionell lokal vertikal modell.en
Beräkningama gjordes 1991 utgående från förstudiens relativt
begränsade dataunderlag. Enligt ansökan till vattendomstolen visar
modellen läckaget till tunneln begränsas till l/satt 3,5 km över-om per
stiger avsänlcningen inte på avstånd kilometermeter större änen en
från tunneln. Denna modellberälming underlaget förutgör vatten-
domstolens beslut.

2 Miljögranskningsgruppen

Beräkningama har gjorts med SHE-modellen, helhets-som ger en
beskrivning strömning inom landområde:vattnets avdunstning,ettav
strömning i omättad inklusive grundvattenbildning, grundvatten-zon
strömning och avrinning i vattendrag. Grundvattenströmningen
beräknas i dimensioner och den hydrauliskatre konduktiviteten kan
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regionaladenupplösningen ihorsiontelladjupet.med Denvariera
l00x100m2. GrundvattenbildningenHallandsåsförmodellen var

hydrauliskaoch jordensmarkanvändningklimatdata,beräknades ur
hittillsvarandedetväl beskrivaModellberäkningamaegenskaper. anses

1997,decembergrundvattennivåema ävenpåeffektertunnelbyggets
redovisas.jämförelsedirektingenom

uppnårvattendomentunneln enligttillläckageMed antagetett
efter fem år.jämviktstillståndmodellenenligtgmndvattennivåema ett

med vattendomensiavsänkning överensstämmer stort settDenna
frångrundvattnettillförsmodellberäkningarnaEnligt vattenunderlag.

grundvattenbildningtunneln. Dennarinnervattendragde översom
avsänkning.berggrundvattnetsminskatillbidrar att

3 SGU

med modellenregionalaberggrundvattenytansberäknade mönsterSGU
Element-strömning.tvådimensionellförversiondessMODFLOW i

m2. behandladesGrundvattenbildningen250x250storleken som envar
vidförvärden i ställetrimliga attdvs ansatteparameter, somman

såjusterade dessastorlek ochberäkna dess attSHE-modelleringen
med observationeröverensstämdegrundvattennivåermodellens

avtagande medhöjdområdet,igrundvattenbildningårlig150 mm
förhållandena förekalibreradesModellenhöjd.minskande mot

avsänkningen.uppkomnadenochtunnelbygget mot
år,efter 10modellen jämviktuppnårvattendomensMed uttag ca
tillavståndinom10avsänkning ettmed större änär av uppmsomen

avsänkningensframhåller i sintunneln. SGUfrån rapport attkm2
storlek.grundvattenbildningensförmycket känsligstorlek är

Viak 1998VBB4

modell-1998 ocksåMiljöanalys junii sinViak redovisarVBB
från hartill skillnad SGUMODFLOW,modellenmedberäkningar men

elsmentstorlekhorisontelldimensionerimodellen tillämpats tre
berggrundentillgrundvattenbildningenberäkningm2. Vid100x200 av

jordtäcketsläckagekoefñcient, baserad påkalladsåhar använt enman
jordgrund-vattenflödet frånberäknaföregenskaper,hydrauliska att

det faktumdetta utnyttjasberggrunden. På attned i sättvattnet
myckettill hurökar proportionberget igrundvattenbildningen i

ordgrundvattnets nivå.undersänks jberggrundvattennivån
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Modellsimuleringar för beräkna avsänkningengörs under olikaatt
faser framtida byggskede, med inläckageett vid tunnel-stortav
frontema och successiv tätning tunneln. Vidare simuleringargörsav av
grundvattennivåer för driftsskedet med enligt vattendomenuttag
inverkan torrår med minskad grundvattenbildning undersöksav
också. beräknadeDen avsänkningen väl medöverensstämmer
underlaget för vattendomen, dvs med VBB Viaks modellberäkning i
förstudien.

Slutkommentar

Miljögranskningsgruppen och VBB Viak får sålunda likartade resultat,
bägge ansluter till underlaget för vattendomen, under det SGUattsom

får betydligt utbredning avsänkningstratten.större av
Beräkningarna grundvattennivåns utseende vid jämvikt beror iav

hög grad på hur berggrundvattenbildningen beräknas, hur trans-
missiviteten variera området och vilka randvillkor väljs.antas över som
Uppgifterna jordens och bergets hydrauliska egenskaper i områdetom

begränsade. Med den modellerär används Hallandsåsityp ärav som
det mycket svårt osäkerhetsintervall i statistisk mening.att ettange
Däremot kan resultatets känslighet för olika parametervärden beräknas,

hur mycket den beräknade avsänkningen ändras vidt.ex. vissen
ändring grundvattenbildningen eller någonantagen parameterav av

används vid beräkning grundvattenbildningen. Utgående frånsom av
systematisk känslighetsanalys bör avsänkningen kunna formien anges

rimligt intervall, visst värde.ett än ettav snarare av
alla dessaI modellberäkningar används värden på hydraulisk

konduktivitet eller transmissivitet från de ochprovpumpningar övriga
hydrogeologiska undersökningar gjordes i VBB Viaks förstudie.som

uppgifterDessa har i viss grad kompletterats med ytterligare
information berggrundens egenskaper. Det skiljer modellernaom som

främst behandlingen berggrundvattenbildningen,är där SGU har denav
förenklade beskrivningen, Miljögranskningsgruppenmest den mest

detaljerade och VBB Viaks Miljöanalys 1998 hamnar någonstans
däremellan. En detaljerad beskrivning behöver emellertid intemer ge

Ävensäkrare resultat. den detaljerade modellen mycketmest gör en
förenklad beskrivning verkligheten och bristen på detaljkännedomav

jordens och bergets hydrauliska egenskaper allagörom att
modellberäkningar eller mindre osäkra.är Däremot kan modellmer en

beskriver i detalj, SHE-modellen,som processerna mer som ge
anvisningar på vilket förändrade omständigheter,sättom t.ex.
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klimatvariationer eller ändrad markanvändning, påverkar grund-
vattennivåema.
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VBB Viak 1991 Skottorp-Förslöv. New railway line. Primary data -
rock investigations, Hallandsås, Banverket VBB Viak AB.

MGG 1998 Miljögranskning Hallandsås. Geohydrologigmppen.
MGG PM 114. Regional hydrogeologisk modell Statusrapport
1998-05-27.

MGG 1998 Miljögranslcning Hallandsås. Miljögranskningsgmppen.
Statusrapport 1998-05-28.

ViakVBB 1998 Banverket, Södra banregionen Skottorp-Förslöv, Ny
järnväg, Tunnlar Hallandsås. Fortsatt tunneldrivning,genom
Miljöanalys. 1998-05-25.

SOU 1998 Kring Hallandsåsen. Delrapport Tunnelkommisionen,av
SOU 1998:60.

2.3 Vegetationsförändringar

Ett särskilt för följa de ekologiska effekternaattprogram av
tunnelprojektet har utarbetats ekologiska institutionen vid Lundsav
Universitet. omfattarProgrammet period fyrapå år. Tillsyns-en
myndighet för uppföljningsprogrammet Länsstyrelsen i Skåne län.är
Handläggare på miljöenheten vid underhandskontakter detattuppger

finnsinte några tecken på vegetationsförändringar.ännu
Effekter på ekologin beror på bl.a. nederbörden. Enligt SMHI är

Ängelholmsårsmedelnederbörden vid flygplats, två mil från Båstad,
694 räknat trettioårsperiod. Underöver 1997 kom det någotmm en
mindre normalt, 619 Innevarande år framän septembert.o.m.regn mm.
har det i stället kommit under hela 1997, 676än Dettamer regn mm.
visar hur svårt det kan dra entydiga slutsatser eventuellaattvara av
förändringar på vegetationen. Sannolikt behövs i helastort sett
programperioden innan någorlunda säkert kan bedöma effekternaman

tunnelprojektet.av
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händelseutvecklingenDen2.4 senaste

Åtalsfrågan2.4.1

ochtill polishar gjortsåtalsanmälningar15-taldrygtEtt
Hallandsåsen.inträffat pådetanledningmedåklagarmyndighet somav
länsstyrelsen,MerpartenanmälannågonYtterligare väntas. svarar

Övriga kommeranmälningarför.yrkesinspektionenochkommunen
Rhöne-PoulencSkanska ochBanverketSåvälfrån privatpersoner. som

flertalbrottmisstänktAnmälningama mot ettanmälts.har avser
och flermisstanke brottdelgettsharTolvlagstiftningar. ompersoner

medgjortsanmälningarbesked. Defåförutses somsammapersoner
eftersomutredningenförtur iarbetsmiljölagstiftningenstöd gesav

arbets-begåtts påbrotteventuellaför depreskriptionstiden som
Åklagaren därförkommer1999.i att tamiljöområdet går ut mars

februari.redan underfrågandenställning isärskild
skallmed utredningenräknarfalletutrederpolismän attDe som

innebärärendet.samlade Detför detförekunna presenteras sommaren
framkommerutredningenhöstenväckas underskulle kunnaåtalatt om

finns.för dettaskältill att

Sanering2.4.2

påslaget deninleddes vid detgrundvattnet i åsenSaneringen norraav
har1998. Saneringenden 4 majmellanpåslagetvidochfebruari 19984

antaltappningkontrollerad stortettvattenbestått genomavenav
haravleddaberget.i Detborrats in renatslcranforsedda vattnetrör som
respektivetill Stensânlettsdetinnanozonreningsanläggningar uti

Vadbäcken.
konstaterar Ban-oktober 1998den 28länsstyrelsentillbrevI ett

Miljögransk-upprättadtillhänvisningmedverket, rapport aven
särskildaenligt deavslutadkansaneringenningsgruppen, att anses

Därmedfastställt.länsstyrelsenkontroll- och upp-somramprogram
saneringen.den aktivakallathörde vad man

efter ha gått igenomhand,underLänsstyrelsen rapporten,attuppger
den aktivagodkännakommersannolikhetmed attattstörstaatt man

från aloylamid.fridock åseninnebär inteavbryts. Det ärsaneringen att
har detoch analyserkompletterande provtagningaruppföljning,Genom

bergmassanfinns kvar ibegränsade mängdervisat sig att monomerer
själv-kommermängderdelen dessatunnlama. Större attkring av

med lining. Dettätning skertunnlarna innan vattendräneras ut genom
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läcker tunnlama kommer fortsättningsvisut ledasäven attsom ur
ozonreningsverken.genom

Undersökningar visar också det finns små mängderatt monomerer
innestängda "fickor"i och spricksystem inuti den s.k. injekterings-
skärmen. Dessa kommer inte kunna dräneras via tunnlama. Näratt
tunnlama tätade och grundvattnet stiger kan kommaär monomererna

följa med grundvattenströmmama.att
Eftersom det små mängder kvar bedömer Miljögransk-är

ningsgruppen halterna akrylamid och N-metylolakiylamid i tunnelnsatt
närhet kan komma ligga omkring Livsmedelsverkets gränsvärde föratt
dricksvatten. På grund spricksystem och sprickzoner attav menar man
spridningen dessutom kommer ske i begränsad Banverketatt en zon.
föreslår särskilda kontrollprogram fram i samarbete med Miljö-att tas
granskningsgruppen för följa vad händer föroreningama,medatt som
under vad kallas den passiva saneringsfasen. Programmen skasom nu
godkännas och fastställas länsstyrelsen.av

2.4.3 Lining

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov till lining delar tunnlamaav av
i det påslaget. Ca 500 de båda tunnlama kommermeter attnorra av
linas. Strossning, dvs. utvidgning tunnelarean för få plats medattav
liningen, klar i den tunneln och har påbörjats denär iöstra västra.
Liningforrnama försenade under montering. Avsiktenär ärmen nu var

arbetet med liningen skulle ha påbörjats i september. Arbetenaatt
skulle pågå till juni finns1999. Risk de kommer försenas dåatt attnu

har förskjutits två månader.starten
mellanpåslagetI pågår kämborrningar syftei kartläggaatt

bergkvaliteten. Södra sidan har visat sig bestå mycket bra berg.ettav
Borrningarna har just i sidan. Möjligen berget någotstartat ärnorra

i den riktningen. planerasI övrigtsämre igengjutning deav
saneringshål finns i mellanpåslaget.som

södra påslagetI har efter bygganmälan tillstånd erhållits för
palluttag, bultning, betongsprutning och efterinjektering. Arbetena
utförs skyddsarbete. Samtidigt utreds åtgärder för lining. Beslut isom
den frågan under första veckan decemberiväntas 1998.

2.4.4 Skadereglering

Drygt 26 Mkr har till den sista oktober 1998 betalats den särskildaut av
skaderegleringsgruppen för de skador tunnelbygget förorsakat.som
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kommunlaför utbyggnad detpåbörjatshar vattennätetArbeten av
Vadbäcken. Skade-kringi området65-tal fastighetertill ett

tackasamtliga kommermed iräknarregleringsgruppen attstort settatt
liksom förKostnaden för dettaanslutning.erbjudandetill om

förskotterasbevattningsbrunnar kommer16utförandet att avav
Utredning pågår ocksåi beloppetoch ingår inteBanverket omovan.

vidkommunaltfastigheter tillantal vattennätanslutning ett norraav
påslaget.

uppskattasvattenanslutningarnakostnaden församlade grovtDen
skaderegleringsgruppen.Mlcrtill 10 avca

Öhrlings fram angåendeLybrand tagitCoopersdenI rapport som
förlustsiffror förpreliminäratunnelprojektet, redovisaskostnader kring

kanSydsvensk Färskpotatisordföranden iEnligtpotatisodlarna. av
Mkrungefär 20jämfört med tidigare årinkomsterminskadeårets

Utredning pågårupphov till.miljöolyckantillskrivas den gettoro som
anspråk har intepotatisodlarföreningen och någradock inomännu

kännedom.skaderegleringsgmppenstillkommit

Turismen2.4.5

Öhrlings studiei sinLybrandCoopers omnämner rapport somen
medeffekterna på turismenangåendebeställtturistbyråBåstads

klarHallandsåsen. Studien intekringhändelsernaanledning är menav
marginellahelteffekternaunderhand tyder påuppgifter äratt om ens

besöksnäringen.några på

framtidenförBeslut2.4.6

material tillskickat1998 junihar den 25 juniBanverket ett stortut
beslutslutgiltigtsynpunkter införför fåantal remissinstanser ettatt om

skallBanverkethar gått ochRemisstidenHallandsås.projekt senastut
beslutsunderlag till regeringennovember lämnaden 30 över ett som

ektet.tunnelprojfatta slutligt beslutkommer att om



SOU 1998: Effekter137 och konsekvenser 61

Kostnaderna2.5

analys2.5.1 En

Öhrlings Lybrand har på vårt uppdragCoopers gjort analysen av
förkostnaderna tunnelprojektet bilaga 2. Syftet fåattvar en upp-

fattning de samhällsekonomiska kostnadema. har emellertidDetom
inte varit möjligt utreda den kostnad påverkaränatt annat statens,som

budgetar.landstingets och kommunens Analysen omfattar åren 1997-
2002.

beskriver händelseförloppetVår delrapport under byggtiden och
tiden därefter. hade försenats och fördyratsByggetnärmast avsevärt

det avbröts. uppfattningredan innan vår dessa omständig-Det är att
miljöfrågomaheter bidragit till inte beaktats tillräcklig omfattning.iatt

beslöt därför beskriva kostnadsutvecklingen hoppVi i kunnaatt attom
analysera förändringarna och beskriva orsakerna till avvi-kelser från
den ursprungliga planen. ocksåDet vår avsikt belysa vad detattvar
inträffade kostat samhället; leder det projekt i allmänhet drivsvart om
på tunnelbyggetsättsamma som

Öhrlingsförhar varit svårt Coopers Lybrand få framDet att
nödvändiga data. definition eller självaEn avgränsning tunnel-av
projektet saknades eftersom det ursprungligen integrerad delvar en av
projektet Västkustbanan. det gäller har brist kontinuitetNär påansvaret
inneburit svårigheter hitta med detaljerade kunskaperatt personer om
tunnelbygget. Banverkets redovisningssystem förär mätaanpassat att
kostnad kostnadsslag och objekt. Svårigheter uppstår dock iattper
efterhand följa och analysera projekt eller delar projekt.upp av
Banverket saknade på central nivå ingående information projektet.om

står stilla avvaktani på regeringen ska besluta hurBygget attnu
ska vidare. olika alternativ tillgå Fem bygga tunnlarna färdigtattman

har redovisats. Banverket bedömer endast det alternativ,att som
befintliginnebär bana samhällsekonomiskt lönsamt.äratt rustas upp,

Kostnaden för sådan lösning beräknas till Mkr. dessa2 000 Aven ca
kostnader bidrar Mkr till förbättra615 banstandard och fram-att

Övrigakomlighet befintligtpå spår. kostnader nedläggningavser av
tunnelprojektet inklusive kostnad för miljösäkring Banverketssamt
kostnader för miljöolyckan. slutgiltigaDen miljökostnaden kan det
dock flera år fastställa eftersom effekten grundvattensänk-ta att av
ningen idag svår överblicka.är att

Banverkets del fördelarFör sig milj ökostnadema skadereglering,på
Mkr, sanering och stillestånd,35 65 Mkr. skaderegleringenI ingår
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vattentäkter, inkopplingsavgifter förenskildakostnader för t.ex. nya
fåtttill fastigheter sinaochkommunalt transport vattenvatten av som

anledning grundvattensänlmingen.torrlagda medbrunnar av
miljökostnaden.för täcka delMkr sinSkanska har 100 attavsatt av

kostnaden för b1.a.skall beloppet täckaSkanskas delFör vatten-
och läkarundersökningar.stillestånd, saneringanalyser,

riskområdet,det tidigarejordbruksfastigheter inomtrettiotalEtt
har fått sina taxerings-förgiftat i sina brunnar,vilka drabbats vattenav

Ordföranden Sydsvensk Färskpotatisimedvärden sänkta 15 procent.
härledasför potatisodlama kanMlcrförlust på 20uppskattar att caen

Förlustsiffroma ungefärligamiljöolyckan skapade.till den ärsomoro
utredning pågår.muntligen dåoch har bara ännupresenterats

totala investeringen ijämförda med densmåMiljökostnadema är
enskilde fallfor den har i mångakonsekvensernaHallandsåsen men

miljöolyckankommer effekternaflertalbetydande.varit För attett av
kvar lång tid.dröja

bilden nedan.tunnelprojektet framgårförKostnadsutvecklingen av
tunnlamakostnaden förberäknadesVid 1991starten genom

vid minstDärefter har budgeten revideratsMkr.till 250Hallandsåsen 1
Skanska 1995/96, höjdesKraftbyggarnatillfällen.två När ersattes av

gjordesMkr. februari 1997till Ibudgeten från 250 l 995l en ny
Mkr. finnstunnlama till 886 Detför bygga 2budgetenhöjning attav

Banverkets generaldirek-tunnlama.färdigställabudget föringen attny
kostnaden tilluppskattatdaterad den juni 1998,17har itör rapport,en

Öhrlings efter ytterligareLybrand harMkr. Coopers4 830
beloppet tillfrån Banverket, justeraterhållitsinformation, som

osäkerhet. Banverket har ibehäftad medSiffran dock930Mkr.4 är stor
osäkerhetsmarginalsigtidigare beräkningarsina använt omav en

ligga mellankan kommakostnadeninnebär10 Det attattprocent.
fyrdubblingskulle innebäraMkr.och 300 Det4 300 5 aven

kunna klaraTunnlarna skullebyggstarten.kostnaderna sedan vara
omlqing 2001-2002.
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Utveckling kostnadsläget från till hösten1991 1998startenav
-5000 Reservmedel"

E4500 Produktion- BEST

4000 l7 Produktion anläggning
3500 - Projektering
3000 q - Administration
2500 -

2000 -

1500 -

1000 l

500

0 I I I1990/91 1995/96 1996/97 1997/98

1990/91 1995/96 1996/97 1997/98
Reservmedei 0 O 66 110
Produktion BEST 150 308 308 508
Produktion anläggning 850 1 427 2 232 3 823
Projektering 150 150 150 228
Administtration 100 110 110 164
Summa 1 250 1 995 2 866 4 833

Avslutningsvis berör utredningen problemet med jämföra olikaatt
projekt och samhällsinvesteringar med offentliga medel.görs Desom
samhällsekonomiska kalkylerna gjorts har genomförts eftersom
traditionella och allmänt accepterade principer. Den kalkyltekniken är

Öhrlingsenligt Coopers Lybrand lämpad för jämförelser mellanmest
anläggningsaltemativ har grundläggande likvärdiga komponenter.som
Tekniken bäst för jämförelser mellan investeringar ärpassar som
någorlunda likvärdiga vad investeringsbeloppets storlek ochavser
struktur. skall helst frågaDet nyinvesteringar änvara om snarare
nyinvestering och upprustning befintlig anläggning. jämföraAtt ettav

projekt med upprustningsalternativ ingen rättvisandenytt stort ett ger
bild eftersom tidsperspektiven helt olika för de båda projekten.t.ex. är
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Slutsatser2.5.2

följ ande slutsatser.drarKommissionen

på styrningBrist

svårigheterdeViBanverket avsnitt 3.4.1.ihar granskatVi attanser
Öhrlings bekräftar denhaft sitt arbeteLybrand iCooperssom

där påtalar.projektet vibristande styrning somav

små miljöproblemStora projekt ger

skadestånd,miljöolyckan,kostnader föroch SkanskasBanverkets
harläkarundersökningarvattentäkter,förersättning etc.,sanering, nya

vardera.Mkr TrotsMkr eller 100sammanlagt 200tillberäknats att
denmindre deldet ändåbetydandebeloppet måste är avenanses

för skador påriskendärför bli såprojektkostnaden. kanDetsamlade att
kostnadernaeftersomprojektplaneringbeaktas vidmiljön inte storaav

problemenkunna lösamarginella. sigblir Manofta relativt trorsett
frånbortsereventuellt dyker Mandeefterhand attupp.som

konsekvenserförödandeden enskildefå förkanmiljöstömingar som
medalltid kaninte ersättas pengar.

färdigställas ellerskalltunnlamaställning tillhar inteVi att ta om
fyrakostnadblir det tillfullföljstunnelbygget ärinte. Om som caen

väljer detursprungliga beräkningen. Omdengånger högre än man
har enbartbefintlig banaupprustninginnebäralternativ avensom

samhälletHallandsåsen kostattunnelbyggaförsöket att cagenomen
för upprustningenkostnadeningår intebeloppetMkr.1400 I av

befintlig bana.
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3 Orsakerna till det inträffade

l Inledning

detta kapitelI analyserar vi orsakerna till de skador och olägenheter för
miljön uppkommit till följd tunnelbygget. Vi har utvärderat desom av
beslut och den beslutsprocess ledde fram till miljöolyckan samtsom
myndigheternas roll i sammanhanget. Vi har således analyserat och
värderat hur Hallandsåsprojektet granskades och tillstyrktes till-av
ståndsmyndighetema, övervakades tillsynsmyndighetema och utför-av
des Banverket. Som underlag har vi haft vår delrapportav samtegen
ytterligare gjorts på vårt uppdragtre forskarerapporter vidsom av
universiteten i Göteborg, Lund och Umeå. Syftet med lämnaatt
uppdrag till utomstående forskare har varit få genomförandeproces-att

belyst från olika perspektiv och orsakerna till det inträffade prövadesen
olika hypoteser.mot

Gunnar Falkemark har i sin Hallandsåsen och höghastig-rapport
hetens analyserat vilkapris mekanismer besluten tunnelnstyrtsom om

Hallandsåsen. hansI uppdrag har ingått beskriva och analy-attgenom
vilken kunskap och kunskaptyp varit betydelsesera av vems som av

och vilka deltagit i beslutsprocessen. Falkemark diskuterar ocksåsom
likheter i planeringen tunnelbygget och planeringen andra storaav av
infrastrukturprojekt. bedömerHan tunnelprojektet utifrån femäven
krav bör kunna ställa på politiska och myndigheter isom man ettorgan
demokratiskt samhälle: medborgardeltagande, öppenhet, rationalitet,
rättssäkerhet och tydlig ansvarsstruktur.

Håkan Hydén och Matthias Baier har i sin kunskapenNärrapport
blir onödig normativ fallet Hallandsåsenasymmetri i beskrivitom—
och förklarat händelseutvecklingen kring tunnelprojektet utifrån en
normteori. Studien identifierar och analyserar de samhälleliga värden,
möjligheter till kunskap systemvillkor tillsammanssamt skapatsom
den nonnativa struktur projektet. Hydén ochstyrt Baier förklararsom
på detta varför den rättsliga regleringensätt inte fungerat ochstyr-som
kontrollinstrument och detta strukturellt betingatatt är och intemenar

följd olyckliga omständigheter.en av

SOU4 18-5962 1998:137
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Vad "detSörlin har i sinSverkeroch ärMårald rapportErland
attityder hosochvärderingaranalyseratochkartlagtandra" värt

huruvida det fannsutredavaritSyftet haraktörer.tunnelbyggets att
hurmiljöolyckan. belyserDeförklarabidra tillkanvärderingar attsom

med inslagdeskriptivtpåbehandlats sättprojektetmiljöfrågor i ett av
språkkunskap ochkompetens,funnits attdet inteochfacktermer att

och bevaraskyddaavgörande förvaritfaktorer attdebeskriva som
till andraförhållandeundersökts iharProjektetHallandsåsen.

till huroch organisationermyndigheterandra samtinfrastrukturprojekt,
och påprofessionpå sintidigarevattenbyggareoch settandra väg-

miljöfrågor.

tillåtlighetsprövningochTillstånd3.2

lagarfattades och dede beslutförredogjortdelrapporti vårVi har som
genomförandeochdå planeringtidunder denrelevanshade avsom

tillåtlighetenprövade3. Regeringenkapitelägdetunnelbygget avrum
dettaexpropriationsärendet,för ävenprojektet inomhela omramen

skulletunnelnbeslutregeringensmånader efter attegetskedde nio om
mängd grundvattenvissleda bortochTillståndbyggas. att tappa en

länsstyrel-lämnadestillståndAndravattendomstolen.lämnades avav
Båstads kommun.ochsen

1999lagstiftningNy3.2.1

liksom vissakraftmiljöbalken identräder1999januarilDen nya
järnväg,byggande1995:1649i lagenföljdändringar numeraavom

banlagen.
mellan denjämförelseöversiktlig pröv-har gjortKommissionen en

tänktochHallandsåsentunnelbyggetskeddening engenomavsom
övrigtireglerna,med deenlighetprojektet iprövning mennyaav

haravsnitt. Videttatabeller sist iSeförutsättningar.under samma
avseenden.nederländsk i vissastuderatvidare rätt

VerksamhetmiljöpåverkandereglergällandeharmiljöbalkenI om
miljökonsekvens-Bestämmelsernaskärpts.månoch i visssamlats om

finnasdetmiljöbalken kommerändrats.MKB har I attbeskrivningar
medinflytande underinnehålla ochskallvad MKBregler omenom

miljöbalkenenligtSyftet med MKBfram den.med ärarbetet taatt en
kanplanerad åtgärdeffekterbeskriva deochidentifieraatt som en

effekter pådessasamlad bedömningmöjliggöramedföra och att aven
åtgärder förbeskrivaskall bl.a.miljö. MKBoch Enhälsamänniskors
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undvika eller avhjälpa skadliga verkningaratt och innehålla uppgifter
inverkan på hälsa, miljö och hushållning. skallDen redovisa alter-om

nativa platser, möjligt, alternativa utfommingar tillsammanssamtom
med motivering varför visst alternativ valts. Dessutom skall denetten
innehålla icke teknisk sammanfattning. Allmänhetens möjligheten att
påverka förstärks ändringar i Sökanden skall tidigtgenom processen.
samråda med länsstyrelsen och enskilda kan bli särskiltantassom
berörda. Därefter skall länsstyrelsen särskilt beslutett avgöragenom

den aktuella verksamheten kan medföra betydande miljö-antasom
påverkan. länsstyrelsenOm det så, skall förfarandeär medatt ettanser
s.k. miljökonsekvensbedömning inledas. innebärDet utökat samrådett
med de statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer

kan bli berörda. Samrådet skall verksamhetens ellerantassom avse
åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt
innehåll och utformning MKB:n. Nya och järnvägar,vägarav som
skall tillåtlighetsprövas regeringen, skall alltid medföra bety-av anses
dande miljöpåverkan. skall kungörasMKB:n tillsammans med den
ansökan det gäller och hållas tillgänglig för allmänheten sigatt yttra

myndighet skallDen ansökan skallöver. beslutpröva tasom genom
ställning till uppfyller kraven.MKB:nom

tillåtlighetsprövningRegeringens anläggningar utökasstörreav
miljöbalken. Enligt balkens kapitel17 skalll § järnvägargenom
för fjärrtrafikavsedda och spår på sträcka minst fem kilo-nya en av
befintligför fjärrtrafik alltid tillåtlighetsprövas regeringen.meter av

Genom miljöbalken införs enhetligt sakägarbegrepp vilketett
antagligen kommer innebära fler får möjlighet överklaga iatt att att vart
fall sådana beslut tidigare handlagts enligt vattenlagen och natur-som
vårdslagen. Vidare får miljöorganisationer uppfyller vissa lagenisom
uppställda kriterier föra talan. Regionala domstolar införs förrätt att att

mål omfattande miljöfarlig verksamhetpröva och vattenmål.om mer
En sådan miljödomstol kan ärenden skulle haäven pröva prövatssom

länsstyrelsen eller kommunen, det gäller verksamhetav om samma som
skall i domstolen eller sådan har sambandprövas med den.som

Regeringsprövning led i den ordinarie tillståndsprövningen.är ett
innebärDetta den förberedande handläggningen sker hos tillstånds-att

myndighet därefter, regeringen har tillåtit verksamheten, med-som om
delar tillstånd med villkor för verksamheten.närmare Banlagen och
miljöbalken skall gälla parallellt. Balkens allmänna hänsynsregler skall
tillämpas vid prövning enligt banlagen. Regler miljö-en om
konsekvensbeskrivningar förs in i banlagen liksom regler förstudieom
och järnvägsutredning. framhållsDet särskilt i propositionen om
ändringar banlageni regeringens tillåtlighetsprövning bör skeatt i ett
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alltförblivit låstlokaliseringeninnanplaneringsprocessenskede itidigt
projektering.lagts ned ikostnaderoch stora

reglernamed dei enlighethade prövatsOm tunnelbygget nya

enlighetHallandsåsen itunnelbyggetprövningtänktVid genomaven
förtillståndsmyndighetBanverketmiljöbalkenochbanlagenmed är

tidigarevattenverksamheten,förmiljödomstolenochjämvägsprojektet
länsstyrel-till sigförmodligenskulleMiljödomstolenvattenföretag. ta

biotopskydd.naturreservatsföreskrifter och Rege-ärenden omsens
tillåtligheten järn-frågansärskiltemellertidskall prövaringen avom

miljöbalkens hänsyns-frånutgårprövningRegeringensvägsprojektet.
vattenverk-kapmiljöbalkens llbestämmelserna iochregler även om

effekterbeakta tunnelbyggetsskall regeringenprövningsinsamhet. I
sannoliktintegrundvattnet. Detpåverkan på är attsåledesoch även

skall tillåtasBanverketmycketfastställer hur attregeringen vatten
för tillåtlig-föreskriva villkorkanregeringenoch släppa uttappa men

föråterstår det Ban-beslutmeddelat sittregeringenEfter detheten. att
ochhandläggningärendenasavslutamiljödomstolenochverket att

vilka villkortillstånden ochinnehållet idetbesluta närmare somom
Banverket,lämnasanlägga järnvägTillstånd attgälla.skall att genom

jämvägsplan.fastställerlänsstyrelse,berördmedsamrådefter en
miljö-Övriga iprövningenmiljödom. Förmeddelas itillstånd en

påskall lämnas,Vattenverksamhettilltillståndgällerdomstolen att
anläg-för järnvägvattenlag,gällandeenligtsätt varsnusomsamma

ordning.särskildigande prövats
konstateragick till kanfaktiskthur detjämförelse medVid manen

tillåtlighetsprövninggjordeexpropriationsärendetiregeringen avatt en
utförasskulletunnelnframhöll regeringenbeslutsittprojektet. l atthela

föreskrevs villkorVidareminimerades.grundvattnetpåpåverkanså att
upprättadesVisserligeneffekter.småmycket ettfickdocksom

ändå ha skettskulledettagrundvattnetavseendekontrollprogram men
vattendomstolen.beslut avgenom

ungefärÄven beslututformasåledes kan sittregeringen antasom
miljöbalken och ban-enlighet medefter ilikadant prövningäven en

ha bättreall säkerhetmedskullelydelsedess regeringenlagen etti nya
innehållafallskulle iställningstagande. MKB:nunderlag för vartsitt

tillmotiveringsträckningaralternativaredovisning även enmenaven
särskiltskulle ha godkäntsvalts. Denalternativvarför visstett genom

eftersom den avsågsamrådunder utökatutarbetadvaritbeslut och ha
kilometer.femlängrespår ännyttett som var
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3.2.2 Beslutsunderlag i Hallandsåsprojektet

miljökonsekvensbeskrivningEn kan ha betydelse flerai avseenden. En
bra MKB förutsättning för denär lösning innebäratt minstaen som
möjliga påfrestning på miljön och bäst hushållning med skallresurser
kunna väljas. Den skall också det möjligt förutsegöra konsekven-att

den lösning väljs. Detta har i sin betydelse för tillstån-turserna av som
dets utformning och för vilkanärmare villkor skall gälla. braEnsom

tydligaMKB och beslut för med sig allmänheten och andra berördaatt
kan få den information de har kräva och risken förrätt att attsom
oförutsedda effekter minskar. Väl avvägda och tydliga villkor dess-är

förutsättning för tillsynen skall kunnautom fungera påatt till-en ett
fredsställande sätt.

skulleMan kunna den miljökonsekvensbeskrivningsäga attnog
införgjordes tunnelbygget Hallandsåsen inte tjänade någotsom genom

dessa syften. Några alternativa lösningar diskuterades inte. Underav
regeringens behandling tillåtligheten nämndes, efter fråga frånav
miljödepartementet, lokalisering tunneln, den avfar-en annan av men
dades Banverket med hänvisning till de lokala myndigheternaattav var

I denöverens. MKB fogats till banutredningen framhöllssom att
beräkningar gjorts med hjälp datorrnodeller visat detsom attav var
möjligt begränsa tunnelläckaget så långtatt endast mycket litenatt en
del och grundvattentillgången inomyt- påverkansområdet skulleav tas
i anspråk. När det gäller påverkan på grundvattnet det väl ingenär som
med säkerhet kan hur resultatet skulle hasäga Banverketsett ut om
hade hållit sig inom det vattendomstolen givna tillståndet.av

Till grund för Banverkets ansökan i vattendomstolen låg geohyd-en
rologisk utredning gjord konsult. De faktiska observationerav en som
utförts hade gjorts under kort tid, vilket ansågs föra med sig Vissen en
osäkerhet. Man räknade med felmarginal fempå till tio gånger. Deten

föri och sig inte något fel på utredningen eller de beräkningarvar som
gjorts se vidare avsnitt 2.2. Det möjligen kan förvåna Ban-är attsom
verket inte ansåg behövde omfattandeatt underlag ochman attmer
vattendomstolen och länsstyrelsen lät sig nöja. Det har heller inte
kommit fram några uppgifter tyder på Kraftbyggama,attsom som
skulle utföra arbetet med tunneln, ställdetäta kravatt på ytterligare
undersökningar.

Sammanfattningsvis kan således konstatera varken bygg-attman
herren, tillståndsmyndighetenentreprenören, eller tillsynsmyndigheten
ansåg behövasig bättre underlag för bedöma hurett tätningsarbetetatt
skulle kunna genomföras och hur grundvattnet kunde komma påver-att
kas. Man kan tycka osäkerheten utvecklingenatt i vissa avseendenom
skulle ha motverkats domstolen förordnadeatt Banverket underattav
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inläckandeoch registreraskulle vattenbyggnadstiden mäta var
fickolikakunde tolkas pådomen sättEftersomtjugonde meter.

3.3.2.verkan se avsnittförordnandet ringaemellertid
sjunkit mycketgrundvattennivåntunnelbyggeteffekt är attEn av

teknikdenpåemellertid främstberodde attDettaän väntat. sommer
fungerade och påtunneln inteföranvända tätaBanverket attavsett att

bättrehade funnitfortsattetunneldrivningen attutan enatt man
mening påbyggde någonivattendomen attförstatätningsmetod. Den

utförasskulle kunnatätningpåståendehade i sitt attBanverket rätt om
för det inteRiskentunnelväggen.isprickoma attinjektering avgenom

metodmed dennatillfredsställandepå sätttunnelngåskulle etttätaatt
ha diskuterats.tycks inteskulle blifallsåikonsekvensernavilkaoch
anläggningen,självahelleravsåg intevattenföretagetPrövningen av

vad viEnligtgrundvatten.leda bortendasttunneln, rätten attdvs. utan
redo-osäkerheterskallgäller MKB:ardetgod seduppfattar närsom
Med1994:14.VVFSförfattningssamlingVägverketssevisas t.ex.
vadOsäkerhetenmiljön.påeffekternaosäkerheterdetta omavses
fickHallandsåsenför byggettekniska lösningarnadeavsåg genom

konsekvenserdessaför miljönkonsekvenservisserligen varstora men
undvikas.kunnatborde haochoförutsebarainte

förbedömt förutsättningarnaoch attanalyseratborde haBanverket
metodervilkahaborde övervägtochprojektet bättre ävengenomföra

konsekvenserEkonomiskaanvända.aktuellablikunnaskulle attsom
habordemänniskor ochsamhälle,för natureffekterövrigaliksom

ochplaneringpåverkat dessochverketinomoch bedömtsredovisats
miljödom-kravoch vilkaprövningvilkenfår visaPraxisupphandling.

liknande slag. Det äranläggningarställa påkommerstolarna att av
teknikdenmiljönpåeffekternaochutformningenmöjligt somatt av

ban-bedömas iendast kommerjämvägstunnel attanvändas iskall en
och tillstånds-sökandebådeför övrigtBanverketvilket ärärendet, i

emellertid kunnamåstemiljödomstolenochRegeringenmyndighet.
projekt ansökangenomföra detklararsökandenifrån attutgå somatt av

avser.

lösningarAlternativa3.2.3

under bered-alternativnågradiskuterades inteframhållitsSom ovan
någonsin påinteverkarärende. Detregeringensningen om mansomav

med huvudsak dentunnel ilösningallvar diskuterat än nuenen annan
projektet blevtillorsakbidragandestarktsträckningen. Enaktuella att

inflytandenågothade enigaallabelystknapphändigtså att varsomvar
tunnelnbyggaBeslutetskulle byggas.tunneldet attatt somenvarom
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fattades bakvändi ordning. Hydén/Baier har i sin Visatrapport att
projektet redan från början präglats det värderades så högtatt attav
systemvillkor och kunskap inte kunde sig gällande.göra Detta ledde
till kunskap förutsättningarnaatt inte fram och tilltogs andraom att
lösningar inte utreddes och diskuterades. Om Banverket hade tvingats

fram alternativ, denatt ta enighet råddetrots stora projektetattsom om
skulle genomföras, hade med all säkerhet den lösning valdes redo-som
visats och på heltvägts vadett skedde.sätt änannat I Banverketssom

denPM 17 juni 1998, har remissbehandlats under hösten,av som anges
fem alternativ, det endastäven är realistiskt,ettom som anses

Åtminstonenämligen ombyggnad befintlig bana. några dessaav av
alternativ, inte bara det Banverket realistiskt, borde hasom anger som

redan från början.övervägts
Miljöbalkens och banlagens regler krav på redovisning alter-om av

nativ innebär förbättringar i jämförelse med vad gällde vid tidensom
för prövningen tunnelbygget, kraven påäven vilka alternativav om

skall redovisas i princip medöverensstämmer vad gällersom som nu
enligt förordning 1991:738, miljökonsekvensbeskrivningar. Enom
beskrivning alternativet den sökta anläggningenatt eller åtgärdenav
inte kommer till stånd, s.k. nollaltemativ, skall alltidett redovisas.
Vidare skall sökanden motivera varför visst alternativ valts.ett

En orsak till tunnelbygget fickatt även i sådanövrigtannan en
schematisk tågtrafikprövning ansågsz sig miljövänlig.att Allmäntvar

kanske detta riktigt,sett är tågtrafik kanäven naturligtvis dras påmen
sådant den vidett sätt bedömningatt inte längresammantagen kanen

den miljövänliga lösningen. Ocksåmest detanses gälldevara när
Hallandsåsen utgick från tåg det lämpligaatt mest sättetman attvar
lösa problemen med snabba och tunga området,transporter ävengenom

detta krävde byggde tunnel.att Frågan detta syfteärom man en om
hade kunnat uppnås på Kommissionen harett sätt.annat inte undersökt
detta och har heller inte fått några belägg för så skulle fallet.att Avvara
förarbetena till miljöbalken framgår länsstyrelsen får krävaatt andraatt
jämförbara nå syftesätt skallatt redovisas i MKB:n.samma
Länsstyrelsen bör ställning i denna frågata i samband med sitt beslut

huruvida projektet skall medföra betydande miljöpåverkan.om anses
Det framhålls särskilt det i vissa fall lämpligtatt länsstyrelsenär att
samrådet med regeringen innan krav ställs på redovisning sådanaav
alternativ i ärenden skall tillåtlighetsprövas. förutsätterVisom att
avsikten inte undvikaär utredning alternativatt på grund attav av
regeringen redan beslutat sig.

Regeringen prövade tillåtligheten tunnelbygget efter sitt beslutav
dubbelspårig järnvägstunnelatt Hallandsåsen skulleom en genom

byggas. totalaDen nybyggnadssträckan skulle, enligt överenskommel-
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km8,6kmBanverket, 14,5ochregeringenmellan varavvarasen
bana vidtill befintligansluta iskulle spårentunnel. Vidare norrgenom

därförkanFörslöv. Mansydvästsöder natur-och iHemmerslöv om
skulle haandra lösningaruppmärksamhethurfråga sigligtvis stor

viktigaandraochlägeärende. regering1detta närfå ikunnat ett
alter-vilketsamhället redansektorer är överensoch iinstitutioner om

får krävasvaddetbästa intressant utandet inteärnativ är somsom
godkännas.skallför MKBsnkrävasskallalternativvilka att ensom

infrastrukturprojektbeslut är ettifrånbortse storakan inte attMan om
miljö-ocholika intressenmångamellan attavvägningresultat av en

övervägandendeemellertid viktigt attdessa. Det ärskydd är ett av
förförutsättningviktigutförlig MKBtydliga. ärEnblirgörs ensom

reglermiljöbalkensfrågande till äremellertidställerdetta.Vi omoss
bedömningobjektivfågällerdetlångtgåendetillräckligt attnär aven

redovisas.skallalternativvilka som

från miljösynpunktalternativmöjligaBästa

miljön måstepåskadorgodta vissaberettsamhället är attFrågan om
elleranläggningenföreslagnadennaturligtvis nyttanvägas mot av

bordekan ävenrimligeneffekter accepterasVilkaåtgärden. varasom
finnsdetmöjligheterekonomiskaoch atttekniskavilkaavhängigt av

nollalterna-dvs.ingentinghuvud Att göra,skadorundvika taget.över
finnaskankonsekvenser. Detskadligaundvikabarativet, sätt attettär
bereddemellertid intesökanden äralternativ,bättremiljömässigt som

skäl.andraekonomiska ellerföreslåatt av
alternativdetinnehållerMKBkrävsnederländskEnligt rätt att en
gälla detkanmiljön.för Detskyddetmöjligadet bästainnebärsom

ellermiljöpåverkan ettmed minst t.0.m.för sigalternativ somsom
nollalternativet.s.k.detmedjämförelseiförbättringinnebär en

kan visaintehanalternativsådant attbeskrivamåsteSökanden ett om
orimligt.ekonomisktdet är

ochskall planerasinfrastrukturprojektiinvesteringarBeslut om
samhälls-kriteriersamhällsekonomiska äveneftergenomföras om
Vadvägledningen.endadenskallinteeffektivitetekonomisk somvara

ställnings-politisktgångerdärför mångablirrimligtekonomiskt ettär
skulleHallandsåsentunnelbygget ettgällerdettagande. När genom

kunnathaalternativetmiljövänligadetredovisningkrav på mestav
och effekterna tätamöjligheterna attdiskussionleda till avomen

densäkertinteomfattning. Detmindre atteller ärtunneln i större
Valetvalts.hades.k. lining,närvarande diskuteras,förlösning som

ochförutseskundekonsekvenservilkaberoendehade varit somav
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och kunde bära.olägenheter ansåg kringboendevilka att naturenman
alternativet och kostnadernadiskussionen det bästaKanske hade om

diskuterats. Därmedolika metoder jämförts ochför detta lett till att
ha kunnat bliför lyckas med det bästaskulle förutsättningarna nästatt

redovisatsmiljösynpunkt bästa alternativetdetbättre belysta. Om ur
diskussion värdet på detockså fåtthade sannolikt somomenman

därför det bästa möjliga"det andra". ViMårald/Sörlin kallar attanser
fall förskall imiljösynpunkt alltid ingå i MKBalternativet vartenur

betydande miljö-kan medföraeller åtgärderverksamheter antassom
påverkan.

Granskning MKB3.2.4 av

redovisasvilka alternativfrågan ärbarainteDet är somsomom
måsteutredningutredning.allsidig Denavgörande för görssomen

samrådsförfarandeopartiskt.och granskas Detifrågasättasockså som
säkerhet ökamed allmiljöbalken kommerformaliseras attgenom

emellertidkan inteallsidig belysning. Manförmöjligheterna en mer
och/eller intressesökanden harandraförvänta sig attänatt resurser

utredningar.göra egna
tillhandahållerdet sökandensvaghetEn i är ärattsystemet som

detantagligen nödvändigt,utredningar.erforderliga Dettaalla är men
förmågaflexibilitet ochobjektivitet ochsökandenskrav påställer stora

myndigheter, organisa-Berördakonsulters resultat.bedöma sinaatt
utredningar.förhaförväntasenskilda kan inteochtioner resurser egna

ytterligaresamrådsförfarandet, ställa krav påförkan, inomDe ramen
bedömakan de ha svårtsjälvade inteutredning attär experterommen

andraberörda har dessutomdeltillförlitlighet. Enutredningarnas
hand på miljö-kanske förstafokuserar inte itillvarata ochintressen att

tunnelnangåendebanutredningendet gälldefrågor. När genom
allmänhet till-med synpunkter. Ikom olika instanserHallandsåsen 26

representeradesärskilda deutifrån de intressensakkunskapförde dessa
berörda har många intressenflestaHydén/Baier. De vägaatt mot

de olikakonflikt kan hanterassådanexempel på hurvarandra. ärEtt en
kommun imellanpåslaget. Båstadsdet s.k.kring ettturerna var

miljö-med kraft hävdaoch bereddmycket kritiskinledande skede att
ochkommunen omprioriteringgjordeSå småningomintressena. en

medel för byggasamband medmellanpåslaget iaccepterade att att nya
till förfogande.ställdesvägar



till det intrafladeOrsakerna SOU 1998:13774

Miljöombudsman/Miljöadvokat inrättasBör en

Hydén/Baier Mårald/Sörlin har påpekat naturligaBåde och bristen på
miljöintressen. Mårald/Sörlin behovet vadbärare tarav upp av man

milj öadvokater" med kompetens, förutom i miljkallar örätt,sortsen ny
naturvetenskap.estetik, historia, samhällskunskap och vissi etik,även
Banverket fickmaktbalansen i tunnelprojektet varit sned.De attmenar

Miljöns före-krav utökade miljöingrepp.flera gånger igenom sina på
projektets organisationskultur iför Såväl inomträdare somvar svaga.

det den "teknologiska politik-myndigheterna kring projektet var
använde teknisktden framträdande.formen" Man ettmestsom var

med inslagspråk. Miljön behandlades på deskriptivtdominerat sättett
värdeladdade innebörder.facktermer någravetenskapliga utanav

Mårald/Sörlin kunna bli föregångareMiljöadvokater skulle enligt när
värdenspråkbruk. skulle företräda andragäller ändra detta Dedet att

kritisktoch bidra till införandetoch lokala intressen ettav resonemang.
liknande slutsats. hävdarHydén/Baier har kommit fram till De atten

struk-miljön med rättsliga medelpolitiska styrningenden rentavav
finns naturligamed betydande svårigheter. ingaturella skäl brottas Det

miljöfrågornakan drivadet generella miljöintressetbärare ursomav
finns därför enligtperspektiv. enda öppningendetta Den ärsom

utsträckning kommalåta enskilda människor iHydén/Baier störreatt
för olika projekt.planeringsprocessentill tals i

allmänhetens inflytande miljöfrågorbreddning iFrågan om en av
Miljöbalksutredningenolika omgångar,har i senastutretts somav

kom fram till förslaget tillanalyserat frågan. Utredningeningående att
till demedförde förbättrade möjlighetermiljöbalk sådana att ta vara

skulle kunna bevaka, särskildmiljöombudsmanintressen att enen
skulle fylla någon funktion.myndighet, Milj öombudsmannen, inte

det utredningsarbete gjorts har vi svårtbakgrundMot att seav som
erfaren-meningsfullt någotdet skulle innanprövaatt nyttatt vara

miljöbalken den utökade talerättenden ordningenheterna i exav nya
därför från förslag denna del.utvärderats. Vi avstår i

Skall MKB kunna överklagasen

bestämmelserna har det miljö-uppnå bättre tillämpning iFör att aven
miljökonsekvensbeskrivning skallbalken införts regel attom enen

fastställas. Vidare skall myndigheten vid prövning ansökan beaktaav
resultatet det samråd och de yttranden kommit in.ägtav som rum som

förstärker allmänhetens inflytande. Besluten går emellertidreglerDessa
förarbetena till miljöbalken framhålls sådanöverklaga.inte I attatt en



SOU 1998:137 Orsakerna till det inträffade 75

möjlighet skulle komplicera ytterligare och för lång tid. Detsystemet ta
finnas tillräckliga skäl för införa särskiltansågs inte rätt över-att atten

sådanklaga myndighets beslut vid prövningen MKB. En rättaven -
förstärka berördas ställning och kanske bidraskulle visserligen de till

dock riskenfram bättre utredning. måste förDetta vägas motatt en
Hydén/BaierFramför allt Falkemark, också ochtidsutdräkt. men

kritiserat tunnelprojektet andra projektMårald/Sörlin har ävenatt men
tidspress och detta fört med beslutsunder-drivits under sigstor att att

ofullständigt. Vi delar deras uppfattning.laget många gånger varit Av
det gäller införandet miljöombuds-skäl närsom av ensamma

avstår emellertid från något förslag denna del.man/miljöadvokat ivi

fristående granskningsmyndighetBehövs en

med få opartisklöst svårigheternaNederländerna harI att enman
särskild MKB-kommission. Kommis-granskning inrättaattgenom en

oberoende och rådgivare med kanslisionen består 400 ettexperterav
samrådsförfarande börjar med anmälan både tillpå Ett35 enpersoner.

och till kommissionen, inleder sitttillståndsmyndighetbehörig som
till vilken omfattning bör ha.med ställning MKB:narbete att ta

riktlinjer, det tillståndsmyndighetenutformarKommissionen ärmen
gälla. utredningen slutförd ochvilka skallbeslutar När ärsomsom

vill, fårskickas den till MKB-kommissionen. Alla,skall bedömas som
sammanfattar alla reak-MKB-kommissionenmed synpunkter.komma

prövningsförslag. Tillståndsmyndighetenlämnartioner och prövarett
särskilt beslut. sittha godkänt Iansökan efter MKB:n ettatt genom

uppfattat alla råd ochmyndigheten förklara hur debeslut måste yttran-
formell makt ändåhar således inte någonden. Kommissionen stortmen

varförbeslutande myndighet alltid måste motiverainflytande eftersom
uppgiftförslag.följer kommissionens Kommissionensden inte är

enskiltfå fram den utredning relevant i varjebegränsad till äratt som
skall fattasdiskussionen vilket beslutfall. deltar inte iDen om som

mellan olikafristående från den avvägning intressenärutan som en
det på vilkettillståndsmyndighet alltid måste Vigöra. sättattanser

frågan fristående och opartisk granskningnederländsk lösträtt om en
emeller-och studera ytterligare. ViMKBsar intressant värt ärär attav

föreslå någontid beredda institution inrättas.inte attatt ny
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tillståndsmyndighetsinBanverket3.2.5 är egen

järnvägsplaner, sinafastställer Banverketframgått ävenSom ovan
lagför-remissbehandlingenkraft 1996. VidBanlagen trädde i avegna.

ordning.invändningar dennahade flertal remissinstanserslaget motett
resultatet blevproposition ochkritiken i sinbemötteRegeringen att en

arbetsplan förfastställas påskulle väg.jämvägsplan sätt ensamma som
länstyrelsemasmiljödomstolar lösts ocheventuellafråganInnan om
Banverket blevannorlunda.beslutaville inteframtida roll klarnat man

Vägverket.tillståndsmyndighet påalltså sättsamma som
skall alltsåjämvägsprojektmiljöprövningsärskildNågon rentettav

sådanemellertidProjektet kangällandeenligtinte rätt.göras av envara
naturresurslagen.enligt Rege-regeringsprövningbetydelse görsatt

miljöskydds-miljöfrågor. Tillstånd enligtockså beaktakan dåringen
emellertid inte.krävslagen

tillståndsprövningenfråganMiljöbalksutredningen tog avomupp
för jäm-prövningsprocessenändringar iVissatrafikanläggningar.

ändringarmiljöbalken och iinföraskommervägsärenden att genom
fastställelsenstår förBanverketfortfarande detbanlagen är sommen

skall dockhänsynsreglerallmännaMiljöbalkensjärnvägsplaner.av
banlagen.enligtärendenvid prövningtillämpas av

tillåtligheten jskall regeringen ämvägs-framgått prövaSom avovan
miljöbalken. Prövnings-kapenligt 1 §omfattning 17vissprojekt av

raffinaderiercellulosaindustrier,stålverk,ochbl.a. järn-plikten gäller
vissochmotortrafikleder järnvägar överockså motorvägar, enmen

deför dessa anläggningarlängd. Gemensamt ärbredd och/eller att
skadariskerarsamtidigt desamhällsintressenviktiga attutgör som

eller orsakaomgivningenpåverkan påhälsa, hamänniskors storastor
anspråk.i Utövervärdefullamiljöningrepp i naturresursersamt att ta

beträf-ansökningarskallregeringentillåtlighetsprövningden görsom
med undantagverksamheter,paragrafen uppräknadefande alla i av

såledesmiljödomstol ochfarleder, handläggasochjärnvägarvägar, av
ställningstagande.regeringensdomstolen efterprövas av

verkstället detmiljöprövas iverksamheternaundantagnaDe somav
det Banverketinnebärsakområdet.för Dettaansvarigt ärt.ex attär som

skafastställer de villkorbeaktas ochmiljöfrågomaför att somsvarar
verksamheten.gälla för den egna

miljöbalken verksamhetergäller kap §framhållits 17 1Som ovan
otill-miljöpåverkan. enligt vår meningha betydande Det ärsom anses

från miljösynpunkt detdessa skafredsställande några prövasatt avav
miljödomstolen beträffandegäller förverket de kravutan somegna

prövningsförfarande.sammansättning och
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säkerställa likartad hantering och från miljösynpunktFör att en en
de verksamhetersakkunnig bedömning räknas 1 kap7isett av som upp

samtligamiljöprövningen för verksamheter skall1 § vi görasattanser
Ävenmiljödømstolen. förslaget har sin grund i de brister, viom somav

miljöfrågor bör förslagetBanverkets hanteringi även vägarsett av avse
farleder. medvetna vårt förslag inte kanoch allmänna Vi är attom

ytterligare utredning och överväganden. Mångagenomföras utan
behöva lösas. Med den korta tid vi haft tillproblem kommer att som

möjligt arbeta vidare med dennaförfogande har det inte varitvårt att
emellertid frågan så principiellt viktig vi villfråga. Vi är attattanser

förprövningssystemet och bara förordaföreslå ändring i inte ytter-en
utredning.ligare

skulle projekt tunnel-föreslagna ordningenMed den ett somav oss
miljöprövning i domstol efter regeringspröv-få samladprojektet en

Överklagade beslut skulle i och instans,ningen. prövas en samma
projektet däremot genomgå prövningmiljööverdomstolen. Skulle ien

efter denoch med banlagen i dess lydelsemed miljöbalkenenlighet
Därefter delasregeringsprövningenblirjanuari 1999l gemensam.

med åtföljande miljöfrågorjärnvägsdelendock ärendet så prövasatt av
med dess miljöfrågor, undantagoch vattenverksamhetenBanverket

biotopskydd miljö-föreskrifter för ochfrån prövasnaturreservat av
överklagas besluten Banverkets regeringendomstolen. prövas av

miljööverdomstolen. vi tidigaremiljödomstolens Sommedan prövas av
vad utformningen tunnel och effek-det osäkert i månpåpekat är av en

användas kommer miljö-teknik skallden prövasattterna avsomav
där främst kommer sökteftersom prövningendomstolen att avse en

sådan. Banärendet gällervattenverksamhet och anläggningeninte som
förslagsamlad miljöprövning skulle enligt vårtjärnväg. Enen ny

utfonnningenför effekterna den tekniskaundanröja risken att av av en
blir tillräckligt väl belysta i något ärendena.tunnel inte av

Slutsatser och förslag3.2.6

gjorde inte klart vilka förutsättningarna förBanverket attvar
genomföra tunnelbygget

granskat Banverkets agerande vill här endastVi har i avsnitt 3.4.1. Vi
konsul-peka på Banverket i utsträckning använde utomståendestoratt

förför inte bara utredningar också bedöma vissagöra utanter att att
frågor. kan emellertid komma till olika resultat och ha olikaExperter

sökande fler det riskvärderingar. Om inte utnyttjar än ärexperten en
beskrivsför svårigheter endast utmaningar kommeratt attsom som
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utredningen endast kan användas för legitimeraklaras och att attav
eventuella miljöingrepp i stället förprojektet och minimera ingrep-att
Mårald/Sörlin. kan också nödvändigt anlitase vidare Det attvarapen
för kunna bilda uppfattningflera konsulter sig materia-att en egen om

resultat undersökning beroende hurlet. Omfattning och ärav en av
redovisas allmänhet vilket försvåraruppdraget formulerats. i inteDetta

och dess slutsatser.utomstående bedöma utredningenför att

allsidig grundlig MKBför ochFörutsättningarna är atten
påinnehållet objektivtgranskasomfattningen bestäms och sättett

tunnelinför beslutet byggafannsunderlagDet att genomensom
jämförbara alternativ och i övrigtinnehöll ingaHallandsåsen ävenvar

till byggetstarkt bidragande orsakofullständigt. har varitDetta atten
konsekvenser för människor och miljö.allvarliga Förstå medgått inu

bl.a.behandling projekt måstelikartad MKB:arundvikaatt av nyaen
relevanta alternativ. Kommissionen har intetillräckliga ochinnehålla

analysera möjligheterna reglera dennahaft möjlighet attnärmareatt
föreslå det bästa möjliga alternativetfallfråga villvi i utattvartmen

ingå fall det gäller verk-alltid skall MKBmiljösynpunkt i i närvarten
medföra betydande miljöpåver-kansamheter eller åtgärder antassom

avseende ytterligare alternativskall ställas med påVilka kravkan. som
till enskilda falletmåste detomfattningen i övrigtoch anpassas men

lämpliga" lösningen.till deninte mest

miljöpröva sina projektrimligt Banverket skallDet inteär att egna

de verkoch farleder miljöprövasliksomJärnvägar ärvägar av som
sker enligtsakområdet samband med den prövningför iansvariga som

lagen inrättande, utvidgning ochväglagen respektivebanlagen, om
rimligtallmän farled och allmän hamn. Det inteavlysning är attav

projekt fall sådanaskall miljöpröva i intedessa verk vart somegna
miljöpåverkan. också viktigtha betydande Det är att enanses en

före-helhet vid och tillfälle.anläggning miljöprövas i sin Viett samma
alla infrastrukturprojekt skall miljöprövasslår därför att stora av

Miljödomstol.
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TUNNELBYGGET

Då MB+BL

FÖRSTUDIEFÖR- Samrådmed Lstzer,BV.SJ
kommuner, ideella före-Kristianstads,iSTUDIE Lst

berördningar och särskiltHallandsFlera Malmöhus,
allmänhet for utredaattlän
förutsättningarna för denBåstads kommun

ochfortsatta planeringen
behov j ämvägs-ev. av en

utredningoch/eller miljö-
konsekvensbedömning

kap BL2 l §

Förfarande Anläggande järnvägarav
med miljö- skalltillåtlighetvars
konsekvens- regeringenprövas ansesav
bedömning, medföra betydandealltid

samråddvs miljöpåverkan
med störreen

utökatkrets
samråd
JÄRNVÄGS- alternativaBV. NärBANUT- BV

behöversträckningarUTREDNINGREDNING
studeras.

kap2 la § BL.
innehållerkapMKB MB 6MKB

bestämmelserom
innehåll.förfarande och

skall bl.a. redovisaMKB
platser,alternativa om

"möjligt", alternativa
ochutfommingar ett

nollaltemativ. Utökat
samråd skall ske med alla,
myndigheter, organisa-

och allmänhettioner som
kan bli berördaantas

samrådSamråd och utökat
enligt kanMB göras

samrådetparallellt med
enligt BL.

forts sidanästa



intrafladeOrsakerna till det80 SOU 1998:137

forts

Då MB BL+

MKB kungörs

MKB i jämvägsärendetLst
godkänns vattenärendetMB i

nedanseDISPENS Lst undantag frånger
föreskrifter natur-om
reservat m.m.

TILLÅTLIG- samladRegeringen prövade RegeringenEXPROP- gör en
bedömning enligttunnelbygget bl.a. HET MB.RIATION ur

underlag harmark-, hushållnings- Som
miljösynpunkt och regeringenoch MKBen som

godkänts i fallföreskrev Lstvartav
kontrollprogram.

Ö- Tillstånd skall lämnasVattendomstol prövade MILJVATTEN-
skador eller enligt kap 23 § 2pendast DOM 11 MB.DOM om

olägenheter störreav gällerdetLst närYTTER
betydelse Skulle frånundantag reglerLIGARE omuppkomma för inte MDVILLKOR naturreservat, omallmänna.Alltsåingen TILLSTÅND/ med Stödtagit över avenligtprövning kap §21 3 MBDISPENS
naturresurslagen och

Samhälls-ingen ÄRNVÄGS- tillståndsmyndighet.BV ärJ
ekonomisk prövning Samråd skall emellertidPLAN

enl.Prövning ML ske med Om inte BVLst.
VattenkValitén så skalloch Lst är överens

frågan fastställaattom
planen hänskjutas till

Även planenregeringen.
skall innehålla Lstaven
godkänd MKB.

Båstadskommun BYGGLOV BåstadskommunBYGGLOV

MiljöbalkenMB
BanlagenBL
BanverketBV
MiljökonsekvensbeskrivningMKB
MiljödomstolMD
MiljöskyddslagML
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MELLANPÅSLAGET

BLMBDå +

MILJÖDOM vattenföretagetPrövningFullständigVATTENDOM av
hänsynsreglerenligt MB:sdvs.prövning,

samhällsekonomiskochtillämpningäven en
kapenligt 6 §prövning llnaturresurs-av

krav på MKBMB. MB:sochlagen en
skall godkännasgäller. Densamhällsekono-

särskiltMDprövning. ettmisk genomav
beslut.prövningEndast

tillâtlighetenav
vatten-av

företaget.
TILLSTÅND/ kommunenTILLSTÅND/ prövarLstantalEttLst: ev

lämnaoch kanenligt MBangående DISPENSDISPENS från bestäm-dispensochschaktning
melsema naturreservatväggbyggen. om

förordnandenfrånochhinderInga om
biotopskydd.enligt natur-

kanObservera MD taellerresurslagen att
med stödärendennaturvårdslagen över av

kap 3 § MB.21
BåstadskommunBYGGLOVBåstadsBYGGLOV

kommun fårEnligt 16 kap 4 § MB
bord-försökte dispens intetillstånd eller

frågan ilägga meddelas stridi mot
avvaktan områdes-ellerdetaljplan
Områdes skallbestämmelser. Lst
bestämmelser kommunensdock pröva

det detoch ändrabeslut om
riksintressekan ettantasatt

dockOBStillgodoses.inte
uttalanden itidigare

ornrådes-förarbeten attom
skallbestämmelsen inte

tillgodoseanvändas för att
fritidsintressen.
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3.3 Tillsyn

3.3.1 Bakgrund

delrapportensI avsnitt 3.8 har vi redovisat miljöeffekterna tunnel-av
arbetena och översiktligt hur tillsynen bedrivits olika berördaav
myndigheter. detta kapitelI kommer vi på tillsyns-att närmarese
myndigheternas agerande och vilka uppgifter de har. kommerDet
framför allt handla länsstyrelsen och kommunen,att i nämnd ord-om
ning, vi Naturvårdsverketsäven rolltar central till-men upp som
synsmyndighet. Avslutningsvis berör vi situationen på åklagarsidan.
Arbetsmiljöfrågoma behandlas i kapitel 4.

Endast tillsynsåtgärder vidtagits före oktober behandlas1997 isom
detta avsnitt. kontakterDe och infonnationsinsatser följde efter attsom
bygget också följd myndigheternasärstoppats tillsynsansvaren av men
behandlas huvudsakligen kapiteli

Tillsynen många myndigheter. Detta framgår följandeengagerar av
översikt de åtalsanmälningar gjorts och de föreläggandenav som som
meddelats:

1995-02-20 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstads kommun
förbjuder med stöd hälsoskyddslagen Kraft-av
byggama utföra sprängningar mellan kl 22.00att
och 07.00 vid vite 100 000 kronor gång.av per
Genom olika överklaganden hamnar ärendet, via
länsstyrelsen, hos Kammarrätten i Göteborg. Där
avskrivs det efter det miljö- och hälsoskydds-att
nämnden återkallat sitt överklagande.

1996-11-27 Länsstyrelsen i Kristianstad förelägger Banverket att
vid vite Mkr kronor5 1997-01-31 hasenastav
vidtagit sådana åtgärder bortledandet inträng-att av
ande grundvatten inte överstiger den mängd som

i vattendomstolens dom från 1992. Länsrättenanges
i Skåne län undanröjer 1997-02-03 länsstyrelsens
beslut med motivering länsstyrelsen sigatt använt

fel bestämmelse. dännedSjälva sakfrågan blevav
inte prövad.

1997-02-20 Länsstyrelsen i Skåne län åtalsanmäler Banverket
för misstänkt brott vattenlagen vid bortledandetmot

grundvatten från tunnlar Hallandsåsen.av genom



intrizflade 83till detOrsakerna1998:137SOU

kommunBåstadshälsoskyddsnämnden iochMiljö-1997-10-04
Rhöne-ochBanverketSkanska,åtalsanmäler

kemiskalagenbrottmisstänktförPoulenc mot om
misstänktSkanska förochBanverketochprodukter

miljöbrott.

Rhöne-PoulencåtalsanmälerKemikalieinspektionen1997-10-31
produk-kemiskalagenbrottmisstänktför mot om

Kemi-ochprodukterkemiskaförordningenter, om
föreskrifter.kalieinspektionens

SkanskaåtalsanmälerMalmöiYrkesinspektionen1997-10-31
arbetsmiljöområdet.brott påmisstänktför

BanverketåtalsanmälerlänSkåneLänsstyrelsen i1998-05-07
Banverketsvidvattenlagenmisstänkt brottför mot

Hallandsåsenarbetstunnel iutförande av
rnellanpåslaget.

sambandiharochmiljön prövatspåeffekterTunnelprojektets naturen
vidVattendomstolens1992,expropriationtillstånd tillregeringensmed
till-ochdispenserantalochoch 1995tillstånd 1992 ettVäxjö tingsrätt

KristianstadsLänsstyrelsen ilämnadenaturvårdslagenenligtstånd av
1996.ochunder 1995län

villkor Banver-bl.a.föreskrevs attexpropriationbeslutetI somom
kontroll-bekostaochskulle ettlänsstyrelsen upprättamedsamrådket i

Vattendom-natunniljö.ochgrundvatten,avseende ytvattenprogram
bort.ledasfickvattenmängddenreglerarbåda domarstolens som

ochutformningen transportvägreglerarbeslutLänsstyrelsens upp-av
lag.

rollLänsstyrelsens3.3.2

regeringenkontrollprogramdetdiskuteradeslänsstyrelsenInom som
avsågdelallt denframförexpropriationsbeslutet,iföreskrivit som

länsstyrelsengjorde snävbeslutetförtidpunktenVidnaturmiljön. en
områdena,känsligasteEndast de tvånaturmiljö.begreppettolkning av

värdefullOmrådenaÄlemossen därför.inventerades ärSlottet,och
den begrän-Konsekvensenhagmark.ochrespektivevåtmark ängs- av

referensmaterial förbrasaknas attdetblev ettinventeringensade att
naturmiljön.effekter påtunnelprojektetsbedöma
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vattendomstolensI dom från 1992, avsåg tillstånd leda bortattsom
grundvatten från huvudtunnlarna och släppa det bortleddaut ivattnet
Stensån och Vadebäcken, föreskrevs villkor säkra Vattenkvali-attsom

på det avledda ochteten anlägga infiltrationsbassängervattnet att i
anslutning till ledningarnas utlopp vid Stensån och Vadebäcken. Ett
ytterligare villkor bekosta provfiske och bottenfaunaundersök-attvar
ningar i Stensån och Vadebäcken. Vidare skulle Banverket genom
fortlöpande mätningar registrera den mängd läckvatten leddes bortsom
vid tunnelmynningarna och utföra kontinuerliga mätningar med avse-
ende på vattenståndet brunnari och ytvattentillgångar samt vatten-
kvaliteten enligheti med särskilt kontrollprogram.

Vattendomstolens deldom från 1995, avsåg tillstånd ledaattsom
bort grundvatten från planerad arbetstunnel i Hallandsåsen, innehöllen

likartat krav beträffande vattenkontrollen.ett
Länsstyrelsen i Kristianstad lämnade i november 1991 dispens från

föreskrifter för på Hallandsåsens nordsluttning,naturreservat som
berörs tunnelbygget. Dispensen avsåg bl.a. avverkning lövskogav av
och framdragning luftledning. Prövning enligt naturvårdslagenav
skedde då Banverket under vårenäven 1995 respektive 1996 ansökte

tillstånd schakta och anlägga tillfälligatt föratt transportvägom en
mellanpåslaget. Länsstyrelsen ansåg påtaglig skada på riksintressenatt

kundeinte ske och lämnade den 12 december 1995 tillstånd tillanses
schaktningsarbetena och uppläggning schaktrnassoma på visst sätt.av
Tillstånd anlägga tillfällig lämnades denatt 27transportväg augusti
1996. Besluten följdes med aktiv tillsyn på platsen och länssty-upp en
relsen kunde konstatera villkoren besluteni hade beaktats.att

Länsstyrelsen har brett tillsynsansvar. Miljöskyddslagen,ett natur-
vårdslagen, lagen kemiska produkter och vattenlagen allaärom
tillämpliga på tunnelbygget i Hallandsåsen. Vattenlagen intar en
särställning eftersom länsstyrelsen ansvarig för tillsynenär ensam
enligt denna lag. förenklarDet länsstyrelsens arbete då det aldrig är
någon diskussion har skyldighet attom vem som agera.

I specialmotiveringen till vattenlagen har tillsynen fått mycketett
begränsat Departementschefen anförutrymme. bl.a. följande:

Några krav på omfattande tillsynsinsatser eller omfattande
inventeringar från länsstyrelsernas sida torde inte kunna ställas om
det skulle medföra angelägnare uppgifter inom andraatt områden
eftersätts. I fall i inledande skede efter detvart ett den vatten-nya
lagens ikraftträdande måste tillsynen inriktas främst på de från
säkerhetssynpunkt särskilt angelägna anläggningarna.

Enligt berörda handläggare tillsynen enligt vattenlagen lågt priorite-var
rad på länsstyrelsen i Kristianstad. Detta gällde i fall undervart ett
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frångrundvattenavledafrågabaradetskede då attinledande omvar
Särskilda vattenmötenSedermeratunnelbygget. avsattes resurser.mer

Skanska ochBanverket,länsstyrelsen,mellanregelbundetgenomfördes
län vidMalmöhusochlänKristianstadssammanslagningenefter av- Båstadsihälsoskyddsnämndenochmiljö-1996/97årsskiftet -

tilltillsynsfrågomaflyttades översammanslagningenGenomkommun.
tunnelprojektetmeddittills arbetatflestadå dehandläggare, somnya

betydande kompe-försvannDärmedverksamheter.andratillövergick
länsstyrelsepersonalenhosuppfattninggenomgåendeärendet. Enitens

nämnvärdtillsynsarbetet ihämmatändå intesammanslagningenär att
omfattning.

kom länssty-länssammanslagningenföreunder tidengångNågon
1992 årsivillkoretfrångå vatten-Banverketoch attöverensrelsen om

utfördesställetIinfiltrationsbassänger.utförandeangåendedom av
infilt-bedömdesdå detoljeavskiljare attochsedimenteringsbassänger

rådde.markförhållandendegrundpågenomförbar somration avvar
denså brautfördes vällösningdenfungerade somSannolikt somsom

för-det inteemellertid ärvattendomstolen. Vi attföreskrivits anserav
riktigformelltändraspraktiken attvillkor i utangällandesvarbart enatt

ivillkorenförrespekten ettupprätthållaviktigtDetsker. attprövning är
tillstånd.

ochBanverkettillKristianstadilänsstyrelsenskrevjuli 1995I
frånläckvattenmängderrapporteringenibristerupprepadepåtalade av
fak-detpåallvarligtÅ länsstyrelsensågsidanpåslaget.det enanorra
till-vattendomstolensföljttillfällen intevid fleraBanverketatttum

medtolkningdomenslänsstyrelsenÅ diskuteradesidanandrastånd.
länsstyrelseninnanårdrygtgickdetoch etttidlängreBanverket en
delrapporten,iredovisatviansåg,Länsstyrelsenåtgärder.vidtog som

1000l/sgenomsnitt 3,5itillståndhade perBanverket att tappaatt
långthurberoendevattenmängdtillåtentunnel och avatt varmeter

till-överskredemellertid inteansåg attBanverketkommit. manman
tillåtitsmängddendvs.l/sdet 33 uppmätts,efter somförränståndet att

tillståndethelasåledesmenadeBanverket atttotalt.tunnlarnabådaför
minnesanteck-kommit. Avbyggetlångthurutnyttjaskunde oavsett
länsstyrelsensdockframgår1996april attifrån vattenmöteningar ett

problem.någotvarvattenmängdenansågintedå attrepresentant
hadeLänsstyrelsenkraftigt.varieravattenflödetkundeUppenbarligen

diskussionerroll deiaktivmycketockså somtiddennaunder en
tillleddesmåningomsåochmellanpåslaget enpågick somom

uppgörelse.
utsläppenfortsatte stora1996och hösten avUnder sommaren

länsstyrelsenutfärdade ettskedderättelseingenvattenmängder. När
villkor.meddeladeföljaBanverketförvitesföreläggande att
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Banverket överklagade föreläggandet. Länsrätten Skånei undan-
röjde det med motiveringen fel bestämmelse i vattenlagenatt hade åbe-

Den reglering vattenmängdenropats. gjorts i vattendomenav som
ansågs del tillståndet och inte villkor. länsrättensl beslutettvara en av
anvisades det lagrum eventuellt skulle kunna tillämpligt.som vara

Länsstyrelsen i Skåne valde åtalsanmäla Banverket. Det kanatt
diskuteras inte komplettering åtalsanmälan med före-ettom en av
läggande förenat med kundevite ha blivit effektivt. Banverketsett
agerande tydde på det inte fanns någon vilja i verketatt att ta vatten-
domen på allvar. En tydligare markering hadeännu varit befogad då

överskridanden skedde med kraftiga sänkningarstora grundvatten-av
nivån följd.som

Föreläggande med vite kräver avvägning mellan kost-en noggrann
naden för åtgärderna, vitesbeloppets storlek och för miljön. Detnyttan
krävs också tydlig beskrivning den åtgärd skall vidtas.en av som
Därför många tillsynsmyndigheter föreläggande med viteatt äranser
svårt använda. föreläggandetNär väl vinner laga kraftatt har det
emellertid stark pådrivande effekt.en

frågaEn varför tunnelarbetena inteär stoppades länsstyrelsen närav
Banverket bedrev verksamhet i strid vattenlagen. Tillståndmoten
saknades utläckaget vida den lovgivnaatt vatten översteggenom av
mängden i vattendomen. Konsekvenserna för grundvattnet entydigtvar
negativa och risken för skador på miljön ökade för dagvarje som
arbetena pågick. Det emellertid inte möjligt för länsstyrelsen attvar
tvinga Banverket avbryta tunneldrivningen med stödatt vattenlagen.av

alternativDe fanns för länsstyrelsen åtalsanmäla ochatt attsom var
förelägga Banverket, med eventuellt vite, vidta åtgärder föratt att

verksamheten till vattendomen. Om vitet tillräckligt högtsattsanpassa
hade Banverket möjligen sökt arbetena till gällande tillståndanpassa
och villkor, alternativt lämnat in ansökan till vattendomstolen.en ny

Vid den 14 augusti 1997, därett vattenmöte miljö- och hälso-även
skyddsnämnden i Båstads kommun närvarande, fick tillsyns-var
myndigheterna besked Rhoca Gil användes och dåatt avsågattom man

använda medlet i skala. Enligt lagenatt kemiska produkterstor harom
kommunen det omedelbara tillsynsansvaret det gäller kemikalier.när
Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning veckortog tre senare
kontakt med Kemikalieinspektionen och fick efter två dagar besked om
riskerna med använda kemikalien.att

länsstyrelsenI fick frågan ingen hög prioritet, möjligen beroende på
den ansvarsfördelning gäller de två myndigheterna emellan. Dettasom
kan anledning till länsstyrelsen inte ställde kravatt påvara en
komplettering det kontrollprogram gällde för utsläppenav som av

från tunneln. Vi detta bordevatten ha skett fick insiktatt näranser man
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omfatt-betydandebruk såi iprodukt skullehälsofarlig tasattom en
inomkompetensfannsomständigheter. Detspeciellaunder såochning

länsstyrelsen.området i
arbetsuppgifter.mångfaldmiljöområdetTillsynen inom rymmer en

ingårbestämmelsergällandeefterlevnadenövervakaUtöver att av
juridiskaekologiska ochtekniska,råd bådeoch iinformationockså

till-delmiljöövervakningenfrågor. Härutöver även avvara enanses
betydligtblilänsstyrelser störremångaMiljönyttan avansessynen.

gällandekontrollstriktmedinformation attochrådgivning änmed av
straffpåfölj-tilllettåtalsanmälningar harfåföljs. Ytterstbestämmelser

der.
olikadessmedlänsstyrelsennaturligtdetfinnerKommissionen att

handlarDetverksamhetsutövama.meddiskussionerförroller enom
hur längeemellertidFråganintressen.olika ärmellanavvägning

länsstyrelsenmåsteinteBlirskall pågå. överensdiskussionerna man
läns-viktigtmyndighetsutövningen. Det är attförinom ramenagera
medför längeoch inteuppgifterolika väntarsinahåller isärstyrelsen

åtalsanmälan.föreläggande ellereventuellt
tillsynenviktenunderstryksmiljöbalkentill attpropositionenI av

syfteskärps iocksåsamordnas attbaraefterlevnaden inte utanöver
effektivi-tillsynen måsteRegeringenmål.miljöbalkens attuppnå anser

kraftmedarbete,led dettaitillsynsmyndighetema, ettoch att somseras
regeringen,Tillsynen,överträdelser beivras.förverkamåste att menar

omprövning,tillstånd, tillsyn,mål, hänsyn,kedjanlänk iviktigutgör en
betonas,propositionenställenflertal i attstraff. Påochöverträdelse ett

tillsynsmyndig-skallupptäcksstraffbelagdaöverträdelser ärnär som
ellerpolis-tillbrottmisstankeanmälaskyldigheten att omvara

åklagarmyndigheten.
miljöbalken.tydligt ialltsåmarkerasmyndighetsutövningVikten av
informationfortfarande rådgivning,dockinrymstillsynsbegreppetI

balkensförförutsättningarskapasyfte attverksamhet iliknande attoch
gränsdragningenmedSvårighetentillgodoses.skall kunnaändamål

kvar.därmed ocksåfinnsuppgifternaolikamellan de
möjlighetocksåtillsynsmyndighet attfårmiljöbalkenGenom en

skall betalasavgiftösanktionsavgift. Dettamilj ärbesluta somnyenom
verksamhetföreskrifter, påbörjaråsidosätternäringsidkare somsomav

tillstånd elleråsidosättertillstånd ellerhatillståndspliktig utan attär
krävs intemiljöbalken. Detstöd attmedmeddelatsvillkor avsom

allmännaöka denSyftetfördel.ekonomiskmedför är attöverträdelsen
Miljö-näringsverksamhet.bedriverhos dennoggrannheten som

straffavgiftadministrativ ävensanktionsavgiften tas utär omsomen
komplementeffektivtbliAvgiften börgärning. ettådöms för samma

vites-denkommeroch möjligen ersättasanktionssystem, atttill dagens
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föreläggandet i vissa fall. Förordningen miljösanktionsavgifterom
gäller dock inte vid överträdelse villkor eller tillståndsplikt förav
Vattenverksamhet. Förordningen bör därför kompletteras i detta avse-
ende.

3.3.3 Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Båstads kommun hade tillsynen över
tunnelbygget Hallandsåsen enligt hälsoskyddslagen, livs-genom
medelslagen, lagen kemiska produkter och miljöskyddslagen.om

behöver förKommunen sin tillsyn ha god information bl.a.om
kemikalieanvändning. Både lagen kemiska produkter och miljö-om
balken det förmöjligt ellerregeringen Kemikalieinspektionengör att
föreskriva skyldighet för leverantör lämna de uppgiftert.ex. attom en

behövs för kunna bedöma hälso- och miljörisker medattsom en
kemisk produkt. förMen Kemikalieinspektionen enbart uppgiftenär

den totala mängd importeras i allmänhet begränsat värde.om som av
hurDen inget produkten kommer användas. Hallands-Isäger attom

frågaåsen det användning i omfattning och endastorvar om av en
brukare i mycket speciell miljö. hadeDet därför viktigtvarit atten
kommunen fått information tidigti skede.ett

den bakgrundenMot vi det finns anledning utredaatt attanser
möjligheterna ålägga leverantörer eller användare anmälningspliktatt
till tillsynsmyndigheten för användning kemikalier i volymer.störreav

hålla erforderliga förAtt komplicerat och långdragetettresurser
projekt innebär ekonomiska ansträngningar, särskilt förstora en
kommun Båstads storlek. Vid projekt den här omfattningen detärav av
rimligt sökanden ansvarig för kostnaden tillsynen. Miljöbalkenäratt av

för denna möjlighet vilket vi tillfredsställande.öppnar äranser
har fåttVi inte intrycket resursbrist hos tillsynsmyndigheternaatt

varit någon avgörande orsak till de miljöproblem uppstått. Läns-som
styrelsen hade löpandeviss kontroll projektet och kommunenöver
skulle knappast haft särskild avdelad för Hallandsåsproj ektet,en person

den haft ytterligare personal tillgå. medMen den omfat-även attom
tande tillsyn läggs länsstyrelserpå och kommuner, kan naturligtvissom
brist på bli avgörande.resurser

Kommunens för miljön i den kommunen omfattar ävenansvar egna
och skyldigheten tillsyn.rätten Kommunens roll till-att utöva som

synsmyndighet förstärks miljöbalken.i På kemikalieområdet blir den
däremot i oförändrad. skallKommunen i princip förstort sett svara
kemikalietillsynen återförsäljare och yrkesmässiga användareöver och
dessutom i viss mån tillverkare och importörer. kommuneröver De
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möjlighetdärutöveroch kompetens attoch harönskar gesresursersom
myndig-statligellerlänsstyrelsenfråntillsynytterligareöver annanta

miljöskyddstillsynoch ävennaturvårds-främstgällerhet. Detta men
landetsjordbruksmark. MerpartenochVattenverksamhettillsyn avöver
saknarKommunförbundetuppgift frånEnligtdock små.kommuner är

mindreellermiljöinspektörkommuneroch tiofemmellan penna-mer
inspektörer.tvåharoch 65inspektörharkommuner50 canent, enca

288 kommuner.närvarandeförfinnsDet
nödvändigallförutommindre kommuner,orimligtDet att annanär

ocksåhälsoskyddsförvaltning,ochmiljö-finnas iskallkunskap ensom
kemikalieområdet.komplexadetinomsärskild kompetenshamåste

tillmöjlighetmiljöbalkenmellan kommunersamarbeteDet gersom
därförarbetsbördan. Vilätta påfortillfyllestinte attvi är anseranser

önskar,såkommun attför denmöjlighetfinnasbördet somatt en
skullekemikalieområdet. Ansvaretinomtillsynsansvaretsigavsäga

Överföringen ske påbör kunna ettlänsstyrelsen.tillföraskunna över
för miljö-tillsynsansvaröverlåter sittlänsstyrelsenlikartat närsätt som

till kommunen.verksamhetfarlig
verk-förordningocksåkommermiljöbalkenmedsamband omI en

verksamhetvarjegälla. Förbörjaegenkontroll att somsamhetsutövares
fastställddet finnasskallförordningareller dessbalkenberörs enav

Vidareorganisatoriskadet ansvaret.fördelningdokumenteradoch av
hante-produkterkemiskadeförtecknaverksamhetsutövarenskall som

förteckningsådanmiljörisker. Enellerhälso-innebärakanoch somras
ochsjälvansvarigedenkontroll förbådetjäna somkunnabör som

tillsyn.kommunenshjälp i

rollNaturvårdsverkets3.3.4

alladet fastslogspropositionmiljöpolitiska attårsi 1988 sam-Redan
verksamhetsområde. Isittinommiljöansvarharhällssektorer ett

föreslårantagitsinte än,1997/982145,miljöpropositionen rege-som
inomför miljöns.k. sektorsansvarfårmyndigheterfler ettringen att

propositioneniintentionernamedenlighetområden. Irespektivesina
uppdragsärskiltfått1998augustiNaturvårdsverket i etthar rege-av

delsmyndigheter,berördamed andrasamverkanskall iVerketringen.
myndig-mellangränsdragningarprincipiellaanalyseraövergripande

förslagutarbetadelsutveckling,hållbarekologisktförarbeteheternas
defördelas förskall tvär-myndighetsutövningenvidhur ansvaretom

behö-sektorsansvaretuppdragetförMotivet är attfrågorna.sektoriella
luckorelleriöverlappningareventuella ansvaretochsamordnasver

1999.den lredovisasskallUppdragetidentifieras. senast mars
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Vi Naturvårdsverket bör fåatt bredare rollännu ochanser en upp-
gift vad innefattas uppdraget.än Dess mandat central till-som av som
synsmyndighet bör för systematiskt följautrymme miljöarbetetattge
på den nationella nivån, både det gäller myndigheternär och större
koncerner. Verket bör få till uppgift till regeringen huratt rapportera
arbetet bedrivs och råd och information verka för effektivgenom en
samordning och likartad nivå på miljöarbetet i alla sektorer.

Åklagarmyndigheten3.3.5

Överåklagaren i Malmö har tillsatt särskild skall arbetaen grupp som
med anmälningarna föranledda tunnelprojektet. lättDet inseär attav
komplexiteten dessai utredningar och de kommer tids-att att vara
krävande.

Länsstyrelsen åtalsanmälde Banverket den februari20 1997. Ett
första mellan åklagare och Banverket bestämdesmöte till mitten av
september. Banverket fick förhinder och mötesdatum blev dennytt

oktober.7 Då miljöolyckan redan faktum.ettvar
Åklagarmyndigheten i Malmö har befattningshavareprövat vidom

tillsynsmyndighetema länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen och yrkesinspektionen brustit i sin tjänsteutövning. beslutI ett
den 18 augusti 1998 konstaterade överåklagaren vad fram-att som
kommit den hittillsvarande utredningen inte har anledninggettgenom

befattningshavarenågon vid någon de berördaanta tillsyns-att av
myndigheterna gjort sig skyldig till brottsligt förfarande i samband med
utövande respektive myndighets tillsynsfunktion. Det saknadesav
därför skäl inleda förundersökning.att

Falkemark i sin miljölagstiftningentar rapport upp som
signalsystem riktat till medborgarna hur statsmakterna påom ser
lagstridiga handlingar. detI avseendet betecknar han detta system som

Hydén Baier inne på liknande tankegångarsvagt. är i sin utredning.
erfarenheternaDe från Hallandsprojektet visaratt inteattmenar man

fönnått hävda miljöintressena vad kallar den norrnativagentemot man
asymmetri präglat projektet.som

Det viktigt för effektivt tillsynsarbeteär åklagarväsendetett haratt
sådana och sådan kompetens ärenden kan inomatt avgörasresurser
rimliga tider. I fall förloras snabbt den preventiva effektenannat i
påföljdssystemet. Med miljöbalken kommer dessutom antalet åtals-
anmälningar sannolikt öka. Det blir utomordentligtatt viktigt bådeatt
skapa och upprätthålla respekt och förtroende för den miljölagstift-nya
ningen.
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utreda och effektivi-uppdraghar fått regeringensRiksåklagaren att
decemberklar iUtredningen skallmiljöbrott.hanteringen varaavsera
direktivenintentionerna iförhoppningkommissionens1998. Det attär

tillsyn.effektivareförförverkligasskall kunna en

förslagochSlutsatser3.3.6

situationSpeciell

speciellamycketunderhar bedrivitsHallandsåsenvidTillsynsarbetet
statligt verk iriksdag hadeochRegeringomständigheter. gett ett upp-

pågick underVerksamhetentunnel.ochjärnvägbyggadrag enatt enen
landetsutfördes entreprenörer.störstaoch arbetenatidlängre av en av

båda: åbefann sig påvarandra. Statenståsidor kornTvå motatt ena
sidan ansvarigandrasituationen, åuppkomnadenföransvarigsidan

kommunen.medtillsammansför tillsynen

miljöambitionersaknadeBanverket

hartillsynsarbetetform deltagit ii någondeflertalEtt personer somav
lag-medundvikasha kunnatskullesituationenfått frågan annanenom

Även avseenden hardessabrister iregelverk.ochstiftning ett annat om
kultu-uppfattningengåttröd tråd attharpåtalats, svarengenomsom en

Benämningenmiljötänkande.mycketinrymdeBanverket inteinomren
Banverketsbeskrivaförharskall framrallarkultur vi använts att—

braför nåviktigaförhållningssättoch ettAttityder är attsamarbetsvilja.
Måraldsemiljösammanhangigäller minstinteresultat. Detta

tillinställningpositivvärt. MedandradetVadSörlin, är en mer
tillståndmeddeladeföroch respektsidaBanverketsfrånmiljöfrågoma

mindre.väsentligtproblemen varithade sannoliktvillkoroch

miljöbalkenmedEffektivare

tillsyn.effektivarekan förväntaskommande miljöbalkenDen enge
Tillsyns-lagstiftning.ochfinns iTillsynsreglerna sammaennu

Länsstyrelsenhar lyfts.myndighetsrollenochdefinieratsharbegreppet
kommunala tillsynen.förhållande till denroll itydligareochfår en ny

klarare iökonsekvensbeskrivningarnamiljinnehållet i ärochpåKraven
bättreskapar3.2.lagstiftning se avsnitt Dettadagensbalken iän

projektförTillsynskostnadenvillkor.för tydliga storaförutsättningar
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kan läggas på sökanden. Dessutom skärps lagstiftningen attgenom
miljösanktionsavgifter införs och straffen höjs.

Offensivare tillsyn

Länsstyrelsen kunde ha sin tillsyn påutövat bestämt och iett sättmer
tidigare skede. Miljö- och hälsoskyddsnämndenett väntade så länge

veckor med kontakta kemikalieinspektionentre beträffandeattsom
Rhoca Gil. Samråden mellan tillsynsmyndighetema kunde ha skötts på

effektivare sätt.ett
Sammanfattningsvis vi ändå tillsynen, bakgrund deatt motanser av

speciella omständigheterna omkring tunnelprojektet, i skötts påstort ett
godtagbart Projektet och drivkraftensätt. stark för detstort attvar
skulle genomföras. Miljöambitionen hos Banverket låg och tillsyns-var

hos myndigheterna begränsade, i varje fall fram till dessresurserna
omfattningen miljöeffekterna bygget uppenbara.av av var

Tillsynsmyndigheterna bör det gälleröver sina rutiner när gräns-se
dragningen mellan myndighetsutövning, rådgivning, information samt
stödjande och främjande verksamhet. Myndighetsutövningen måste
tydligare hållas från de uppgifterna.isär övri ga

Förordningen miljösanktionsavgifter bör kompletteras så ävenattom
näringsidkare åsidosätter tillståndsplikt eller överskrider villkorsom
för all vattenverksamhet kan åläggas betala sanktionsavgift.att

Skyldigheten för den använda mängder kemikalieratt storasom avser
underrätta den myndighet har det omedelbara tillsynsansvaretatt som

bör utredas..

Kommunen bör möjlighet överlämna tillsynen för kemikalier tillattges
länsstyrelsen.

Naturvårdsverket tydligare rollen-

Som framgår två utredningar gjorts på vårt uppdrag saknasav som en
stark företrädare för miljön. Naturvårdsverkets roll försvararesom av
miljöintressena bör tydligare vad dengöras idag, liksomän dessär
uppgift central tillsynsmyndighet andra verk.gentemotsom

Naturvårdsverkets roll central tillsynsmyndighet bör utredassom
beträffande möjligheten följa andra sektorsmyndigheters ochatt upp
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uppgiften skulle exempelvis ingåmiljöarbete.koncerners Istörre att
bedrivs ochtill hur arbetetårligen regeringen attrapportera

syfte effektivisera miljöarbetet.råd och informerasamordna, i attge

utförandeProjektets3.4

Banverket3.4. l

och ersättninguttala sig i frågorskall inteKommissionen om ansvar
hindrar inte vidomstols prövning.under Dettakan komma attsom

genomförauppgift planera ochutfört sinBanverketgranskat hur att
frågaviktigHallandsåsen. Entunnel ärbyggandet annangenomav en

kommunikationsdepartemen-huvudman,Banverketsstyrningvilken
hartet/regeringen, utövat.

Regeringen

delsmyndigheternastyrningdirekta utövasRegeringens genomav
till myndig-och uppdragregeringsbeslutsärskildaregleringsbrev,

general-ledningsform och utnämningvaldelsheterna, avavgenom
medenlighetinformella kontakter. Idelsoch styrelse,direktör genom

förvaltningsmyndighetfår regeringenkap §regeringsformen ll 7 ge
ochsärskilt fallhandlande ifaktiskamyndighetensdirektiv omom

lag-varkenden mån deärenden ikonkretahandläggningen avserav
verksledningsproposi-s.k.denmyndighetsutövning. Iellerstiftning

behandlades fråganförvaltningstatligledning1986/ 87:99tionen avom
dåva-regeringen. Densjälvständighetmyndigheternas gentemotom

starkareförfannsframhöll detcivilministemrande utrymmeatt en
verksamhetexempel påskett.ditintills Somvadstyrning än somsom

regeringenomfattningoch i denbestämtprecis såkunde styras som
Vägverketverksamhet bl.a.producerandefann lämpligt somangavs

Konstitutionsutskottetförst 1988.inrättadesBanverketsysslade med.
propositionentill uttryck ikorndenmeninghar ingen än somannan

sid 117.1997/98:25KU
verk-för myndighetensmålenregeringenregleringsbrevetI anger

Övergripande mål liksombudgetår.kommandesamhet under mer
verk-myndighets helaverksamhetsmål Dedetaljerade avser enanges.

för enskilda ärenden. Ban-Ifå betydelsekansamhet ettäven avmen
hastighetdenmått påverksamhetsmålverkets t.ex. somanges

målet1995/96Under budgetåretskall klara.stomjämvägar attvar
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hastighetsstandarden för de trafiktätaste delarna skullestomnätetav
km/tim för160-200 resandetåg det samhällsekonomisktvara om var

försvarbart. Under år 1997 målet den genomsnittliga hastighetattvar
stomjämvägar medgav skulle öka med 2 procent.som
början styrdeI regeringen tunnelbygget i viss utsträckning. Genom

sitt beslut i juni fastställde1991 regeringen tunneln skulle byggas,att
den skulle dubbelspårig och den skulle ha viss sträck-att attvara en

föreskrevsning. Vidare i expropriationsbeslutet antal villkor medett
avseende på miljön.

befogenheterI regeringens myndighet ingår,att styra nämntsen som
dess styrelse. Riksdagen har efter års s.k.1987att utseovan,

verksledningsbeslut behandlat frågan myndigheternas lednings-om
former flera gånger. Enligt den huvudregel, lades fast gäller1995,som

affärslilcnandemyndigheter arbetar under förhållanden eller haratt som
verksamhet innebär finansiellt och självständigtett storten som ansvar,

de flesta fall skall ledasi styrelse med fulltav en ansvar.
juli förändrades1996 Banverkets styrelses rollDen l attgenom

styrelsen fickenligt sin instruktion fullt för verksamheten. Medansvar
detta styrelsen därefter myndighetens ledning,utgörattmenas som
inför regeringen helt och fullt för Verksamheten enligt de målansvarar

Myndighetschefens uppgift för denärsatts attsom upp. ansvara
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Tidigare

myndighetschefen ansvarig inför regeringen. En lek-var ensam
mannastyrelse hade huvudsak rådgivandei funktion. Det eineller-ären
tid fortfarande myndighetschefenså och kanatt utses avsättas av rege-
ringen. därför svårt uttala vad det fullständigaDet sigär att ansvaretom

innebär.egentligen emellertid helt klartDet styrelsen deär äratt ett av
medel regeringen skall använda för myndigheten.att styrasom
Styrelsen regeringen och har genomföra de politiskarepresenterar att
beslut fattats myndighetensinom ansvarsområde. Ledamöternasom
förordnas för år i beviljas inte ansvarsfrihet likhetDe i medett taget.

bolagsstyrelse.t.ex. en
förRegeringens verket minskade ochinte i medatt styra attansvar

styrelsen fick fullt styrningen måste ske med delvis andraansvar men
medel tidigare bland kontakter under hand.än Dessaannat genom
kontakter bör normalt ske med styrelseordföranden och verkschefen

inte bindande för regeringen eller myndigheten, jfr Förvalt-årmen
ningspolitiska kommissionen SOU 1997:57 sid 120.
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Departementen

dåvarande kommunika-styrelseordförande och denBåde Banverkets
information betydelsehar uppgivit någontionsministem att av om

emellan. framgår bl.a. denutväxlats dem Dettatunnelbygget inte av
Konstitutionsutskottet kommunikationsminis-gjortgranskning avsom

samband med timnelprojektettjänsteutövning iUusmannsInester
offentlig utfrågning hölls den april 1998.Hallandsåsen. 15Engenom

budgetfrågan, vakansema på general-utfrågningen diskuteradesVid
till teknikvad känt dendirektörsposten och i mån ministern som

gällde vadtunneln. Många frågorför driva och tätaanvänts att som
förapril medförekommit vid den 16 1997möte representanterett

ochoch Banverketdäribland statssekreteraren,departementet, som
årsredovis-resultatdialog. verket i sins.k. mål- och Trotsavsåg atten

månad tidigare,fått ungefärför departementetning år 1996, ensom
riskengrundvattnet ochhade problem med attrapporterat att storaman

diskuteradesMkrför beräknades uppgå till 800kostnadsökningama
behandlades,april. antal andra ärendeninte tunnelbygget vid i Ettmötet

delvid Falkenberg,däribland utbyggnad till dubbelspår aven annan
Västkustbanan.

ansågsprojektet kunde förväntas bli minst 800 Mkr dyrareAtt
fråga för Banverket länge verket begärdetydligen intern så intevara en

medelBeloppet knappt deytterligare anslag. 15motsvarar procent av
för förenligt regleringsbrevet år 1997, kunde disponeraBanverket,

regleringsbrev hadestomjärnvägar.nyinvesteringar i I Banver-samma
redovisa utfallet bl.a. med avseende påfått uppdragket iäven att

skullestomjämvägar. Redovisningenanslaget till "nyinvesteringar i
avvikelser från redovisade planer och vilka åtgär-innehålla eventuella

förhindra kostnadsfördyringar.der vidtagits för attsom
hade mellan bl.a. region-början på januari 1997I möte ägtett rum

och från huvudkontoret.chefen för södra regionen två personer
Regionchefen redogjorde för grundvattenfrågan och beskrev svårig-

Efterheter, alternativa lösningar och ekonomiska konsekvenser. mötet
tillförordnade ekonomichefen kalladskrev den då i PM,en

det kundeminnesanteckning, 1997-01-24, bl.a.1997-01-27 attrev,
kostnadsölcningama skulle komma kräva omprioriteringbefaras attatt

projekt. verkar dock ha frågaandra Detta inte varit oroatsomenav
styrelseordförandeBanverketsstyrelsen eller departementet.sigvare

verket hade såkommissionen uppgivit hon ansåghar till att gottatt om
för ekonomin.det fanns någon anledning tillinteatt oropengar

eftersom riksdagensha investeringsmedelUttalandet måste avsett
och administra-besparingskrav gällde verkets konsumtionbeslut om

blygsam del Banverkets budget.tion, förhållandevis aven
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Frågan inläckage grundvatten behandlades såledesom av av rege-
ringen och kommunikationsdepartementet ganska odramatisksom en
budgetfråga. Miljödepartementet blev inte inblandat förrän sommaren
1997, vidare nedan. Under arbetet med budgetpropositionen vårense
1997 nöjde kommunikationsdepartementetsig med Banverkets besked

arbetet fortskred med lösa de tekniska problem hadeatt attom man
med tunneln.tätaatt

årsredovisning skall kortfattatEn underlag för regeringensettge
uppföljning och prövning myndighetens verksamhet. BanverketsIav
redovisning för år problemen1996 med inläckage grund-sägs att av

tunnelni inte den tillåtna mängden överskreds.vatten stora, attvar men
har framinte kommit några uppgifterDet visar departementetattsom

vid denna tid visste vattendomens tillstånd inte respekterades. Inteatt
heller kvartalsrapporten avseende det första halvåret 1997 skriven såär

det dra någragår säkra slutsatser vadatt att rapporteratsom som om
detta.

överlämnadeSommaren 1997 emellertid vattendomstolen Banver-
kets tredje ansökan till regeringen för avgörande. Skälet för detta attvar
domstolen ansåg det sökta vattenföretaget skulle leda till skada elleratt
olägenhet förbetydelse allmänna intressen. Under sådanastörreav
omständigheter kan tillstånd endast bararegeringen ochges av om
företaget synnerlig betydelse allmän synpunkt. Detär över-av ur
lämnade ärendet handlades miljödepartementet.i handlingarnaAv
framgick vattendomstolens tillstånd överskreds. Vattendomstolensatt
yttrande remissbehandlades och Banverket förelades sigatt yttra senast
den Därefter10 oktober. fick Banverket ytterligare anstånd till dess att
ansökan återkallades börjani år 1998. allmänna inställningenDen iav
regeringskansliet liksom Banverket till det faktumi vattendom-att
stolens dom respekteradesinte tycks ha varit problemet skulle lösasatt

vattendom. naturligtvis riktigtDet Banverket bordeär attgenom en ny
ha ansökt vattendom, eftersom verket överskred tillståndet iom en ny
den gamla. emellertidDet intressanta vad Banverket borde ha gjort iär
avvaktan på eventuellt tillstånd.ett nytt

Banverkets ledning

heller vid det styrelsemöteInte i Banverket den 28 februari 1997, då
årsredovisningen beslutades, verkar tunnelprojektet ha diskuterats
särskilt ingående. Av protokollet framgår endast budget och års-att
redovisning skulle justeras. Styrelsen informerades visserligen attom
vattendomstolens tillstånd överskridits något och verket måsteatt
begära tillstånd till vattenläckage, framför allt under byggnads-större
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tiden. Emellertid konstaterade styrelsen bara bygget kunde bli 800att
Mkr dyrare lät i övrigt, såvitt kan förstå,vi saken bero.men

Verkets dåvarande generaldirektör har för kommissionen uppgivit
hon i början blivit oroligår 1997 läget Hallandsåsen.i Iöveratt av

ekonomichefens minnesanteckningar från januari framhölls1997 att
allvarlig ochsituationen styrelsen borde avbrytaatt överväga attvar

projektet. Inför styrelsemötet skrev direktionens medlemmaren av
emellertid vilken beskrevsPM i situationen mycket mindreen ny som
alarmerande. Framför allt det längre talinte styrelsen skulleattvar om
ifrågasätta projektet sådant. Styrelsen skulle informerasbarasom om
vilka åtgärder planerades. Generaldirektören avgick två dagar föresom

följd kontrovers med ärenderegeringen imötet ett annatsom en av en
styrelsen frågan.och inte närvarande när tog uppvar

förelagtVid tiden för styrelsemötet hade Banverket varit viteett om
hade därefter anmälts till åtal. den skrevs införMkr och I PM5 som

tidigare krav på åtgärder förenade med vitestyrelsemötet nämns att ett
Åtalsanmälan dåvarande general-fallit berörs inte. Både denbort.

styrelseordföranden har till kommissionen uppgivitdirektören och att
vitesföreläggandet eller åtalsanmälan.de inte kände till sig Läns-vare

anmälan gjordes den februari 1997. Enligt vadstyrelsens 20 man upp-
informerades regionchefen för Banverket Södrafrån länsstyrelsengivit

anmälan dagar den gjordes.den förestående några innanRegionen om
uppgift vanligt förfarande.Enligt dettaär ett

vid den aktuella tiden, reglera-organisationsplan, gälldedenI som
skiljeförfarande och för-beslutanderätten det gällde rättegång,des när

gälldeGeneraldirektören skulle besluta detvaltningsprocess. när
osedvanlig omfattning eller i sakerinledande förfarande avavav

betydelse. frågor låg beslutanderätten hossärskild principiell I övriga
regionchefen.

ansvarVem tog

vid denna tid starkt decentraliserad organisation.Banverket var en
tillstånd, upphandling, och övriga frågorAnsökningar tvisterom som

driften bygget sköttes helt och hållethängde med Ban-samman av av
delegerades besluten långt denverkets Södra Region. så iDessutom ner

möjligt. information svårigheterregionala organisationen Hursom om
och problem befordrades till huvudkontoret framgåttär, ovan,som
oklart. På begäran Banverket Södra Regionen frånen personav var

uppgifthuvudkontoret närvarande vid de s.k. bergteknikmötena. Hans
emellertid för räkning, bevaka hållfastheten denregionensatt,var av

utformningen tunneln med sikte projek-slutliga på regionen, närattav

5 18-5962SOU1998:137
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förvaltningenväl avslutats, skulle den. Huvudkontoretövertet ta av
förränbörjade sig i januari 1997.inte engagera

gående decentralisering arbetsuppgifter innebärlångt inteEn attav
delegeras, kan få intrycket det vadäven attansvaret manom var man

klart det, efterhand underBanverket. i och pågå-ansåg inom Det är att
få redaende brottsutredningar, kan svårt på vissteattvara vem som

befattningshavare lämnades för-vad. verkar dock delDet som om en
hade emellertidtjänstemänvånansvärt Dessaansvaret. ettensamma om

kontakter och samarbetspartners. Banverket samarbetadeantal olika
Skanska. beställare det emellertid angeläget förmed Somnära var

så få förändringar möjligt för undvikaBanverket initiera attatt som
behövdes gjordes konsulter.fördyringar. utredningarDe Detsom av

följde.fanns olika rådgivande råd det gälldeNärgrupper vars man
till försäljamaanvändningen Rhoca Gil litade visste vad deattmanav

oklart egentligen ansvarade förtalade måste ha varitDet vem somom.
vad.

Hallandsåsen redan efter mycket kortTunnelbygget genom var en
olämpligbyggtid projekt med problem. teknik användes,Enstoraett

kraftigt försenat, kostnaderna och ingen visste hurbygget blev steg
tunneln och hindra grundvattnet fortsatteskulle förgöra tätaatt attman

vidare hade kommitsjunka. Så länge tunneln drevs påutan attatt man
arbetsförhållandena besvärliga.hur den skulle dessutom Sam-tätas var

kringboende. Vid tiden för upphandlingentidigt kritiken från deväxte
början borde inte någon i ansvarig ställningmed Skanska i på 1996 -

regionledning, huvudkontoret, styrelsen ellerBanverkets på isig ivare
ha omedveten detta. Banverket Södrai departementet varit om-

ryckt det den andrakan väl ha sigRegionen sägas sättgenom somupp
genomfördes verkar det alltupphandlingen på åter-men sen som om

Huvudkontoret engagerades först börjangick till det gamla. i 1997. Iav
alltmer besvärlig och hopplös situation tycks många ha påväntat atten

skulle lösasproblemen någonav annan.

Banverket i demokratiskt samhälleett

Svenska myndigheter har tradition självständig ställning. Enligtav en
regeringsformen statsförvaltningen emellertid del denär en av repre-
sentativa demokratin och har därför medborgarnaett gentemotansvar

Öhrlingsoch deras valda frånAv Coopersrepresentanter. rapporten
Lybrand framgår Banverket redovisningssysteminte sitt tillatt anpassat
projektet vilket inneburit svårigheter följa dess kostnadsutveckling.att
Falkemark har granskat hanteringen tunnelprojektet med utgångs-av
punkt från fem viktiga krav kan ställa på myndigheter i ettsom man
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demokratiskt samhälle: medborgardeltagande, öppenhet, rationalitet,
och tydlig ansvarsstruktur.rättssäkerhet påvisar antal bristerHan iett

demokratihänseende.
Banverket har både förvaltande och producerande uppgifter. för-I

hållande till har Banverket beställarevarit har ientreprenören men
förhållande till andra myndigheter och till allmänheten iblanduppträtt

fristående producent och ibland regeringens myndig-som som
het/företrädare. Banverket har sitt växla mellan olikasätt attgenom
roller undvikit sitt myndighet det allmännasiatt ta ansvar som en
tjänst.

utredningar gjordes användes inte för BanverketDe attsom ge
förunderlag för sina beslut, det krävdes omvärlden. Detutan attmer av

nödvändigt med undersökningar i förfrågningsunderlaget. Manvar var
också viss utredning inför vattendomstolen ochtvungen att presentera
andra tillståndsmyndigheter. det gällde användningen Rhoca GilNär av
gjordes, våren endast snabb utredning medlets hållfasthet.1997, en om

beslöts "samtliga Rhoca skullePå rapporter Gilattsommaren om
sammanställas för förekomma frågor från andra, det ingenatt men var

till uppdraget verkligen blev utfört. verkar därförsåg Detattsom som
denna skulle för tillfredsställa utifrånäven görasrapport attom

kommande lqav. Banverkets beslut använda medlet sinFör iatt
hade uppenbarligenproduktion inte någon betydelse. Dettarapporten

förväntas,enbart vad bara i formell meningsätt göra attatt som mer
uppföra korrekt, skulle kunna förvanskning densig ses som en av

förvaltningsrollen.klassiska
andra sammanhang uppträdde Banverket producent,I utansom

generella för förvaltningenhänsyn till statliga myndigheters ochansvar
vattendomstolendet allmännas intresse. presenterade verket vadI som

krävdes för få tillstånd och påstod bygget skulleatt t.o.m. att stoppas
det skulle tunneln planerat. det sedan blevinte Närtätaattom som

bekymmer fortsatte bygga och juridisk strid. Till börjanatt togman en
godtog inte verket tillsynsmyndighetens tolkning tillståndets omfatt-av

kunde fortsätta relativning. i ostördhet ytterligare ochBygget ett ett
halvt innan vattenfrågan blev problemår på allvar. vitesföre-Detett
läggande länsstyrelsen Kristianstad utfärdade överklagadesi ochsom
kom undanröjas länsrätten. tillstånds- och tillsyns-Gentemotatt av
myndigheterna uppträdde Banverket således inte del stats-som en av
förvaltningen med endast för den då aktu-justutan partsom en ansvar
ella prestationen, nämligen bygga tunnel Hallandsåsen. Viatt en genom

Banverket skall fråninte avstå bevaka sina juridiska rättig-att attanser
heter och detmöjligheter, gällde tunnelbygget har Banverketnärmen

alltför ensidigt och bortsett från sitt övergripandeagerat sam-
hällsansvar.
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ytterligare andra sammanhangI använde Banverket ställningsin
myndighet förstatlig skaffa sig förhandlingsfördelaratt närt.ex.som

det gällde få fram Mkr för finansiera95 tidigarelåggning vissaatt att av
och få kommunenspå så politiker mellan-vägar sätt att acceptera

påslaget. Tillsynsarbetet måste också ha präglats Banverket hadeattav
viktigt uppdrag utföra myndigheter.regeringens Bådeett att som en av

och tillsynsmyndighetema räknadeBanverket med möjligheten attnog
behövde för fullföljaverket skulle få de tillstånd det bygget. Samti-att

digt befriade Banverket, sitt agerande, de politiskt ansvarigagenom
från behöva fatta obehagliga beslut. det berövade dem ocksåMenatt

fatta kloka.möjligheten att
fattades beslut Banverket förRedan 1995 organisationom en ny av

myndighetsroll, förvaltarroll respektive produk-tydliggöra verketsatt
emellertid fördröjas rad bytentionsroll. Arbetet kom påatt genom en

infördes emellertidgeneraldirektör. 1 januari 1998Denposten ensom
syfte bl.a. mellan förvaltande ochorganisation i göra gränsenattny

producerande enheter tydligare. handlingssätt beskrivitsDet som ovan
grund otydliga roller möjligen i missbrukhar emellertid inte sin i utan

vill påtala brister det gäller detroller. Framför allt vi när över-av
vilken roll Banverketför verksamheten,gripande oavsettansvaret som

ögonblick.i visstutövat ett

Milj ökompetens3.4.2

miljöledningsarbeteAllmänt om

miljöfrågomas betydelse har fåttökande medvetenhet mångaEn om
företag och introducera miljölednings-myndigheter, organisationer att

systematiskt inordna miljöarbetet i den normala verksam-dvs.system,
miljöledningssystem intern arbetsmetod förheten. Ett är syste-atten

miljöarbetet och innebär målinriktat miljöarbete utifrånmatisera ett en
struktur. Syftet följa och utveckla det interna miljöarbetetgiven är att

förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. finnsDetgenom
tillgå. kända ochfärdiga två i Sverige ISO 14001De ärsystem att mest

EMAS.
internationell standard för miljöledning och miljö-ISO 14001 är en

har tagits fram näringslivet, myndigheter och miljö-revision. Den av
organisationer Internationella standardiserings-gemensamt genom

företagorganisationen ISO. eller liknande har certifieratsEtt motsom
ackrediterat certifieringsorgan fårISO 14001 intyg påett ett attav

standarden uppfylld. ISO 14001 regleras inte lag.är genom
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miljö-Audit Scheme EU:sandEco ärEMAS Management
Minister-baserad EU:spårevisionsordning. Denochlednings- är en av
erbjudersvensk lag. EMAS-systemetinförd iochförordningarråds

syftar tillochmedlemsländernaföretag i attregistreringfrivillig geav
ochförståserkännandeförordningenenligtföretag ett somagerarsom

förebyggandeskall haföretagenTankenhelagodtas i Europa. är att en
vilka riskermedvetnaocharbeteinriktning på sitt att omvaragenom

tid.i Enpåkunnamed sig rättverksamhet bär rätt sättderas agera
miljöledningssystemetmiljökontrollant bedömer motackrediterad

kvalitets-medlyckatspåbevisSomEMAS.kraven i attett man
efter denoch fårregistreringansökaföretagetkansäkringen om

regeringen ioktober 1998EMAS-symbol. Isärskildanvända gaven -
miljötillsynenföravgiftenutredaNaturvårdsverketuppdrag att om

certifie-ellerEMASenligtregistreratsföretagned förkan sättas som
14001.ISOmotrats

påsäkra kvalitethjälpmedel förkan14001 attISO ettsägas vara
miljöarbetet.förordningmedan EMASmiljöarbete, är att styraeget en

företagetdetbetyder inteeller registreratcertifierat attföretagAtt ärett
uppfyller sinadetendastandramiljösynpunktbättre attän utanär ur

tillleverdelägrefår intemålen änmål. Men attsättas even-uppegna
verksamheten.gälla förkantillståndskravtuella som

miljöutredning.med Detinledsmiljöledning ärmedArbetet enen
och detmiljöpåverkandenmiljöförhållanden,analys deheltäckande av

leve-och desssjälvorganisationenskydda miljönförarbete att som
Även skallarbeteochleverantörernas entreprenöremasgör.rantörer

dem.eller registreringcertifieringkrävsdet intebeaktas, även avom
eller registre-14001certifiering ISOförkravgrundläggande motEtt

ochvilka lagarhar kunskapdelsföretagetenligt EMASring är att om
efterleva lagarna.förverksamheten, dels rutinerreglerarregler attsom

avsiktermiljöpolicy,och företagetsmiljöutredningenUtifrån som anger
formulerasskall målenmiljöarbetet,övergripandeför detoch principer

målenhurskall visahandlingsprogramskall förbättras. Ettför vad som
förrutinerskall fördelas såbefogenheterochskall nås. Ansvar att

företagetskall också följas FörMiljöarbetetskapas. attarbetet upp.
uppföljningenredovisningskallEMAS-registreras,skall kunna aven

skallUppföljningenmiljökontrollant.ackrediteradgodkännas av en
återstårochgjortsde förbättringar göra.identifiera attsomsom

omfattningbetydandeupphandlas det isektornoffentligadenInom
olika direktivdärupphandling, EG:soffentliglagenenligt omom

främstSyftet med direktiveninförlivats.har ärupphandlingoffentlig
offent-anbud pålämnalika möjligheteri EUleverantörerna attatt ge

upphandlingoffentligEU-länder.alla Lagenupphandlingar iliga om
kantill miljön.möjligheter hänsyn Manbegränsadevissa att tager
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under särskilt angivna förhållanden utesluta leverantör från deltaatten
upphandling,i han begått brott eller allvarligt fel i yrkes-t.ex. om

utövningen. På så kan miljöbrott beaktas.sätt Den upphandlar fårsom
också begära upplysningar leverantörs tekniska fönnåga ochom en
kapacitet hans ekonomiska och finansiella ställning. Närsamt om man
skall bedöma vilket anbud det ekonomiskt fördelaktigaär mestsom
skall samtliga omständigheter, däribland miljöpåverkan, beaktas. Mot
dessa möjligheter skall ställas lagens huvudregel affärsmässighet.om

innebärDen vid upphandling skall utnyttja konkurrensen påatt man
marknaden och affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande ochagera
anbud skall behandlas ovidkommande hänsyn.utan

regler i lagen offentligDe upphandling har betydelse förom som
ekologiskt hållbar upphandling för närvarande Delega-överses av
tionen för ekologiskt hållbar upphandling. Delegationen har ställ-att ta
ning till reglerna tillräckliga och de hinder frånär utgörom om
konkurrenssynpunkt. Delegationen kommer också belysa hur deatt
krav kan ställas på leverantörer enligt ochEMAS ISO förhåller sigsom
till lagen offentlig upphandling och bestämmelser.EU:s Inom EU-om
kommissionen också vilka miljökrav kan ställasövervägs som av en
upphandlande enhet. kanDet Nämnden för offentlignoteras att
upphandling har EG-rätten inte krävaansett att utrymme att attger
leverantörer har miljöledningssystem såsom ellerEMAS ISO 14001.ett

skäl för dettaSom har anförts bl.a. EMAS-registrering inte någonatt är
för företaggaranti säljer miljövänliga och leverantöratt ett attvaror en
verksam i land med miljölagstiftning kanär tvingassträngettsom

uppfylla högre miljökrav leverantör registrerats i landän etten som
med mindre lagstiftning. Nämnden har också påpekat detsträng änatt
så länge relativt få företag låtit registrera sig och det därförär attsom
finns förrisk icke-registrerade leverantörer med miljövänligaatt
produkter väljs bort förmåntill för registrerade leverantörer med ur
miljösynpunkt produkter.sämre

Miljöledning i anläggningsprojektstora

På vårt uppdrag har MiljöteknikKM undersöktAB vilka effekter ett
införande miljöledningssystem i entreprenadföretag skulle få förav
miljöarbetet vid anläggningsprojekt. Fakta samladesstora in genom
intervjuer med de anläggningsentreprenörema,största Skanska,tre

ochNCC PEAB. höllKommissionen i maj 1998 hearing med före-en
trädare för dessa företag. Resultatet har MiljöteknikKM AB samman-
ställt i den ll juni 1998.rapporten av
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Hallandsåstunnelnmedkring byggetproblementydligtDet är att
tillfrågadealla debyggbranschen. Inomväckarklocka ihar blivit en

förmiljöledningssysteminföramedarbetepågårföretagen attnu
sannolikhetmedkommeranläggningsverksamhet. Systemen största att

handbok med demanual ellerövergripandebestå gemensammaav en
därefterenskilt projekt måstevarjerutinerna. Föradministrativa

respektivetill miljökraven iochsärskilda rutiner upprättas anpassas
projekt"miljöplaner förkallaskommerdokumentenprojekt. De att

bolagenAllamiljöledningssystemet. sägersåledes delaroch utgör av
det pågårprojekt,för vissamiljöplanerbörjathasig upprätta men

utfonnas.skallomfatta och hur deskallplanernavaddiskussion om
miljö-denvisar, såenligt vad KM:sdet,nuläget attrapportI är

används förhuvudsakligenbeställarenkonsekvensbeskrivning görsom
myndig-beslutandeinförmiljökonsekvenserprojektetsredovisaatt

doku-förfrågningsunderlaget. Trotsnormalt inte iingår attheter. Den
möjlighetharalla anbudsgivarehandling ochoffentlig attärmentet en

ske.brukar detta inteinnehållet,delinitiativpå taeget av
löpandedetredovisningnormaltinnehållerMiljöplanema aven

Enligt vårgenomförasskallkontrollermiljöarbetet, vilka o.s.v.som
heltäckande. Närblirmiljöplanemaväsentligtdetmening är att mer

beställarenstillha tillgångbörmiljöplanen entreprenörenupprättas
projektet.förmiljökonsekvensbeskrivningenochbakgrundsmaterial

miljöplanen också inne-måstestyrinstrumenttillräckligbliFör att som
internmiljöarbetet såsomkvalitetskontrollförrutiner t.ex.hålla av

uppföljning.
miljö-kunskap ibyggbolagensmaterial krävstilltillgångUtöver att

det dags-kemikaliefrågor, där iframförallt igällerökar. Dettafrågor
problemen vidföljdkunskapsbrist. Sområderläget stor aven

anställtByggentreprenörföreningenför övrigtharHallandsåsen en
viktenockså påHallandsåsen visarExempletmiljöchef.toxikolog som

medsambandkunskap ihydrologiskgeologisk ochtilltillgånghaattav
kantill kunskapsbristenförklaringdetta slag. Enanläggningar varaav

miljöfrågor påmedarbeta sättbyggbolagen inte är attatt sammavana
avseende denför tillsyntidsedan lång yttreindustrin, är utsattsomsom

miljön.
projektetutformningenpåverkamöjligheterEntreprenörens att av

harinnehåll kontraktetframförallt vilketolika faktorer,påverkas av
byggnadstekniskabl.a. denkontraktetUtformningenfått. styrs avav

offentlig ochbeställarenlagstiftning.gällande Näroch ärbeskrivningen
upphandlingoffentliglagenenligt ärskerupphandlingen om

begränsade.kontraktetpåverkaensidigtmöjligheter attentreprenörens
metoder ochgeneralentreprenad. Valoftast påUpphandlingen sker av

inflytande hurhar endaststyrda ochmaterial hårt överentreprenörenär
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arbetet skall utföras. sådanaI fall kan lagen offentlig upphandlingom
hinder för förbättratutgöra miljöarbete.ett ett Om miljökompetensen

inom byggbolagen ökar lär miljöplanema bli bättre. Därmed inte sagt
bolagens möjlighet påverka projektatt med offentlig beställareatt ökar.

Valet entreprenadforrn vissa roller följer med under helaav ger som
projektet och påverkar arbetet.

Beställarens kompetens blir därför viktig för hur miljöfrågoma
hanteras vid upphandlingen. Vi har erfarit detta område däratt är ett
Banverket håller på bygga sin kompetens, idagatt varierarupp som
mellan regionerna. För närvarande köper Banverket i utsträckningstor
konsulttjänster inom miljöområdet. detMen räcker inte få inatt en
utredning från konsult. Såväl konsulten kan haentreprenörenen som
intresse positiv bild möjligheternaatt utföraatt t.ex.av ge en ettav
projekt. Beställaren måste därför själv ha förmåga sig in isättaatt
materialet och kunna bedömninggöra fått till-etten egen av om man
räckligt och bra underlag. Detta gäller genomgående under hela
projekttiden och ifråga alla alternativ kommer faktaDeom som upp.

in måste värderas. hadeDettatas varit viktigt inför beslutett.ex.som
använda Rhoca Gil. finnsDetatt inom Banverket rutin förom atten

värdera kemikalier inte tidigare har Rutinen går påanvänts. utsom att
kemikalierna skall kontrolleras på visst laboratorium hos SJ.ett Detta
gjordes någon anledning inte innan började använda Rhoca Gil.av man

I pågående projekt uppkommer ofta behovett och önskemål om
förändringar metoder och material. Också förutsättningarna förav
projektet kan ändras. Oavsett från vilket håll förslagen till förändringar
kommer och vilket motstånd de kan på grund ökade kostnadermöta av
och förseningar, det- inte minst bakgrundär erfarenheterna frånmot av
Hallandsåsen viktigt miljöledningssystemet utformatatt såär att-
följderna förändring analyseras. kan ledaDet till miljö-av atten
konsekvensbeskrivning och miljöplan måste revideras, kontroll-att

behöver utvidgas eller rutiner för intemkontrollen behöverattprogram
ändras. För detta krävs kunskap och på alla nivåer,engagemang men
styrningen måste komma från ledningsnivå.

Ökad kunskap inom byggbolagen bör kunna leda till bättresagtsom
miljöplaner. Ofta dock antal underentreprenörerär ett stort engagerade.
Miljökraven för projektet måste vidarebefordras till underleverantö-

vilket kan ske vid upphandlingen föratt in irema, genom man
kontraktet miljöplanen gäller dessa.att Kontrollenäven planernaattav
följs hela blir viktig. Införandetvägen miljöledningssystem innebärav

betydande på underleverantörerna i samband med upphand-en press
lingen och kan leda till de måste införa miljöledning.ävenatt Det krävs
omfattande utbildningsinsatser, och det knappast rimligtär krävaatt att
de mindre företagen skall ha anställaattresurser experter.nog egna
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Antalet möjliga företag kan då komma minska. NUTEK ochatt
Byggentreprenörema arbetar sedan tid med tillsammans framatt taen

handledning med bl.a. checklistor och mallar för mindre företagen som
vill komma igång med strukturerat miljöarbete. Vi detett attanser
också viktigt de sitt i den delen.är entreprenörernaatt stora tar ansvar
Detta bör ligga i huvudentreprenörens intresse, eftersom den ansvarar
för företagensde mindre verksamhet. Med hänsyn till den minstatt
skadliga produkten så långt möjligt skall användas måste huvud-som

till informationen når alla ochentreprenören att entreprenörerse
inhämta information det behövs.närmer

med miljöledningssystemEn miljöfrågorna skallpoäng ett är att
beaktas allai situationer och finnas med naturlig aspekt blandsom en
andra beslut verksamheten fattas. Miljöansvaret liggamåste inär om

Åtminstonelinjeorganisationen. inledningsvis kommer emellertid den
kunskapen och det finnas hos destörsta största engagemanget att

bolageni har speciellt för miljöfrågor. För attpersoner som ansvar
kunskapen skall därför dessautnyttjas måste befogenheterpersoner ges

kunna ställa krav och det förväntas dem. Föratt ta när-ansvar som av
finns detvarande brist i bolagens organisation i den meningen atten

miljöansvariga har begränsade möjligheter påverka det operativaatt
miljöarbetet. finns såledesDet risk ledningens intentioner iatten
miljöarbetet förverkligas.inte Miljöfrågoma får tyngd ochstörre
ansvarsfördelningen blir tydligare effektivt miljöledningssystemnär ett
införs. gäller baraDetta givetvis inte ocksåentreprenören utan
beställaren.

Miljöledningsarbete i Banverket

Banverket de statliga myndigheter decemberi 1997 fickär en av som
uppdrag påbörja införandetregeringens miljöledningssystematt ettav

för sin verksamhet. Arbetet med uppdraget pågår.
Banverket hade redan under våren 1997 gjort övergripandeen

miljöutredning för lägga fast första miljöpolicy stöd för detatt en som
fortsatta arbetet. Enligt policyn, fastställdes i maj 1997, skallsom
verket tillämpa principerna i ISO 14001. Banverkets verksamhets-
område omfattar antal anläggningar och anläggningstyper.ett stort
Under har omfattande1998 miljöutredningar gjorts vid tvåmer
produktionsdistrikt och regionkontor. Erfarenheterna från dessaett
pilotstudier kommer ha hjälp inför resterande miljöutred-attman av
ningar.

huvudkontoretPå i Borlänge har miljösektion upprättatsen som
bl.a. skall för Banverkets miljöledningssystem. Efter attansvara
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fullt skall detaljerad projektplan försektionen under 1998 bemannats en
fram. Miljöledningsarbetetmiljöledningssysteminförande tasav

består frånmiljökommittésamordnas representantersom avav en
miljösamordnare från respektive region ochmiljösektionen och en

division.
Övriga under består bl.a. i formu-miljöledningsaktiviteter 1998 att

miljömål, påbörja personalens utbildning ochövergripandelera
hantera den information kommermiljödatabas förupprätta att somen

skall bl.a. samtliga återståendemiljöutredningama. årfram vid Nästa
kan ha betydande miljöaspekterverksamheteranläggningar med som

under heltuppskattar tidigast år 2000Banverketinventeras. att man
miljöledningssystem.implementeratkommer haatt

såvälmiljöolyckan på Hallandsåsen förtydligatBanverket harEnligt
miljöutbildningmiljöledningssystem och påfungerandebehovet ettav

samtligaoch eftertanke hosbalans mellan initiativalla nivåer somsom
projekt.engagerade iär ett

värtandraVad detär

håll och olika sammanhang fram-det från flera iarbete harUnder vårt
byggbranschen skulle finnas vissdet inomförts kommentarer att enom

genomförs.planeras ochpåverkar hur projektkultur i sigsorts som
väsentligen ochteknisk synvinkeltunnelbyggeEtt väg-ettär ur

har studie tittatMårald Sörlin i sinvattenbyggnadsprojekt. nämnare
förhållandet tillprofession ochvattenbyggamas på sinochpå väg- syn

ledande inombl.a. deStudienmiljöfrågoma. atttar personernaupp
kontakter med varandra,land Sverige harliteti täta attsystemet ett som

konserverarflesta inblandade harutbildning delikartadeden som
därför kan fortsättatekniska frågornaoch derådande tankesätt att

Författarna ocksåfår tillbaka.medan miljöfrågor stådominera, menar
betydelsen andramedvetenhetför finnsdet och sigiatt avomen

oklarhetdet finnsoch miljöskydd,värden, storattt.ex. natur- men en
och föras den dagligaidentifieras, beskrivas in iskallhur dessaöver

verksamheten.
uppfattningenHallandsåsprojektet harErfarenheterna från gett oss

dethärvidlag riktig. Mycket tyder påSörlins bildMårald är attatt
och omvärldsfrågor. Så vitt vi harkompetensbrister både i miljö-finns

håll samhällsbyggarsektom medvetenförstått på många inomär man
kompetensutveckling. har Ingenjörsveten-behovet Så inomt.ex.avom

fokus vilka kravgenomförts med påskapsakademien ett program som
kravbyggherrar vid ökad internationalisering, påställs bl.a.på en

antalhar lett tilloch styrning Programmetmiljöanpassning ettm.m.
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bl.a. "Byggnaden fokus,i Anläggningar i fokus ochrapporter,
Byggherren i fokus. framhållsDet i stärkt bygg-rapporterna att en
herrekompetens föravgörande sektorns förnyelse och anpassning tillär
samhällets lqav. Byggherrefunktionen kräver bred kompetensnya en
med förmåga bedöma olika alternativ och fungera försocialtatt att att
lyssna på lokala ochopinioner relevant information. pekarMange
också på helhetstänkande måste främjas redan i grundutbild-att ett
ningen på de tekniska högskolorna.

Slutsatser förslag3.4.3 och

Ett projektostyrt

framgåttSom har den verksinterna informationen till Banverkets
styrelse och verksledning tunnelprojektets utveckling ekonomisktiom
eller miljömässigt hänseende fungeratinte på rimligt Därmedsätt.ett
har det heller funnits förutsättningarinte för den styrning projektetav

påkallad frånvarit verksledning och styrelse. Banverket har intesom
behövt redovisa resultat sig för uppdragsgivaresina eller sinavare

och har inte haft några påtagliga ekonomiska restriktioner.avnämare
vill förespråkaVi inte myndigheters verksamhet generellt bliratt

föremål för ökad styrning från regeringens sida. kan konstaterasDet att
Banverket i sin årsredovisning för 1996, i 1997,som avgavs mars
lämnade uppgifter innebörd vattendomen skulle kunna hållasinteattav
och det fanns risk för fördyring projektet med 800 Mkr. Projektetatt av

detta inte inom för den mål- och resultatdialogtogs trots ramenupp
förekom mellan departementet och verket aprili 1997. hellerIntesom

vid övriga informella kontakter tycks de Banverket aviseradeav
problemen diskuterats.ha Därmed har regeringen inte kunnat dengöra
uppföljning eller den konsekvensanalys varit motiverad medsom
hänsyn till de speciella omständigheterna i detta projekt. I samman-
hanget kan beaktas de sedan länge olösta lednings- och organisations-
frågorna inom Banverket och de ökade kostnaderna for projektetatt
hade kunnat leda till avvikelser från den fastställdaregeringen stom-av
nätsplanen.

I egenskap statlig myndighet med speciellt uppdrag frånav rege-
ringen bygga tunneln har Banverket haft alltför dominerandeatt en
ställning. regelverk finnsDet för kontroll och styrning verk-som av
samheten har inte kunnat förhindra projektet vanvårdats med allvar-att
liga ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
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bristandeBanverkets ansvar

uppfattning har Banverket tagit mycket lite vad iEnligt vår av man
för uppgift. Banverket försummadetal kallar sindagligt göraattansvar

bedömning förutsättningarna för byggagrundlig och realistisk attaven
anlitade utomstående konsulter förverkettunnel åsen. Atten genom

harnaturligt, finner resultatenViutredningar sigvissa attter men
selektivtutnyttjats på sätt.ett

tunneln skulle kunnaförutsattemed KraftbyggamaAvtalet att
för. har intekonsulter Vimetod verketsmeddrivas varnategnasomen

avtalet kom kostaagerande eller vadKraftbyggamasgranskat att
frågaemellertid ikan entreprenörbolaget. Det ageratsättas om en som

skulle ha likaaffärsmässigt tagitmarknaden påpå sätt storett enmer
upphand-upphandlingoffentligenligt lagenHuvudregel ärrisk. attom

finnskonkurrensmöjligheterutnyttjande demedskallling göras somav
offentligaAvsiktenaffärsmässigt.genomförasövrigt äroch i attäven

fördel-ekonomisktfram till dekommaskall kunnamyndigheter mest
bedömningfrånbefria demanbuden,aktiga inte göraattatt aven egen

förkastas.lågt anbud kanorimligtrimligt.vad Ettärsom

måste samtidigtrenodlasBanverketAnsvarsfördelningen i som
kommunikation inom verketåterrapportering ochförrutinerna

måste förbättras

ansvarsfördelningenagerandeBanverketsdrarvislutsatser ärDe attav
någorlunda enkeltpåhar gåttoklar. inteverket varit Detinom ettatt
de delbeslutför mångaansvarigvaritfå reda påsätt av somvem som

oklart hur återrapporteringenvidarearbetets gång.fattats under Det är
tillfrånoch regionenBanverket Södra Regionenskett både inom

omedelbartledning inteorimligt verketshuvudkontoret. Det är att
Enligt denåtalsanmälan.vitesföreläggandet ochinformerades om

trädde ikraft i juli 1998,Banverket,förarbetsordningensenaste som
skiljeförfarande ochgäller rättegång,detbeslutanderättenhar när

huvudkontoret.flyttats tillförvaltningsprocess

Miljöledningssystem behövs

hosfrågan miljöledningHallandsåsen aktualiserarProblemen på om
miljöledningssystembyggnadsprojekt. effektivtengagerade Ettiparter
ansvarsförhållandenamiljöfrågor blirmedför kunskapen i större, attatt

förankras på ledningsnivå.miljöfrågoma Dettatydligare ochblir att
Problemen medvid tunnelbygget.haft betydelseskulle ha vatten-
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inläckage skulle ha kunnat identifieras miljöproblem ocht.ex. ettsom
hanteras annorlunda Banverket. Vidareinom skulle beslutet användaatt

mängder kemiska injekteringsmedel ha givits heltstora en annan
uppmärksamhet. Produktinformationen från Rhöne-Poulenc skulle ha

med beställare och skulleprövats större entreprenörattomsorg genom
skaffat uppfattningha sig konsekvenserna medlet meden egen om av

hjälp eller utanför denexpertis inom organisationen.av egna
intryck tekniska frågor, förening medVårt i tidspress ochär att

ekonomiska krav, prioritet på bekostnad åtgärder skullegetts av som
behövts för säkra miljöanpassat resultat. har föreKvantitet gåttatt ett
kvalitet. slutsats blir bra miljöledningssystemVår hos både bestäl-att
lare och kan minska riskerna för händelser motsvarandeentreprenör att

Hallandsåsen inträffar. miljöledningssystemenden på För skall ledaatt
till förbättringar behövs från ledningens sidaett görengagemang som

kunskap inhämtas och tillmäts betydelse. Miljötänkandet måsteatt ny
och förankras därnå i organisationen många beslut i praktiken fattas.ut

Behovet dialog och kunskapav

Ökadförutsätter kunskap. kunskapEngagemang och bredare kompe-
inom byggbranschen något genomgående efterlyses. Dess-ärtens som

det så, problem uppstår måste beställare ochär när entreprenörutom att
för finnaföra dialog lösning. det alltså nödvändigtHärrätt äratt atten

utanförgår sina traditionella roller ochparterna tar ett gemensamt
ansvar.

Kompetensuppdrag till trafikverken

Från kvalitetssynpunkt det särskilt viktigt offentliga beställareär att
sektor för kompetensutvecklinginom sin på miljöområdet. Vitar ansvar

föreslår därför fårtrafikverken uppdrag igång, leda ochi sättaatt att
finansiera utvecklingsprogram för höja miljökompetensen inomatt
anläggningssektorn, alltså på entreprenörssidan. sådantIäven ett
utvecklingsprogram bör enligt vår mening ingå fortbildning berördav
personal och återföring erfarenheter från fältet. Arbetet bör lämpli-av

drivas i samarbete med tekniska högskolor, universitet och Bygg-gen
forskningsrådet.
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Miljöanpassade EG-regler för upphandling

Enligt det också grundläggande betydelse kunnavår mening är attav
säkerställa tillräckligt hög miljömässig kvalitet eller tjänsternär varor

framgått det tveksamt i vilken utsträckningupphandlas. Som EG-är
ställa särskilda krav miljöhänsynidag möjlighet på irätten attger sam-

och detta framstårband med upphandling tjänster. I avseendevarorav
otidsenlig, särskilt i ljuset miljöpolitik fått höjdEG-rätten attavsom

Amsterdam-fördraget. Idag kan beställareoch medrättslig istatus en
anbudsgivare vid upphandlingen enbartsåledes utesluta påinte en

verksamhet uppfyller vissa miljökrav. praktikengrund hans inte Iattav
efterföljande förhandlingar.ofta genomdrivas ikan dock kraven

för åstadkommaförordar bättreVi initiativ att en
det gäller upphandling."miljöanpassning" EG-rätten Vi insernärav

formulera tillräckligt klara kriterier för"mjukadet kan svårt attatt vara
samtidigt betona miljökvalitet många gånger måstevärden vill attmen

del den tekniska kvaliteten. Målet låta upphand-är attavanses vara en
roll för miljöhänsynen. Särskilda kanlingen ha styrande insatseren

företag skall kunnabehövas för mindre miljöanpassa sindock ävenatt
verksamhet.
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Arbetsmiljön4

4.1 Inledning

En kommissionens uppgifter utvärdera hur arbetsmiljöarbetetär attav
har organiserats och bedrivits hur samverkan har skett medsamt
arbetstagarna och deras delrapportenI har redogjortvirepresentanter.
för relevant lagstiftning på området och i hur frågorna har hante-stort

under tunnelbygget.rats
Arbetslivsinstitutet har på vårt uppdrag utvärderat arbetsmiljöarbetet

på Hallandsåsen. Utvärderingen bygger på intervjuer, studiebesök och
kontakter med olika berörda Institutet har analyserat händelse-parter.
förloppet utifrån systemperspektiv. För kunna dra lärdomar förett att
framtiden har arbetet fokuserats inte bara på omständigheter som
sannolikt haft betydelse på Hallandsåsen, också sådantpå kanutan som

allmänt intresse för både byggbranschen och arbetslivet ivara av mera
Arbetslivsinstitutetsövrigt. finns i sin helhet bilagairapport

detta kapitelI vi sammanfattande värdering hur arbets-gör en av
miljöarbetet bedrevs utifrån Arbetslivsinstitutets Utgångs-rapport.
punkten hur Rhoca Gil kom användas. redovisarVi också slut-är att

förslagoch till del bygger på I avsnitt 2.1satser stor rapporten.som
finns uppföljning hälsoeffekterna för tunnelarbetama.en av

4.2 Sammanfattande värdering av

arbetsmiljöarbetet

Giftolyckan i Hallandsåsprojektet resultatet försummelser, miss-är av
felaktigoch information. Olyckan kan skyllasinte enbart på organi-tag

sationsbrister eller bristande samarbete. fannsDet arbetsmiljöplanen
reglerade arbetsmiljöarbetet. Dessutom samarbetade Banverketsom

och Skanska i olika för lösa tätningsproblemen, fannsattgrupper som
redan Skanska tillträddenär entreprenör.som

byggherre hadeSom Banverket det ursprungliga föransvaret att
planera och byggarbetet.igång Banverket hade därmed möjlighetsätta
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öaspekter skulle beaktas underriktlinjerna för hur arbetsmiljdraatt upp
arbetsmiljölagen åligger det byggherrenEnligtprojektets gång. att se

Vidarbetsmiljösynpunktema beaktas redan vid projekteringen.till att
arbetsgivaren skyldig utförakemikaliehanteringstorskalig är att en

olyckor skall identifie-bl.a. risker förinnebärriskanalys. Det störreatt
skall utbildas den omfattningPersonalen ibedömas.och somras

kännedom farligaskall också ha godArbetsgivarenbehövs. ämnenom
vid behov ändra eller komplet-arbetsplatsen ochförekommer påsom

varuinfonnationsblad.tera
använda Rhoca Gilkommit talhade påbörjan 1997det iNär attav

undersökaoch Institutetuppdrag åt Cement BetongBanverket i attgav
lämnades insti-delångtidsstabilitet.produktens Av rapporter som av

innehåller akrylamidinjekteringsmedelframgår det äratttutet som
Skanska någonBanverket ellerskaffade varkendetgiftiga. ytter-Trots
framkommit leve-giftighet. harRhoca Gils Detligare utredning attom

utgickintrycktillförlitligtgjorde så attettrantörens representant man
eftersom produkten enligtOchvad hon taladevissteifrån honatt om.

beslutadesförhållandena i Hallandsåsenväl förlämpa sigskullehenne
skullesnabbt dendet att provas.

lämnades leverantöreninformationtyder på denMycket att avsom
skickprodukten i oblandatdetgick påRhöne-Poulenc attut somvar

tämligenskick skullefárdigblandatGil imedan Rhocagiftig, varavar
undermålig.felaktig ochvaruinforrnationenofarligt. Dessutom var

informa-faktum detdetändrar dock inteförhållanden attDessa av
produkt måstegiftigRhoca Gilframgicktydligt ärtionen att somen

där kompo-detivarsamhet. Temperaturenmedhanteras stor rum
brist-kemikalierKunskapenviktig.blandas är t.ex.nenterna varom
fannsvarningssignalerSkanska. Med deochBanverketfällig hos som

kontrol-Skanska lätBanverket ellervarkenanmärkningsvärtdet attär
tillräcklig kunskaputomstående expertis. Utanproduktenlera genom

ordentlig riskanalys.förutsättningarhellerfanns det inte göraatt en
beträf-felaktig bl.a.Rhöne-PoulencfrånVaruinforrnationen var

fannsakrylamid.koncentrationen Detgränsvärde ochgällandefande av
företagetgjordenervskador.för Dessutomriskenupplysningingen om

akrylamid, koksalt,hosmellan giftighetenjämförelserinformationi sin
Gil både irre-färdigblandad RhocaochN-metylolakrylamid som var

drogInformationenvilseledande.arbetsmiljön ochförlevanta
cancerfram-nervskadande ochakrylamidensfrånuppmärksamheten

djurförsök.dödliga doser ifokusera påkallande egenskaper attgenom
dokumenterade detväldock såtoxiska egenskaperAkrylamidens attär

för kunnaskaffa kunskap häromsighade gåttproblem attattutan
Rhöne-Poulenc.informationdenvärdera som gavs av
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Skanska hade samordningsansvaret för arbetsmiljön. Företaget
skulle ha tagit reda på arbetarna hade tillräckliga kunskaperom om
riskerna med arbetet och dem det. Med brist kompetensannars ge
fungerar emellertid intemkontrollen.inte Arbetarskyddsstyrelsen arbe-

för närvarande föreskriftpå skall vilkaprecisera kravtar en som som
skall ställas på tänkbartDet de många riskerentreprenörer. är att som
byggarbete medför leder tilli sig vid och viss nonchalans infören vana
de faror finnas.kan Byggbranschens borde därför uppmärk-partersom

vikten förebyggande tänkande.samma av
Företagshälsovårdens Previas medverkan i Hallandsåsprojektet har

skett uteslutande efter från arbetsgivaren. har gälltInsatsemaanrop
läkarundersökningar eller mätningar Skanska beställt. harI övrigtsom
företagshälsovården enligt uppgift inte kunnat följa projektet elleregen

riskerna arbetsplatsen.självständigt bedöma på Såvitt det, ivetman var
fickdetta avseende, först i augusti 1997 kontakt med arbets-som man

platsen Skanskas skyddsingenjör ville ha mätningar utfördaattgenom
halten akrylamid i luften på arbetsplatsen.av

företagshälsovården,högst sannolikt denna hade med-Det är att om
verkat tidigare stadium, kunnat skaffa bättre upplysningarpå ett om

giftighet. hade kunnat ske företagshälsovårdenRhoca Gils Det t.ex.om
skyddskommitténs sammanträden. Emellertid har före-ombetts delta i

förtagshälsovården under år varit neddragningar. Iutsatt storasenare
riskfylld verksamhet den byggbranschen förefallerpotentiellt isomen

företagshälsovården deltar aktivt.det ändå rimligt att
Yrkesinspektionen Malmö hade tillsynsansvaret för tunnelbygget.i

arbetsplatsens storlek och arbetets karaktär gjordes ingenTrots större
inspektion. förklaring lämnats till detta inteDen är attsom resurserna

finnsräcker till i region där det många arbetsplatser. Understörreen
sådana förhållanden blir prioriteringar nödvändiga. känna tillUtan att

baravilka avvägningar gjorts kan vi konstatera att systern-som en
värdefull.inspektion hade varit

kollektivavtalsrättenStridigheter mellan och Byggnads-SEKOom
arbetareförbundet ha till det bristandetycks bidragit iengagemanget
arbetsmiljöfrågorna. tunnelarbetarnaOm på bättre hade varitsättett
fackligt representerade på arbetsplatsen, det möjligt de på tidi-är att ett

hadestadium påtalat hälsoproblem eller andra betänkligheter.gare
Genom avtalsrätten och medlemmarna fanns förbund,inte iatt samma
och skyddsombuden därför hade arbetarna själva stället föriutsetts av

facket, skyddsorganisationen Redan detta tyder på attav var svag.
facket har spelat den aktiva roll förutsätts.inte Enligt uppgift pågårsom
det förhandlingar fackligamellan de organisationerna för undvikaatt
fler olämpliga uppdelningar.

6 18-5962SOU1998:137
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Slutsatser och förslag4.2.1

misstagEn kedja av

arbetstagarna på arbetsplats finns skyddsnät uppbyggtKring näretten
arbetsmiljön. Tunnelbygget exempel regelverketdet gäller på iär ett att

någon garanti för arbetsmiljöaspekter beaktas på till-sig inte är att ett
fredsställande korta utredningstiden har inte medgett viDensätt. att ger

förändringar kan behövas, detkonkreta förslag på vilkanågra som men
de brister förekommit.möjligt belysahar ändå varit att som

Gil resultatet kedjamed användningen RhocaProblemen är av enav
riskanalys gjordes. Relevant kompetenstillräckligmisstag. Ingenav

från leverantören felaktig och fickInformationensaknades. passeravar
fackligaföretagshälsovård ochokontrollerad. Skyddsorganisation,

tillräckligt. riskerna med projektetengagerades inte Omföreträdare
följts under projektets gång hadeförväg ochhade värderats i upp

kunnat undvikas.problemen

på riskanalysKrav

gjordes grundlig riskanalys. börInför Hallandsåsprojektet ingen Det
och tänkbaraplanering projektså sker vidkrav större attattett avvara

tillfrågas redan vid plane-börarbetsmiljöproblem Expertistas upp.
medföra storskaligverksamheten kommersynnerhetiringen, attom

med risker. Medeller andra förhållandenkemikaliehantering stora
tunnelbygget finns det anledninguppdagats vidtanke de bristerpå som

tillräckligt.gällande regelverk ärprövaatt om
höjd kompetens hoshar Vi påtalat behovetavsnitt 3.4.2I av

för kunna bedöma bl.a. kemiskaoch byggherrar attentreprenörer
för både miljökompetenshöjning får betydelserisker. sådanEn yttre

därvidlagMycket tyder det arbete påbörjatsoch arbetsmiljö. på att som
direkt effekt de bristeranläggningsbranscheninom är som upp-en av

vid tunnelbygget.dagats

varuinformationKontroll av

produkter skyldiga korrekt ochkemiskaLeverantörer är attav ge
varuinformation. Erfarenheterna från Hallandsåsenuttömmande visar

dock informationen kan bristfällig och vilseledande och dessatt attvara
köpare/användare.tillförlitlighet måste kunna kontrolleras Arbets-av

frågor undersökaslivsinstitutet pekar på rad bör inärmareen som
uppfattningdetta sammanhang. Vi delar institutets och vill särskilt

betona näringslivets ansvar.
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Beredskap och5

informationshantering

Inledning1

Enligt direktiven skall kommissionen beskriva, analysera och dra slut-
uppgifts- och inforrnationshanteringen hos myndigheter ochsatser av

andra berörda. Därvid skall vi bedöma beredskapsorganisationenom
har fungerat tillfredsställande, vilket inkluderar hur informationen till

fungerat. skallallmänheten har Dessutom vi undersöka behovet av en
särskild beredskapsplan för centrala myndigheter.

korthet beskrivit flestavår tidigare har vi i de de bered-I rapport av
och informationsåtgärder vi kommer behandla detta kapitel.skaps- iatt

också kortfattat massmedias kringHär vi rapportering situa-tar upp
frågan har haft tillgång till fyrationen. den vi bl.a.I rapporter, som

vid Lunds har utarbetatsociologiska institutionen universitet Miljöhot
och medborgaroro, Hallandsåstunneln tvistefråga, kris och förtro-som

bevakningendeproblem, Mediernas händelserna vid Hallandsåsenav
Åsjävelnhösten biter tillbaka, samtliga 1998.1997 augustisamt

lokal och regional myndighetsnivå det första handPå i Båstadsvar
kommun och Länsstyrelsen Skåne berördes. centrali På nivåsom
handlar det framför allt Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen ochom
Livsmedelsverket.

Även onormala händelser inträffar förväntas samhällets olikanär
funktioner upprätthållas. det stod klart giftolyckaNär förelåg påatt en
Hallandsåsen med påverkan såvälpå kreatur grödorvatten, som- -
behövdes snabb information till allmänheten. karaktärisera-Situationen
des antal förhållanden tillsammans utgjorde svårettav som en
påfrestning på samhället. gällde fallDetta i i det akuta skedet.vart mer

Vid svåra påfrestningar krävs samordning och koordinering
mellan berörda myndigheter på olika nivåer och inom skilda sektorer.
Ändå saknas idag riktlinjer för hur myndigheterna skall vidagera en

påfrestning fred.svår i Vissa lagar reglerar visserligen vad gällersom
i extraordinära lägen, det sig då krig, höjd beredskap, kata-rörmen om
strofer eller olyckor då räddningstjänsten kopplas Vidin. andrastörre
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delsaknas riktlinjer. kommunernaspåfrestningar Försvåratyper av
tankegångamatraditionellt mycketräddningstjänstlagenhar styrt av

det gällt situationerberedskapkring kommunens oavsett som enga-om
skallLänsstyrelsenellerräddningstjänsten överta ansvaret omgerar

kommunal räddningstjänst.omfattande räddningsinsatserkrävsdet av
medför räddningstjänst, iintepåfrestningvid svårMen somsomen

uppstå.Hallandsåsfallet, kan oklarheter
uppmärksammad. arbetsgrupp inomEndockoklarhetDenna är

belystden maj 19986har iFörsvarsdepartementet rapportt.ex. en
lednings-den s.k.författningsregleringföreslagitsaken och aven

landstingen ochlänsstyrelserna,civilbefálhavaren,regeringen,kedjans
snabba inforrna-bl.a.vill uppnåuppgifter. Vadkommunerna ärman
och samordningmyndigheterkommunalaochstatligationsåtgärder av

dels åtgärderkrävsutsträckning. dettatillräcklig Förkoordinering ioch
någotkonsekvensernaoch begränsaminimeraföri förväg att om

faktiskthändelserkunna hanteraåtgärder fördelsinträffar, att som
förgenomgångsektorsvisföreslagithar attinträffar. Arbetsgruppen en

skall ha.olika aktörernaroller deoch vilkavilketklara ut ansvar
beredskap förhaskyldighetmyndigheternasomfattarFörslagen att en

och biträda andraunderlag tilllämnakunnaområde,sittinomatt,
vidare varjeArbetsgruppenm.fl.kommuner attmyndigheter, menar
och underlagberedd stödjaskallmyndighetsektorsansvarig att gevara

inforrnationsverk-ioch kommunerlänsstyrelser äventill regering,
sektorsvisa ochdenmycket viktigtdärvidoch detsamheten är attatt

länsstyrelse/landsting ochfrån regering,infonnationenområdesvisa
åtgärder ochförebyggandeFinansieringensamordnas.kommun av

enligtföreslås lösas påpåfrestning sättvid svåråtgärder somsammaen
kostnadenförvarje kommund.v.s.räddningstjänstlagen, att uppsvarar

däröver.kostnadernanivå ochtill viss ersätteratt statenen

HallandsåsenkringKrisen5.2

beredskapKommunens5.2.1

uppmärk-fokus förfall stå ikom i dettaBåstads kommun storatt
och på många svåruppgiftenhade i sättsamhet. Kommunen att ovanen

Upprördaavgöranden.mindre känsligaellerradfattasituation meren
kändgiftolyckan blevhåll redan innandessutom på sinakänslor rådde -

vattentillgångminskadmärkthadekommuninvånaremånga av en
blivit negativtfrån byggstart ellerredandel hadeoch senareen

detta.ioch kommunenstunnelprojektetbåde tillinställda engagemang



Beredskap informationshanteringSOU 1998: 37 ochl l 17

Arbetsutskottet kommunstyrelsen valde den oktoberi 5 1997 att
beredskapsplan kraft. beredskapsläget kom lednings-sin i Genomsätta

beslutsgången.den normala Kommunstyrelsen har iersättaattgruppen
besluta beredskapsplanen kraft, efter-och för sig irätt sättaatt attom

delegerad från kommunfullmäktige tillsådan åtgärd ärsom en
kommunstyrelsen. Samtidigt uppstod dock problem då situationen, som

omfatta-höjt beredskaps- eller räddningstjänstläge, intevarken ettvar
Egentligen skulle därför den ordinarieberedskapsplanen.des av

uppmärksammade fråganha gällt.beslutsgången Kommunen om
tydligare utformninglegalitet och hade önskatledningsgruppens en av

befogenheter och kostnadsersättning.både frågalagen i om
stabiliserades ochmandat minskades läget iLedningsgruppens när

hade kommunenavvecklades den. Under krisenjanuari 1998 en
arbetade hårt förmed andra myndigheter ochomfattande samverkan att

information uppkom såväl interntkrav påuppfylla de stora somsom
bered-Båstads kommun reviderat sinmiljöolyckan harEfterexternt.

skall handlägga olyckorsärskild beredskapsnämndsåskapsplan att en
räddningstjänst. Förfred det inte sigoch påfrestningar i när-när rör om

Överstyrelsen bered-för civildiskussioner mellanpågår ocksåvarande
kommunala bered-Kommunförbundet deskap och överattom se

frågor delegerats tillutsträckning dessa haroch i vilkenskapsplanema
kommunstyrelsen.

samlade kompetensen inomdenlyckadesKommunen engagera
från läns-arbete. vattenvårdsexpertEni ledningsgruppenskommunen

Miljömedicinska kliniken ifrån Yrkes- ochoch professorstyrelsen en
förbindelsermedan upprättadetillLund adjungerades mangruppen,
Länsstyrel-Kemikalieinspektionen ochvid SGU.med representanter

skulle ha ledningsansvaretdet kommunenuppfattning att somvarsens
efter destödja kommunenlångt möjligt skullelänsstyrelsen såoch att

kommunen.därifrån, väl förankrad hosönskemål framfördes varsom
medframförs beträffandekritikenda negativaDen arrangemangetsom

bligällt denne komvattenvårdsexpert i Båstad harlänsstyrelsens attatt
falloch det någotledningsgruppens arbete iinvolverad ialltmer att

länsstyrelsen eller kommunen.huruvida han representeradeblev oklart
för-ifråga ställdes till kommunensha berott påkanDetta att personen

fanns plats Båstad.och under det akuta skedet på ifogande
genomfört studieForskningsanstalt FOA harFörsvarets en av

harkommuns krisledning med anledning giftutsläppet. FOABåstads av
kritik det vilket kommunenfunnit anledning till någon påinte sättav
kan dra slut-hanterade situationen. Tvärtom FOA:s rapportman av

bemästrade det hela på tillfredsställandekommunen sätt.ettsatsen att
funnit tyder på kan däremotheller har vi något ManInte annat.som

legalitetsfrågan hade kunnat bli reellt problemtänka sig ettatt om

SOU7 18-5962 1998:137
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ledningsgruppen fungerat under längre tid eller handlagt frågoren som
hade politisktvarit känsliga kommunen.inom

Bistånd5.2.2 till kommunen från andra

myndigheter

Hallandsåsfallet har det framkommit stödet frånI centrala myndig-att
heter, med undantag för Kemikalieinspektionen, inledningsvis inte
fungerade tillfredsställande. hade omedelbartKommunen behovett av

etablera kontakt med framför allt Livsmedelsverket för få råd iatt att
fråga efterFörst landshövdingen i Skåne skrivit tillvattnet. attom
berörda myndigheter och hemställt samverkanspersoner skulleatt
avdelas till ledningsgruppen blev detta gjort. leder tillDetta slut-oss

varje centralt verk kan bli berört händelserattsatsen mot-som av
svarande Hallandsåsen måste kontaktpersoner kommuner,utse mot
länsstyrelser och andra myndigheter.operativt ansvariga Skyldigheten

kontaktperson bör regleras tydligt för respektive myndighet.att utse
naturligt, inte minst i liten kommun, det i sådant härDet är att etten

tillfälligt behov olika slagsläge uppstår specialistkunskapett av som av
bl.a. resursskäl kan finnasinte tillgängliga. Centrala verkpermanent
måste vid behov kunna bistå med det expertstöd behövs. Påsnarast som
så hålls också verken informerade händelseförloppet. Som visätt om
nämnde har frågan myndigheternas påfrestningarvid iovan om ansvar
fredstid Försvarsdepartementettagits inom och lett till vissaupp
förslag. Vi i behovet den föreslås.instämmer Dennaöversynav som
bör kunna klargöra vad gäller i fråga befogenheter och likasåsom om

författningsregleringleda till hur nödvändigt bistånd, t.ex. expert-en av
stöd, skall lämnas.

Beträffande länsstyrelsens roll har det visat kontakternasig att
mellan länsstyrelsens länsledningeni Båstad och funge-representant

förankringenrade utmärkt, i myndigheten funge-i övrigt inteattmen
rade fullt och miljöenhetenLänsveterinären uppdaterades inte medut.
löpande information från Båstad, vilket ledde till länsveterinärenatt
utifrån utgångspunktersina bestämde riskområde till sinett som

skiljde från detavgränsning sig bestämdes ledningsgruppen isom av
Båstad. allsidigt tillsattes förDen biståsammansatta attgrupp som
landshövdingen och fick heller fullständiginte inforrna-representanten

händelseutvecklingention och avvecklades efter två veckor.om
Frågan kommunernas behov expertstöd gäller barainteom av

underlag inför olika beslut också uppgiften vidarebefordrautan att
information. Kommunerna spelar central roll vid svåra påfrest-en

dels kommunalaningar, den räddningstjänsten, dels attgenom genom
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förvaltningarna harkommunala nämnderna ochflertalet de ansvarav
också förut-lokala förankringenblir aktuella.för åtgärder Den gersom

bred infonnationsverksamhet. När någotsnabb ochförsättningar en
hänvisade tillskall kommuninvånamainträffar inte attvarasom oroar

håll.och på Detmed myndigheter tjänstemänkontaktälva söka annat
beträffande Hallandsåsendetuppmärksammaviktigtdock attattär var

rubbatnågotförtroende för kommunenallmänhetens närså, att var
varitmed kommunenhadekänd.giftolyckan blev Detta göraatt att en

kommunledningensoch medtunnelprojektettillinitiativtagarnaav
politikernaupplevdemellanpåslaget. Folkmedsambandagerande i att

MiljöhotSkanska seBanverket ochmedallieradedeltill viss var
traditionellafrånsåskiljer sig påHändelsenmedborgaroro. sättoch

inträffat.medskyldig till detkommunenMånga sågolyckor. somsom
invånarna Detstår kommunensituationsådan närmast.iMen även en

förförtroendeallmänhetensanledningdärförfinns ingen attatt tro en
fallframför allt inte iskullemyndighetcentral ettstörre, somvara

harBanverket, i mångassjälv, ögondär detdetta, är staten somgenom
olyckan.orsakat

huvud-måste hadärför det kommunenuppfattning ärVår är att som
slag.dettavid kriserinvånaretill sinainformationenföransvaret av

verkcentralamellanSamordning5.2.3

detochkrisläge svårt i sig,information imednå ärpåAtt ettsätträtt ut
detskall informera inteför denförtroendet ärlättareblir inte somom

fallnågrasituationen iförsvåradeskommunBåstadsbästa. För av
Livsmedels-Socialstyrelsen ochalltframförfrånrekommendationer

förallmänhetenvarnade kommuneninträffade attolyckanverket. När
riskområde.bedömtpreliminärtbrunn inomfråndricka ettvatten egen

rekommenda-förstaoktober dendärefter den 9Livsmedelsverket gav
vattentäkterkommunalafrångälldecentralt håll,fråntionen vattensom
riskområdetinomborde intedennaEnligtbrunnar.och privata vatten

akrylamid.fritt frånoch visat siganalyseratsintekonsumeras varasom
Socialstyrelsen,medsamrådgjordes ävenattBedömningen trotsutan

Socialstyrelsen hardricksvattenfrågor;förmyndighet hardenna ansvar
vilket det ivattentäkter,för enskildahälsoskyddslagenenligt ansvar

medanHallandsåsen,påfrågautsträckningstor omvar
allmännafrånmyndighet för dricksvattencentralLivsmedelsverket är

anläggningar.
hurrekommendationdagarnågraSocialstyrelsen omensenaregav

hushållsändamål.föranvändaskulleriskornrådetinom vattenman
innebar inomeftersom denväckteRekommendationen vattenattoro
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riskområdet bordeinte användas för andra hushållsändamål maskin-än
disk och Därigenom skiljde den frånsig vad Livsmedelsverket-tvätt.
rekommenderat. Enligt Socialstyrelsens beslut skulle vatten över-
huvudtaget inte konsumeras, inte där akrylamid enligt analyser inteens
fanns i Beslutet rekommendationen skyndsamt eftervattnet. togsom
det kommunen hade begärt besked. föregicksDet omfattandeatt ett av
samråd med flera myndigheter inklusive kontakter med Båstads
kommun. Beslutet grundades bl.a. förhållandetpå det kommunen påatt
fråga de hade möjlighet förse hushållen inom riskområ-uppgett att att
det med från håll. beslutet sades den föreslagnaIvatten annat att
begränsningen motiverades utifrån försiktighetsprincip och atten

borderestriktionen gälla under kortare tid, tills ytterligare kunskaperen
kunnat Vad Socialstyrelsenvinnas. menade med denna formulering var

då kunde hur snabbtingen situationen kunde förändras.sägaatt
fria från föroreningBrunnar kunde inom kort bli förorenade,som var

och och analys kundeprovtagning tid. överväganden fram-Dessata
kommer emellertid beslutet.inte i Socialstyrelsens agerande har efteråt

för kritik. Olyckligtvis gick rekommendationen i media innanutsatts ut
kommunens ledningsgrupp fått full kännedom innehållet ochom

kväll kommunen anordnade informationsmöte förett stortsamma som
allmänheten.

vill uppmärksamma bristenVi på samråd från Livsmedelsverkets
förstasida inför deras bedömning. minsta kan begärasDet närsom

dricksvattenfrågan under två olika verk det skersorterar är att ett
samråd i situationer den rådde. förutsätterVi kontakternaattsom som
mellan de bägge verken utvecklas i det avseendet.

Reaktionema efter Socialstyrelsens beslut visar också hur viktig
själva utformningen informationen Både Socialstyrelsens ochär.av

förstaLivsmedelsverkets beslut kortfattade. läserDen dem fårär som
klart för sig verken gjort olika bedömningar inte huratt men man reso-

redovisa deGenom överväganden skullegjort det hanerat. att man
framgått uppfattningama i realiteten inte skiljde sig åt särskiltatt
mycket.

kan efterGenerellt vi, ha studerat händelseförloppet och inter-att
vjuat inblandade tjänstemän, konstatera förvånansvärt få kontakteratt
tagits mellan berörda centrala verk. har uttalatNågon det inteatt är
den traditionen". Några verk saknade beredskapsplan och fleraegen
verk saknade utsedd kontaktperson för den här händelser.typen av
Erfarenheterna från Hallandsåsfallet visar hur viktigt det myndig-är att
heter samråder de fall beröringspunkteri finns.

normala fall lämnar de centralaI verken med huvudansvar för visst
område löpande råd och stöd till lokala och regionala myndigheter. I ett
beredskapsläge skall centralt verk först efter begäran aktuelltett av
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ledningsorgan besluta något allmänheten. Råden ochrörom som
rekommendationerna skall ställas till det leder den verksam-organ som
het det gäller och det det kommunens ledningsgrupp,är organet, t.ex.

beslutar eller hur stödet skall användas. I Båstad det intesom om var
fråga beredskapsläge eller räddningstjänst. Livsmedelsverket ochom
Socialstyrelsen därförhade kvar sitt tillsynsansvar enligt livsmedels-
lagen respektive hälsoskyddslagen. Det emellertid Båstads kommunvar

hade det huvudsakliga för föra informationen vidareansvaret attsom
till allmänheten och utifrån tillsynsroll tillämpasin råden.

krissituation får råden genomslagskraft,I vilket ställerstor extraen
de centrala verkens agerande.krav på viktigtDet ärstora att man

efter informationen till allmänheten blir entydig. kanDetsträvar att
naturligtvis så det ändå inte går undvika olika myndig-att att attvara
heter olika bedömningar. Det då viktigare kommunen hållsgör är än att
underrättad för görligaste mån kunna undvika förvirringi ochatt oro
och för kunna avvägning hur bör Detgöra väsent-att en av man agera.

för fåligaste Båstads kommun tillräckligt säkert underlag föratt attvar
kunna bedöma vilka akuta insatser krävdes också för attsom men
kunna förklara läget för allmänheten.

från verkEffektiv hjälp centrala till kommuner förutsätter en
kontaktperson, inte nödvändigtvis verken utlöser respek-sinaattmen

beredskapsplaner. krisliknande tillståndtive Att situation utgör etten
lokalt behöver signalera beredskap för den centrala myndigheten.inte

och graden problem kan tänkas uppkommaTypen går inte attsomav
förutse. kraftigtkan också variera beroende på ansvarsområde.De Man
kan därför tänka sig det lämpligaste frågorna löses ad hoc. Viäratt att

fåtthar erfarit händelserna flera verk beredskap.sin Viöveratt att se
vill därför inte föreslå någon särskild beredskapsplan förgemensam

verk. finns det anledning förcentrala Däremot dessa verk regel-att
bundet sig och förbereda sig för liknande fall. Försvarsdeparte-öva

arbetsgrupp har föreslagit det verksförordningen förimentets att
myndigheter under regeringen skall föreskrivas verket skyldigtäratt att
inom sitt område kunna medverka vid och hantera svåra påfrestningar.
Vi i samband med den föreslagits arbets-översynattanser man som av

skulle kunna också behovet övning.tagruppen upp av

5.2.4 för analys och ackrediteringAnsvar

förhållandeEtt utgjorde problem för Båstads kommunett stortsom
under längre tid bristen på tillräckligt känsliga analysmetoder förvar
akrylamid i Som vi beskrev i vår delrapport dröjde det ända tillvatten.
början innan det fanns förutsättningar1998 för analys halterav mars av
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ug/l. det riktvärdemotsvarande WHO:s riktvärde 0,5 Det var som
och Socialstyrelsens rekommendationer byggde på,Livsmedelsverkets

möjligt ändra rekommendationerna förrän det fannsoch det inte attvar
analyskapacitet. Enligt Livsmedelsverkets bedömningmotsvarande

analysmetod onödigtvis tilltillräckligt känsligledde denna brist på
kostnaderförbetydande kostnader Dessa över-vattentransporter m.m.

fram analyskapacitet påkostnaden för ha tagitVida att t.ex.steg egen
därför det tillfredsställande helterfarenhet inteverket. En ärär attatt

analysmetodik till den kommersi-frågan utveckligöverlämna av nyom
laboratoriemarknaden brådskande situation.ella i en

laboratoriema ipotentiella föroreningarfinns mängdDet somen
för flera fall finns, ianalysmetoder idag.har tillräckliga ISverige inte

riktvärden för dessaakrylamid, internationella Detmedlikhet ämnen.
kan behövas, detanalysmöjlighetalla fall dåförutsegår inte att men

gälla löpandekanakuta situationer. Detbara sigbehöver inte röra om
verksamhet för följaverksamhet eller tillsynkontroll i att t.ex.av enen

ligger det allmäntmeningEnligt vårkontrollprogram. ettettupp
till de riktvärdengenomföra analyserskalldetintresse i attatt ner

sådana föroreningar.gäller försom
ochundersökamöjlighetutredningstid inteVår närmare taattger

och ackrediteringanalysmetoderutvecklingde frågorställning i avom
utreda hur analysfinns anledningändå detväckt. Vivi attattansersom

vadkrisläge, ocksåskall skeackreditering ioch övervägaattett men
harbara i kris. avsnitt 3.3.3skall gälla, dvs. inte Ihuvudöver tagetsom

användande kemiskaföruppgiftsskyldighetenföreslagitvi att av
skullemed sådan utredningsambandskall utredas.produker I manen

vilka andra situationeroch iför vilkaockså kunna ämnenöverse
detta skall ligga.förbehövas ochkananalyskapacitet ansvaretvar

påallmänhetenlitade5.2.5 Vem

tidigareBåstad lågt sedanoch Skanska iför BanverketFörtroendet var
finns siggiftolyckan.ytterligare efter Detoch sjönk sägerpersoner som

farhågor ellerde redogjort för sinaallvarha blivit påinte närtagna
byggprojektet.få olika upplysningarnonchalerade de försöktnär om

misstänksamhet kommunenfanns det också vissSom vi motnämnt en
och Skanskaskillnad från Banverkettunnelbygget. Tillpå grund av

oberoende infonnations-ha kunnat fungeraskulle kommunen som en
massmediablev det i stället främstboende i Båstad.källa för de Nu

isida. visar på viktenstå på medborgarnas Dettaansågs attavsom
ingripande och kontro-upplevstidigt skede projekt ärett somsomav

myndigheter och allmänhet.dialog mellanversiella öppna en
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lyckadesKommunen allt vinna förtroendevisst under krisen.trots
beroddeDet troligen på kommunen allt, i relation till andraatt trots

involverade aktörer, framstod mindre skyldig. Dess polisanmälansom
Banverket och Skanska med tillfredsställelsemöttes Båstad-storav av

bor och med gillande medier se Hallandsåstunneln tvistefråga,av som
Ävenkris och förtroendeproblem. kommunen blev dänned viktigen

källa till information och nådde på bra såväl informa-sättut ett genom
Äventionstavlor och presskonferenser andra insatser. närradion,som

Radio Båstad, hade sändningar.egna
de undersökningarI har mediernasgjorts bevakning på detsom
hela fått mycket positiva omdömen. Framför allt det denstora var

lokala de boendes förtroende. kom mångaDen attpressen som vann av
upplevas båda objektiv och aktiv.som

Slutsatser och förslag5.2.6

förhållandenSärskilda krav under särskilda

Händelserna hösten utgjorde1997 mycket tryck kommunpåett stort en
Båstad. Problem med kompetens befogenheterochsom resurser,

uppstod. Problemen till kunde kommunen, medtrots änom en excep-
tionellt arbetsinsats, bemästra det besvärliga läget på brastor sätt.ett

frågornaVissa diskuteras då det gäller kommunernas roll. Detav nu
har framkommit det huvud råder oklarhet i frågaöveratt taget om
myndigheters uppgifter vid påfrestningarsvåra fred.i

Händelserna Hallandsåsenpå visade också hur viktigt det är att en
drabbad kommun snabbt kan fast kontakt på centrala verkupprätta en

få denoch experthjälp kan behövas. Inledningsvis det vissasom var
problem detta förmed Båstads kommun. Hur respektive verk skötte sitt
interna arbete för bistå kommunen varierade, generellt hade deatt men
inte kontaktpersoner avdelade på sina ansvarsområden. Dessutom var
det påtaglig brist på samordning vissa Verk emellan. Problemenen
rättades till efterhand.

Giftolyckan Båstad hari i flera avseenden lärdomar ochgett
erfarenheter för de myndigheter berördes och har också lett tillsom
utredningar på rad områden. vår delFör vill vi sammanfattningsvisen
föreslå följande:
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förtydligasLedningsansvaret behöver

civilbefälhavaren, länsstyrelserna,Ledningskedjans regeringen,
ansvarsfördelningenkommunerna uppgifter ochlandstingen och inom

påfrestningar fredstid bör generellt ochvid svåradenna i överses
bör det regleras hur de centrala verkendet sammanhangetförtydligas. I

bistånd och hur dessa verkexpertstöd ochskall lämna annat genom
beredskap krävs.skall ha denövning som

kontaktpersonerTillgodose behovet av

kommuner, läns-skall kontaktpersonercentrala verkInom utses mot
myndigheter. Skyldigheten börandrastyrelser och ansvarigaoperativt

instruktion.myndigheternas respektiveregleras, förslagsvis i

skall säkraslaboratorieanalyserUtred hur

laboratorier kris-och ackrediteringanalyser iMöjligheten till av
med tankeFrågan börutredasbör över ävennärmare.situationer ses

normala omständigheter.på behov under mer
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Bilaga 1å

Kommittédirektiv nå
Kommissionen med anledning tunnelbyggetav Dir

Hallandsåsengenom 1997324

Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 1997.

Sammanfattning uppdragetav

Regeringen tillkallar kommission med anledning det inträffaten av som
följd byggandet jämvägstunnel Hallandsåsen.ensom av av en genom

skallKommissionen
redovisa de kemikalie-, och miljöfrågorövriga inklusivevatten-,-
hushållningsfrågor frågor livsmedel och arbetsmiljö,samt om som
har samband med tunnelbygget Hallandsåsen,genom
utvärdera orsaken till skadorde på och olägenheter för miljön som-
har uppkommit och i det sammanhanget analysera besluten, inklu-

beslutsprocessen,sive och dess bakgrund myndigheternas roll,samt
utvärdera hur arbetsmiljöarbetet har organiserats och bedrivits och—
hur samverkan har skett med arbetstagarna och deras representanter
beskriva, analysera och dra slutsatser uppgifts- och infonnations-av-
hanteringen hos myndigheter och andra berörda,
lämna förslag till de åtgärder enligt kommissionen behöversom-
vidtas för liknande händelser skall kunna undvikas framtiden.iatt
Kommissionen skall också undersöka och vid behov lämna förslag i

särskild beredskapsplan förfrågan centrala myndigheter behöverom en
sådan plan skulle innehållautarbetas. En bl.a. krav på inbördes samråd

myndigheterna innan sådana beslut fattasmellan kan ha väsentligsom
betydelse för enskilda.

vidare regeringens avsikt beredaDet kommissionen tillfälleär att att
ärenden har sambandsig med tunnelbygget Hal-överyttra som genom

landsåsen.
Kommissionens arbete bedrivasskall på sådant pågåendesättett att

förundersökning och parallellt utrednings- och tillsynsarbete inteannat
försvåras. Kommissionen skall inte uttala frågorsig i ochom ansvar
ersättning kan komma under domstols prövning.som

9 18-5962SOU1998:137
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Bakgrund

Frågan tunnel Hallandsåsen blev aktuell underom en genom senare
delen 1980-talet, länsstyrelserna Hallands,i Kristianstads, ochnärav
Malmöhus län tillsammans med Båstads kommun och Statens jämvä-

utredde lämplig sträckning för tunnel Hallandsåsen.gar en en genom
Banverkets södra region år 1989 Sydkraft i uppdrag göraattgav en
förstudie de tekniska förutsättningarna för tunnel åsen. Enav en genom
banutredning färdigställdes färdiga1990 och bygghandlingar fanns

följd1991. Som regeringens proposition Näringspolitik för till-en av
prop. 1990/91:87, rskr. 286 anvisadeTU24, riksdagen miljar-10växt

för trafikensder kronor spårutbyggnad. Ett projektenav som angavs
utbyggnad Västkustbanan med dubbelspår. Genom ettvar en av rege-

ringsbeslut den 27 juni 1991 anvisades totalt miljoner kronor för900 en
mellandubbelspårig järnväg Hemmeslöv och Förslöv. Beslutet inne-

fattar den aktuella tunneln. Genom regeringsbeslut den 24 1994mars
faställdes tioårig investeringsplan för järnvägsnätet där Västkustba-en

med den tidigare fastställda sträckningen delingick be-nan som en av
slutet.

Banverket har beslut deni regeringen fått till-5 1992ett av mars
stånd till expropriation mark för omläggning Västkustbanan iav av
tunnel Hallandsåsen. beslutet föreskrev regeringen flera miljö-Igenom

Bl.a framgår beslutet skallvillkor. Banverket iaktta allmän akt-attav
naturvårdens, kultunniljövårdens friluftslivetssamhet så och intres-att

skyddas förså långt möjligt påtaglig skada. föreskrevsDessutomsen
arbetet med tunneln skall utföras så påverkan grund-på ochattatt yt-

verket samråd med länsstyrelsen skallminimeras ivatten samt att upp-
bekosta kontrollprogram för grundvatten,och ochrätta ett ytvatten na-

tunniljö.
fått tillstånd frånBanverket har Växjö tingsrätt, Vattendomstolen,

dentvå deldomar 24 november 1992 och den maj23 1995. Igenom av
domarna villkor till skydd för miljön skallbåda Banverketanges som

iaktta. juni överlämnade domstolen enligt kap. andra18 1997 3 3 §Den
med yttrande tillstycket vattenlagen regeringen frågan tillståndeget om

grundvattenavledning fråntill ytterligare Hallandsåsen för jämvägstun-
Ärendet förneln åsen. bereds närvarande i Regeringskansliet.genom

sammanhanget Banverket har begärt fåttI och ävennoteras att nu
slutligt frågaanstånd med yttrande i tillåtlighet enligtatt avge om

kap. vattenlagen med hänsyn till de händelser har inträffat3 vidsom
tunnelbygget Hallandsåsen. Enligt Banverket innebär det inträf-genom
fade förutsättningarna för det fortsatta arbetet har förändrats. Vidareatt

anfört verkethar Banverket i samråd med berörda myndig-att attavser
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heter miljörevision projektet innan yttrandetgöra Banver-en av avges.
ket har vidare i sin ansökan anstånd uppgivit verket iatt attom avser
november 1997 in ansökan enligt vattenlagen till vattendom-ge en ny
stolen.

Vissa arbetena har länsstyrelsen enligt naturvårdsla-prövatsav av
1964:822. decemberDen 12 meddelade1995 Länsstyrelsen igen

Kristianstads län Banverket tillstånd till utföra det s.k. mellanpåsla-att
till tunnlar, anspråki visst arbetsområde utföra schaktningget ta samt

och fyllning för breddning och utbyggnad mötesplatser på till-av av
fartsvägen till arbetsområdet. Beslutet överklagades till regeringen som
den juli 1996 avslog överklagandet1 l i den del det prövades sak.i

Arbetet med tunneln försenades Skanska AB 1995avsevärt. övertog
totalentreprenaden för projektet. För påskynda arbetet har förutomatt
påslagen på den och södra sidan arbetstunnel, mellanpåslaget,norra en
borrats från åsen till plats där de båda tunnlarnatoppen ärav ner en
avsedda löpa. För tunneln började Skanska våren 1997tätaatt att an-
vända kemiska tätningsmedel enligt uppgift innehåller kemiskasom
produkter metylolakrylamid, akrylamid och forrnaldehyd.som

Sedan den närliggande Vadbäcken i Båstads kommun uppvisat
onormalt skum i september inträffade fiskdöd1997 i bäcken. I oktober

förlamades boskap1997 druckit från bäcken.vattensom
Analyserade visar enligt uppgift från Båstads kommun attprover

i bäcken innehöll höga halter giftiga antalEttvattnet ämnen.av en-
skilda har förorenats.brunnar också

närvarande pågår undersökningarFör allmänna och enskildaav
vattentäkter inom kommunen. Vidare omfattandepågår geologiska och
hydrologiska undersökningar Vadbäcken.runt

Miljölagstiftningen

Hallandsåsen med angränsande kustområden med hänsyn till deär na-
och kulturvärden finns områdenai i sin helhet riksintressetur- som av

enligt kap. lagen 1987:12 hushållning3 med naturresurserom m.m.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i
dessa områden endast det kan ske på inte påtagligt ska-sättettom som
dar områdenas och kulturvärden.natur-

Åsens naturskydd regleras naturvårdslagen. Kemi-närmare genom
kaliehanteringen regleras generellt lagen 1985:426 ke-genom om
miska produkter. Reglerna innebär i korthet skyldighet vidta deatten
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövs för attsom
hindra eller motverka skada på människa eller i miljön. Vidare före-
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skriver lagen skyldighet för den hanterar kemikalier ha till-attsomen
bl.a. toxikologisk kunskap. Bestämmelsergång till skyldigheter vidom

kemikaliehantering finns också arbetsmiljölageni 1977:1160.
Arbetsmiljön och arbetsgivarens skyldigheter regleras generellt ge-

arbetsmiljölagstiftningen och föreskrifter meddelats med stödnom som
föreskrifterna AFS 1996:6 intemkontrollden, arbets-t.ex.av om av

arbetsmiljölagen finns vidare bestämmelser riktarmiljön. sig tillI som
eller överlåterden tillverkar, importerar kan föran-ämneett somsom

olycksfall.leda ohälsa eller
Miljöbrott straffsanktionerade i flera lagar däribland brottsbalken,är

och lagen kemiska produkter.arbetsmiljölagen om
föreslåslagrådsremiss miljöbalk trafi-I regeringens störreattom

bl.a. jämvägsanläggning aktuellt slag, skall före-kanläggningar, en av
tillåtlighetsprövning regeringen. sådan kangås I prövningav av enen

olika och lämna straffsanktioneraderegeringen intressenväga samman
för tillåta verksamheten.villkor kemikaliehanteringen attt.ex.om

jämförtallmänhetens ställning stärkas med i dagVidare kommer att
miljökonsekvensbeskrivning byggs ireglerna väsent-utatt omgenom

miljöbalk enlighet med lagrådsre-avseenden. proposition iliga En om
överlämna till riksdagendessa delar planerar regeringenmissen i att

årsskiftet 1997/98.runt
miljökonsekvensbeskrivningar kopplasmiljöbalkens reglerTill om

enligt förslag1995:1649 byggande järnväg iockså lagen avom
SOU 1996:32 följdlagstift-Miljöbalksutredningens betänkande om

för närvarandeBetänkandet bereds i Regerings-till miljöbalken.ning
kansliet.

Uppdraget

det framståroch omfattning den karaktärenHändelsemas är attart av
inträffat vidbred genomgång detnödvändigt göraatt somen avsom

kommission bör därför tillkallas.Hallandsåsen.tunnelbygget Engenom
Inledningsvis skallskall bedriva sitt arbete iKommissionen tre steg.

miljöfrågor,redovisa de kemikalie-, och övrigakommissionen vatten-,
arbetsmiljö,hushållningsfrågor frågor livsmedel ochinklusive samt om

samband med tunnelbygget Hallandsåsen. redovis-har Igenomsom
händelseförloppet ochbl.a beskrivning resulta-ningen skall ingå en av

för såväl all-undersökningar genomförs. Konsekvenserdetet somav
för arbetar med tunnelbygget skall redovisas.mänheten dem somsom

utifrån de beslut har fattats frågaDärefter skall kommissionen isom
de ochjämvägstunneln utvärdera orsakerna till skador på olägen-om
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kartläggaDärvid skall kommissionenuppkommit.miljönheter för som
sammanhanget.detmiljöfrågoma har hanterats ihuroch analysera
också kart-beslutsprocessen, innefattarhelaarbete,Detta rör ensom

de skilda be-kan ha lett fram tillbevekelsegrunderdeläggning somav
myndigheternaansvarsförhållandet mellanbedömningsluten och aven

lokal nivå.central, regional ochtillsynsmyndighetema påoch mellan
agerande ochmyndigheternasockså bedömaskallKommissionen om
expertsakkunskaputsträckning ochtillräcklighar skett isamråd om

omfattning.tillräckliganlitats i
analysera ochbeskriva,för kommissionensärskild frågaEn är att

myndighe-infonnationshanteringen hosuppgifts- ochdra slutsatser av
ocksåskall därvid bedömaKommissionenberörda.och andrater om

inklude-tillfredsställande.har fungerat Dettaberedskapsorganisationen
har fungerat. Frågantill allmänhetenhur informationenäven om-rar

till all-förhållandetinbördes hanteringendenalltså såvälfattar som
mänheten.

arbetsmiljöarbetet harutvärdera hurskallKommissionen även orga-
skett meddet sammanhangethur samverkan iochoch bedrivitsniserats

derasocharbetstagarna representanter.
skall kommissionensålunda funnit,vad kommissionenUtifrån som

enligttill de åtgärderlämna förslagochtredje övervägastegett som
skall kunnaliknande händelserförvidtasbehöverkommissionen att

framtiden.undvikas i
for-behov lämnaundersöka och vidskall dessutomKommissionen

förbehöver utarbetasberedskapsplansärskildfrågan cent-slag i om en
bl.a. samrådinnehålla krav påskullesådan planmyndigheter. Enrala

av enskilda.betydelse forväsentligkanfattasbeslutinnan varasom
Till kom-ledamöter.ordförande ochskall beståKommissionen av
tillräckligoch isakkunnigasekreteriat,skall knytas expertermissionen

omfattning.
ochstatliga myndighetermed berördasamrådaskallKommissionen

lämpligt beredaskall också påKommissionen sättBåstad kommun. ett
samrådaskall kommissionenarbete. Vidareinsyn i sittallmänheten

arbeteoch beakta detM 1993:04Miljöbalksutredningenmed som
miljöbalksprojek-skilda imed deRegeringskanslietpågår i etappema

tet.
pågåendesådantbedrivas påarbete skallKommissionens sätt attett

tillsynsarbete inteutrednings- ochparallelltochförundersökning annat
ochuttala frågorskall inte sig iKommissionenförsvåras. om ansvar

under domstols prövning.kan kommaersättning som
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vidareDet regeringens avsikt bereda kommissionenär tillfälleatt att
sig ärenden har samband med tunnelbyggetyttra över Hal-som genom

landsåsen.
skallKommissionen den 17 november 1998 till regeringensenast

redovisa resultatet sitt arbete. Kommissionen skall dock densenastav
15 maj 1998 lägesbeskrivning sitt pågående arbete.ge en av

kommissionensFör arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska kon-att
sekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir. 1994:23,pröva
redovisa jämställdhetsaspekter dir. 1994:124 redovisa konsek-samt

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.venserna
1996:49. ekonomiskaDe konsekvenserna åtgärder och förslag skallav
redovisas. Förslag till finansiering skall lämnas.
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Sammanfattning

Öhrlingsuppdrag TunnelkommissionenPå har Coopers Lybrandav
blivit ombedda genomföra oberoende analys den samhälls-att en av

följdekonomiska kostnaden till tunnelprojektet, det vill densägaav
kostnad drabbar den skattefinansierade sektorn. Analysen omfattarsom
åren 1997-2002.

Vid beräkningar har utgått från det siffennaterialvåra isom
har erhållit frånförsta hand Banverket och projektledningen för

Hallandsåsprojektet. Vi har inte gjort någon självständig granskning av
deras korrekthet.

På grund uppdragets komplexitet har vi varit med defi-attav noga
de begrepp används i analysen. fåniera För sammanhäng-attsom en

ande bild kostnaderna har vi intervjuat cirka 25 haröver personer som
fortfarandevarit eller involverade i Hallandsåsprojektet. harVi där-är

vid det, i samband med beslutet bygga tunnlama,noterat att att
saknades definition vad Hallandsåsprojektet omfattade på grunden av

deltunnelbygget Västkustbanan. Vidare Banverketatt var en avav var
då Hallandsåsprojektet startade mycket decentraliserat vilket inneburit
svårigheter central nivå verket försepå inom med information.att oss
Personalbyten i projektledningen har också försvårat för attoss
strukturera kostnadsposterna i logiskt sammanhängande grupperingar

tiden. Banverkets redovisningssystem primärt uppbyggt föräröver att
kostnad kostnadsslag och objekt. Svårigheter dockuppstårmäta attper

efterhand följa och analysera resursförbrukningeni förupp
sammanhållna projekt Hallandsåsen. Tacktyp ett stortvare
tillmötesgående från antal förstainom i hand Banverket harett personer

efterhand kunnat rekonstruera budgetvi i och utfall på det sätt som
projektuppföljningen sedan år går till för Hallandsåsprojektet.1998

Banverket har förutom färdigställa tunnelprojektet, ocksåutrett att
antal andra alternativ. Därvid har framkommit det endastett att är

alternativet befintlig bana, Banverket kallatatt rusta ävenupp av
Utredningsalternativet, samhällsekonomiskt lönsamt. Förär attsom
färdigställa tunnelprojektet skulle enligt Banverkets beräkningar krävas

skillnaden mellan nyttoeffekterna och kostnaderna minskar iatt stor-
leksordningen MSEK 1 500-2 500. inträffaDetta inte inom förut-antas
sägbar framtid.
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denI ursprungliga budgeten 1990/1991 för Västkustbanan cirkavar
MSEK l 250 för bygga tunnlar Hallandsås.avsatta att Undergenom
projektets gång har betydande problem uppstått vilket lett till förse-
ningar och fördyringar. Under förutsättning tunnelprojektet skallatt
slutföras kommer färdigställandet ske tidigast 2001/2002 och kostaatt
cirka MSEK 4 830 förutom Banverkets kostnader för milj öolyckan.

En våra uppgifter har varit beräkna den samhällsekonomiskaattav
kostnaden för tunnelprojektet Hallandsås. Den samhällsekono-genom
miska kostnaden har definieratvi den kostnad belastar densom som
skattefinansierade sektorn. Vår beräkning den prognostiseradeav sam-
hällsekonomiska kostnaden för färdigställa tunnelprojektet dvs. denatt
totala kostnaden för färdigställa tunnlarna, genomföra spårbyteatt av
befintlig bana Banverkets kostnader för miljöolyckan, uppgår tillsamt
cirka MSEK 4 930. underlag harDet vi erhållit från Banverket för
beräkningen vidhäftad med osäkerhet. Dessutom ingår inteär istor
kostnaden de MSEK 100 Skanska har i sitt niomånadersreserveratsom
bokslut för följdår 1997 till miljöolyckan. Vidare ingår inte hellerav
framtida kostnader och icke kvantifierbara kostnader i beloppet.

ytterligare kostnader krävs för färdigställaDe tunnelprojek-attsom
har vi på grundval information från Banverket beräknat till cirkatet av

MSEK 3 670.
sammanlagda samhällsekonomiskaDen kostnaden för att rusta upp

den befintliga banan Hallandsås för persontrafik medan gods-över
trafiken leds Markarydsbanan, har vi på grundval informationöver av
från Banverket beräknat till cirka Tilläggskostnaden,MSEK 2000.

redan nedlagda kostnader, för bygga färdigt detta alternativutöver att
har vi beräknat till cirka SkulleMSEK 800. tunnelprojektet inte genom-
föras kommer den skattefinansierade sektorn drabbas kostnaderatt av
på cirka 400 inte blir intäktsgenererande.MSEK l som

översiktliga granskningVår de samhällsekonomiska kalkylemaav
genomförts eftervisar de traditionella och allmänt accepterade prin-att

ciper. Samtidigt konstaterar dessavi kalkyler mycketatt storrymmer
osäkerhet. gäller alltifrån basantagandenDet kring kalkylräntor, tids-
horisont, skattefaktorer och hänsynstaganden till "mjukare" kompo-
nenter.

beräkningenVi miljökonsekvenserna skallattmenar av vara en
delintegrerad beräkningen de samhällsekonomiska kalkylema.av av

enligt uppfattningDet vår otillräckligt miljökonsekvensernaär att
enbart beräknas med hjälp skattefaktor och ändringar i trafik-av en
flödet. Därför beaktas inte miljökonsekvenserna eventuelltt.ex. av en
ändrad grundvattennivå.

uppfattningVår kalkyltekniken används Banverketär att ärsom av
lämpad för jämförelser mellan anläggningsaltemativ harmest som
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basantagandenadelar däri dekomponenterlikvärdigagrundläggande
jämförelsefalletspecielladet häravgörande roll. görsIspelar enen

upprustningsaltemativet.ochtunnelprojektetfärdigställandetmellan av
samhällsekonomiska kalkylen integenomfördadenviDärför attmenar

skalltunnelprojektetbeslutavgörande vidkan genom-ensamt omvara
föras.

analyserabefintlig redovisningutifrånsvårtvaritharDet att orsa-
har detta varitprojektetdet härjustfrån budget. Iavvikelsertillkerna

budgetenikostnadsberäkningarnaeftersomspeciellt intressant
250MSEK 1Hallandsåsentunnlarbyggaför1990/1991 att vargenom

uppgåprojektetfullföljandeförkostnadenberäknas ettoch avnumera
har skettmiljöolyckanefterdetVi4 830.MSEK atttill noterar enca

under-vilkettunnelprojektetprojektadministrationenförändring avav
uppföljning.ochbudgeteringlättar

tunnelprojek-färdigställandeeftersomvi ettattDärutöver avmenar
så böranspråk,ifinansierade ettoffentligtbetydande resursertartet

investe-med andrajämförastunnelprojektet storafärdigställande av
bedömaförårenunder de attBanverket har närmasteringar varsom

kanske utgångs-jämförelse börsådanVidskall satsas. enresurserna
förkrävskostnaderytterligare attdekostnadernaförpunkten somvara

skillnadenvarvid670,till MSEK 3uppgåendeprojektetfärdigställa
tillminskastunnelprojektetförkostnadernaochnyttoeffektemamellan

320-1 320.MSEK
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1 Bakgrund

Tunnelbygget Hallandsås initierades i början l990-talet.genom av
Hallandsåstunnlama del utbyggnadeniär Västkustbanan, vilkenen av

led i ökad frånsatsningär Banverketett på föra ytterligareöveratten
och godstrafik från till järnväg. Banverketväg anförde blandperson-

skäl dels järnvägenannat energisnåltatt är transportmedel,ettsom mer
dels jämvägstrafik bara leder till bråkdel deatt luftutsläpp tillen av av
exempel koldioxid vägtrafik orsakar. Syftet med projektet attsom var

ökaduppnå samhällsekonomisk samtidigt det bidrog till ökadnytta som
effektivitet i jämvägssystemet.

Under hösten 1997 uppdagades vissa negativa miljöeffekter av
tunnelbygget. Bygget har bland orsakat grundvattnets harnivåannat att
sjunkit förväntat, framföravsevärt allt kringän tunnelns del.mer norra
Grundvattensänkningen innebär brott Vattendomstolens tillstånd.mot

har dessutomDet visat sig kemiskt medel, Rhoca Gil, vilketatt ett
för tunneln, haranvänts givit upphov tilltäta skadoratt på människor,

djur och miljö. Den kostnadsökningen, till följdstora vattenläckagetav
milj öolyckan, har medfört Banverket bedömersamt det med idagatt att

kända förutsättningar inte samhällsekonomiskt lönsamt färdig-är att
ställa tunnlama. färdigställandeFör tunnlarna skallatt ett av generera
samhällsekonomisk lönsamhet kostnadernamåste enligt Banverket
minska med cirka MSEK l 500-2 alternativt500 tunnelprojektetsatt
nyttoeffekter ökar kraftigt.

Följande för färdigställa tunnlarna, då detta kanargument att moti-
i skede, har framförts i Systemplan Skåneett utgivenveras senare av

Banverket

Uppkomst teknik för borrning kraftigt kan minska0 av ny som
anläggningskostnaderna
Ett kraftigt ökat resande och handel mellan Västsverige och Skåne0

mellan Oslo och Köpenhamnsamt leda till kraftigantassom en
efterfrågeökning på snabba tågtransporter längs Västkustbanan-

Systemplan Skåne 1998-06-18
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överflyttningmedfördrivmedelspriserökadeKraftigt storensom0
tågtrafikflygtrafik tillochfrån väg-

oktoberden 1997regeringssammanträde 20vidbeslutadeRegeringen
inträffatdetmed anledningkommissiontillsättaatt ensomav somen

kommissionHallandsås.tunnel Dennabyggandetföljd genomav enav
Tunnelkommissionen.har antagit namnet

Uppdragsbeskrivning11
.

Öhrlings Lybrandhar CoopersTunnelkommissionenuppdragPå av
samhälls-denoberoende analysgenomföraombeddablivit att aven

dendet villtunnelprojektet,följdtill sägakostnadenekonomiska av
Analysen, iskattefmansierade sektorn.drabbar denkostnad somsom

omfattar åren 1997-Banverket,frånunderlagpåhuvudsak har baserats
tabellform, efter-utsträckning ivi iresultatVåra2002. storpresenterar

överskådlig-derassiffror ochmaterial bestårvårtmerparten avavsom
ökar.detta vishet på

Angreppssättl

litte-övrigpublikationer,offentligadel rapporter samthar tagitVi av
Tunnelkommissionenstuderathar viområdet. Dessutompåratur av

har varitvårt arbeteviktig del attutredningar. Enerhållna relevanta av
involve-indirektdirekt ellervariteller hardeintervjua ärsompersoner

intervjuerunder våraVi harHallandsåsen.vidtunnelprojektetrade i
uppdrag.vårtkomplexitetenundgåkunnatinte notera av

eftersomsaknadesHallandsåsprojektetsjälvadefinitionEn av
Västkustbanan.del projektetintegreradursprungligendetta avvar en

inneburit,harför projektetgällerdetkontinuitetpåBrist när ansvaret
detaljeradeharintervjuasvårigheterbland attannat, personer som

projektet.faser ifrån olikaoch baraprojektet intehelakunskaper om
kostnadförupplagtredovisningssystem mätaBanverkets är att per

följaefterhanddock iuppstårSvårigheterobjekt.ochkostnadsslag att
projekt såsomdelarprojekt ellersammanhållnaanalyseraoch avupp
svårigheterinneburitharomständighet attHallandsåstunneln. Denna

följaambitionVårkostnadsutveckling.projektets attsjälvafölja var
logisktavseende på någramedlivstidunder dessprojektet samman-

produk-projektering,administration,kostnaderhållna som:grupper av
reservmedel. Därigenomproduktion järnväganläggning,tion samt

orsaker tillfinnaförförändringarnaanalyserakunnahoppades vi att
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avvikelser från de ursprungliga bedömningama. En ytterligare svårig-
het vi upplevt för kunna bedöma utvecklingenatt projektetsom ärav

Banverket tidigare varitatt mycket decentraliserad organisationen
vilket har gjort det på central nivå saknasatt sammanhållande och
detaljerad information projektet från dess Genom tillmötes-start.om
gående från antal nyckelpersoner inom främstett Banverket har det
Varit möjligt i efterhand rekonstruera kostnadernaatt i de logiska kost-
nadsgnipperna tidigare nämndes.som

Referensfall för bedöma likartade problem saknas.att Ett vedertaget
genomföra studie i likhetsätt med våratt saknas således också. Deen

ekonomiska konsekvenserna det för antal år sedan uppmärksam-ettav
made Teckomatorpfa1let blev aldrig utredda.

Vi har inom för detta uppdrag inte utfört någon granskningramen
eller revision det material och de uppgifter vi erhållit. Vårav rapport
baseras på antagande denna informationett korrektatt ochärom att
inte väsentlig information har saknats. Genom kartläggning befintligav
information, genomförande intervjuer nyttjande vårsamtav av egen
branschkunskap på området, redovisar vi information de kostnaderom

uppstått eller kan komma uppstå konsekvensatt tunnel-som som en av
bygget Hallandsåsen. Vi har inte hänsyntagit till den eventuellagenom
skadeståndsersättning kan komma utdömas på grund miljö-attsom av
olyckan beräknatvi den samhällsekonomiskanär kostnaden.

1 Proj ektorganisation

Regeringen beslutade den 20 oktober 1997 tillkalla kommissionatt en
med anledning det inträffat följd tunnelbyggetav som som en av

Hallandsåsen. oktoberDen 27 1997 förordnade dåvarandegenom stats-
rådet och chefen för miljödepartementet Anna Lindh, generaldirektören
för Konsumentverket, Axel Edling till ordförande kommissionen.i
Hovrättsrådet Anna Mörner förordnades den 25 november 1997 till
huvudsekreterare. harHon fungerat Tunnelkommissionenssom
kontaktperson för dettai uppdrag.oss

Vi har arbetat med uppdraget ärsom :

Isak Abramowicz projektledare
Håkan Gehlin
Karin Wahlström

ÖsterbergGunnar

ÖhrlingsSamtliga anställda vid Coopers Lybrand i Stockholm.
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kostnadernadefinitionerVåra2 av

dåanvändaskommerdefinitionerde attviredovisarföljandedetI som
Definitionematunnelprojektet.kostnadsutvecklingenförredogörvi av

kostnadsutvecklingenförförståelsenunderlättaskalldevaldaså attär
harmissförståndundvikafått.vi Föruppdragdet attbakgrundmot av

definitioner.våramedvaritvi att angenoga

samhällsekonomiskadenDefinition2.1 av

kostnaden

kostnaddenbeskrivaskankostnadensamhällsekonomiska somDen
denviMed dettasektorn.skattefinansieradedenbelastar menarsom
ochlandstingetslänsstyrelsens,påverkar statens,kostnad som
ochdirektaidelatkostnad harDennabudget.kommunens upp

informationden månkostnader. Iframtidakostnader omindirekta samt
framkommitkostnadernasamhällsekonomiskadekostnaderandra än

kvantita-tilltillgångfåttfall vi intedeIdessaredovisat separat.vihar
kostnaderna.beskrivningkvalitativdatativa görs aven

respektivefärdigställandeDefinition2.2 av

tunnelprojektetfärdigställande av

harTågtrafikledningenochSkånetrafikfrån SJ,Banverket, representanter
blandutvärderasdenna annatSkåne. ISystemplanframtagittillsammans
Hallandsåstunnlamakonsekvensernatunnelprojektet genomsamt av om

1998-06-18SkåneSystemplanrevideradeBanverketsfärdigt.byggsinte
ämförelsealtemativetjbenämnshuvudalternativenbådadebehandlar som

UA:utredningsaltemativetJA och

medinfrastrukturdagensJAJämförelsealternativet utgörs av0
och RTI-stomnätsplanBanverketsenligtutbyggnaderförtillägg

län.Skåneplan förInfrastrukturochRegional Transportplanen
enligttunnelprojektetfärdigställandeinnebäralternativ ettDetta av
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plan år 2002. ingår endastI JA kostnaden för färdigställaatt
tunnlarna Hallandsås. Vi redovisar i vår analys enligtävengenom
definitioner nedan, den prognostiserade samhällsekonomiska kost-
naden för färdigställande tunnelprojektet tilläggskost-ett samtav
naden för färdigställande tunnlar och lining.ett av

Alternativet till tunnelprojektet benämner vi enligheti med0
Systemplan Skåne Utredningsalternativet UA. Alternativet inne-
bär den befintliga banan Hallandsås får spåröveratt ett nytt som
medger högre hastighet för persontrafik medan godstrafiken leds

Markarydsbanan, och får högre kapacitet. Medöver rustassom upp
byte och bättre signalsystemspår kan restiden kortas med cirkaav

jämfört medminuter dagens bana.tre

Kostnaden för färdigställande tunnelprojektet respektive färdig-ett av
ställande utredningsaltemativet UA kan uppdelas i följande korn-av
ponenter:

tunnelprojektet omfattarFärdigställande inklusive kring-JA0 av
medan färdigställandeinvesteringar se nedan Utredningsalter-av

består upprustning befintlig bana avslutandenativet samtav av av
tunnelprojektet

tunnlarna omfattarFärdigställande exklusive kringinveste-JA0 av
ringar.

Tilläggskostnaden för färdigställa tunnlarna består återstå-att0 av
färdigställaende arbete för tunnlarna och lining hela tunnelnatt av

tilläggskostnaden för färdigställamedan Utredningsaltemativetatt
återstående arbete, sambandbestår lining i med avslut tunnel-av av

befintligprojektet och upprustning banaav

Med den totalafärdigställande tunnelprojektet viett av avser sam-
hällsekonomiska kostnaden tunnelprojektet upphov till frånsom ger
tidpunkt då projektet initierades till och färdigställande.med Detta
belopp beräknas enligt Banverket uppgå till cirka MedMSEK 4 933.
kringinvesteringar sådana investeringar krävs befintligmenas som av
bana såsom underhållsarbete MSEK 10-20 alternativt spårbyte
MSEK 63. dagsläget det dockI svårt vilket dessaär avgöraatt av
alternativ lämpligast. Anledningen Banverket inte harär är attsom
beslutat tunnelprojektet kommer färdigställas detta såinäratt samtom
fall beräknas ske. Underhållsarbete enligt Banverket föredraär att
förutsatt tunnelprojektet avslutas omkring år Blir färdig-2002.att

1018-5962SOU1998:137



till följdBilaga Analys kostnaderna tunnelbygget Hallandsåsen12 2 av av genom

fördröjt tillprojektet år 2004-2005 kan dock spårbyteställandet ettav
befintligtenligt Banverket då spår slitet. dennaföredra Iärattvara

spårbyte genomförs och därförutgått från alternativethar vi attrapport
beräkningar. vill påpeka dessai våra ViMSEK 63 attanvänt oss av

korrekt belopp dagslägetpreliminära och iocksåberäkningar är att ett
uppskatta.gårinte att

syftartunnelprojektet vi påfärdigställandeMed icke ettett av
till alternativvilket sedermera upphovtunnelprojektetavbrott i ger en

dagsläget det realistiskaSystemplan Skåne iEnligtlösning. är mest
befintlig bana.tunnelprojektet upprustning Dentillalternativet aven

sådan beräknaskostnaden för upprustningsamhällsekonomiska en
upparbetad kostnad,varav MSEK l 103997uppgå till MSEK 1 avser

nedläggningskostnad för tunnelprojekt, MSEK 100491 ärMSEK utgör
för ochBanverketför miljöolyckankostnadernadelden som svararav

befintlig bana.till upprustning Dessahänförs303resterande MSEK av
kostnadtillkommerockså preliminära. Därutöversiffror är omen

miljöolyckan.Skanska till följddrabbar100MSEK avsom
samhällseko-kostnaden för alternativet JA. DenredovisarVi även

består sådanakostnaden för färdigställande tunnlarna,nomiska av av
själva tunnelbygget och kandirekt följdkostnadsposter är avensom

870.‘ samhällsekonomiskaDennaomkring MSEK 4tilluppskattas
för alternativet upprustningmed kostnadenjämföraskostnad kan av

samma ovan.till 997uppgår MSEK 1befintlig bana somsom
beräknatunnelprojektet tilläggskostna-på ärEtt attsätt attannat se

färdigställa tunnlarna. Irespektivefärdigställaförden att
upparbetadfärdigställa tunnlarna ingår inteförtilläggskostnaden att

Tilläggskostna-befintlig bana.för upprustningkostnadkostnad och av
och liningfärdigställa tunnlarnaföråterstående arbeteförden att

tilläggskostnaden förmedancirka 3 667till MSEKberäknas uppgå ett
till cirkaberäknas uppgåUtredningsaltemativetfärdigställande av

794.3MSEK

2 SkåneSystemplan 1998-06-18
3 SkåneSystemplan 1998-06-18
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för samhällsekonomiskaden kostnaden vid Färdig-Diagram 2.2.1 Prognos
tunnelprojektetställande av

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0 ñllággsvEndastTunnel- kostnadtunnlarprojektet
I Miljoolyckan
I: Lining

Sparbyta/uppr.beLbana
Återstaendearbete

l 930531Upparbelalt.o.m.
Tilläggs-Tunnel-Endast

tunnlarkostnaderprojektet
100Miljöolyckan

1546546 15461Lining
Spárbyteluppr.bei.bana 63
Återstâende 21212121 2121arbete

103 1103UpparbeIatt.o.m.9805311
3667933 4770Summa 4

samhällsekonomiskaDiagram för den kostnaden2.2.2 vid färdig-Prognos
Utredningsalternativetställande av

2000 - Miljbolyckan
1300 2 Lining
"m :l Upprustningbet.bana

Q1400 Atevsmendearbete
I‘2°° Upparbe1adfilervinnhar
K1000 sunkcostUpparbetad

800
600
400
200

O III UATnllaggskostnadFardigslallandeUA

Fárdig- Tilläggs-
kostnaderslållande

100Miljöo|yckan
297297Lining
303303Upprustningbei.banaÅtersláende 194194arbete

atervinningsbar312Upparbelad
cost 791Upparbetadsunk

997 7941Summa
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Definition direkt2.3 proj ektrelateradeav

kostnader

projektrelaterade kostnader benämnerDirekt vi de kostnader som upp-
genomförandetvid tunnelprojektet enligt plan. Därmedstår viav menar

tunnelprojekt incidenter såsom vattenläckage och miljöolycka.ett utan
projektrelaterade kostnadendirekt tilläggskostnadenDen motsvaras av

tunnlar och liningför färdigställande upparbetad kostnad i vårsamtav
Utfallet direkt projektrelateradebegreppsapparat. kostnader består iav

de två komponenterna:sin tur av

dvs. kostnaden enligt budget 1990/91 dåUrsprunglig budget,0
fattades projektet eller då reviderad budget fastställdesbeslut om en

vilken skillnaden mellan utfall vid definie-Merkostnad, varjeutgör0
rad tidpunkt och ursprunglig eller reviderad budget

Definition indirekt proj ektrelaterade2.4 av

kostnader

benämner de kostnaderprojektrelaterade kostnader vi till-Indirekt som
tunnelprojektetgrund inte gått genomföra enligtkommer på att attav

plan. kostnader bestårDessa av:

kostnaderdvs. uppkommit påKvantifierbara kostnader, som0
genomföragrund projektet inte gått enligt plan och vilkaatt attav

fastställa/beräkna/redovisa. dessa kostnader skergår Avatt en
kvantitativ beskrivning.

dvs. kostnader uppkommit dåkvantifierbara kostnader,Icke0 som
genomföra plan och vilkagått enligt inte gårprojektet inte att att

oberoende tidsdimension.fastställa/beräkna/redovisa Av dessaav
kvalitativ beskrivning.kostnader sker en

dvs. kostnader inom områden idagFramtida kostnader, är0 som
storlek idag inte går bedöma.kända, attmen vars

Definition kostnadsslag uppstår2.5 av som

vid Utredningsalternativet

kostnader uppkommer följd tunnelprojektetDessa inteattsom en av
fullföljs. Följande kostnader vid sidan indirekt projektrelateradeav
kostnader begrepp "Tunnelprojektet fárdigställsingår i vårt ej:
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respektivekostnader för avyttringdvs.Avvecklingskostnader,0
behandlakommer intenedläggning i regi. Vikostnader för attegen

enligt tillgängligdetta alternativeftersomavyttringsalternativet
behandlasNedläggning i regiaktuellt.inteinformation är egen

nedläggningskostnader.under
tilldirekt relateradekostnaderdvs.Nedläggningskostnader, ärsom0

sådana kostnaderoch omfattarprojektetnedläggningbeslut avom
kostnader,avtalsbundna etc.t exsom

blirupparbetad historisk kostnad intedeldvs.Sunk cost, somav0
fullföljs.tunnelproj ekteteftersom inteintäktsgenererande

ytterligare kostnad iuppkommerkostnaderovanståendeFörutom en
kostnad uppstårfárdigställs DennaTunnnelprojektetalternativet

bruk och måste bytasför fortsattför slitetbefintligt spåreftersom ut.är
tunnelprojektet inteBanverketFöljande alternativ presenteras omav

färdigställs:

befintlig banaOmbyggnad av
Enkelspårstunnel

ärebanan
åsenspårNytt runt
HallandsåsspårNytt över

Hallandsås uttalatProjektprojektgruppBanverketsEftersom att en
alterna-realistiskanulägetspår det ibefintligtupprustning är mestav
analys.i vårdetta alternativtunnelbygge, har vitill fortsatttivet använt

"Systemplanmedenlighetbenämner vi iredovisattidigareviSom
AlternativetUtredningsalternativet, UA.föralternativSkåne detta
föranvändsHallandsåsbefintliga banandeninnebär överatt person-

Markarydsbanan,godstrafiken ledsmedantrafik rustasöver som upp
kanbättre signalsystemspår ochMed bytehögre kapacitet.och får av

bana.jämfört med dagens Dettamed cirka minuterkortasrestiden tre
kostnad,genomföras till rimligkanBanverketalternativ utananser

acceptabla restider.och medintrång i miljönomfattande

vidsamhällsekonomiska kostnaden2.6 Den

tunnelproj ektetFärdigställaalternativen
Utredningsalternativetrespektive

kostnaden vid alter-samhällsekonomiskaredovisas denföljandedetI
färdigställa tunnelprojektet.respektive Dettafärdigställanativen att
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sker schematisk beskrivning byggstenama i de bådaattgenom en av
fallen kapitelI kommer3 vi ingåendepresenteras. att ge en mer
beskrivning de ingående kostnadspostema. Informationen presente-av

dels i kvantitativa vilket redovisas i tabellform, dels kvali-itermerras
tativa termer.
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3 Beskrivning kostnadsbeloppav

hänförliga till tunnelproj ektet

harVi i kapitel 2 redovisat kostnader uppstår vid alternativensom
Färdigställa tunnelprojektet respektive Utredningsaltemativet. Dessa
kostnader kan indelas på följande sätt.

dåKostnader tunnelprojektet färdigställs, vilka består0 av
direkta och indirekta kostnader upprustning befintligt spårsamt av
spårbyte.
Kostnader då tunnelprojektet färdigställs, vilka består0 av
förutom indirekta kostnader nedläggningskostnad lining,även av
upparbetad kostnad, kostnad för återstående arbete kostnad församt
alternativet

det här kapitletI kommer vi storleken på dessa kostnader iatt ange
MSEK.

3.1 Direkta och indirekta kostnader vid
F ärdi gställa tunnelproj ektet

Banverkets kostnad för färdigställande tunnelprojektet enligtett ärav
Systemplan Skåne daterad 1998-06-18, beräknadrapporten till ca

MSEK 4 850. siffraDenna uppskattad medär 10% osäkerhet vilket
innebär kostnaden kan komma uppgå till mellanatt MSEK 4 300att
och MSEK 300. Färdigställandet5 beräknas ske år 2000/2001. kost-I
naden för färdigställandet ingår bland kostnad för byggverk-annat
samhet till och med 1998-05-31, färdigställande tunnlar, lining,av
spårbyte/underhållsarbete befintligt spår och miljöolyckan.av
Beloppen för dessa kostnadsposter finns specificerade i tabell 3.1.1.

Kontraktet med Skanska generalentreprenad ochär kontrakts-en
uppgår till MSEK 929. Enligt Skanskas vice VD Persumman

Westlund, Skanskas åtagande i relation tillär Hallandsåsen en
generalentreprenad baserad på färdiga handlingar med å-priser för
föreskrivna tekniska lösningar. Fördelningen för detansvaretav
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Banverket och Skanska intemellan avtalsparternainträffade är ännu
klarlagd.‘

tunnelprojektet upphov tillfärdigställandeEtt även ränte-gerav
beräknade på beloppet MSEK 95Vägverket Ban-kostnader hos som
särskild överenskommelse från 1995-12-06.enligtförskotterarverket

kostnaderna för omprioriteringskall täckaförskotterade beloppetDet
MSEK 16MSEK 63, 115vägobjekt: 105följande vägvägtreav

följandebekostarMSEK 16. Kommunenkustvägenoch vägar:Inre
Båstadtrafikytor för station igodsterminal Förslöv,itillväg nyny

Förslöv. Medlenoch 723 iförbindelse mellan 105 vägvägsamt en ny
dessa finns tillgängliga i LänsVägverketåterbetalasskall närav

skall enligtplanen. Båstads kommunLTAAnläggningsTrafiks -
utbyggnadbidrag tillregeringsbeslut erhålla MSEK 5särskilt avsom

skall utbetalasförbi Hemmeslöv. Bidragetoch 115kustvägenInre väg
slutbesiktningar de tvåefter genomfördaVägverketfaktura frånmot av

från tunnelbyggetförutsätter bergmassorVägbyggenavägobjekten. att
användas 3.1.1tabellsekan

Hallandsåsen medförför VästkustbananTunnelbygget attgenom
vägbyggnad.disponibla för blandblirschaktmassorbetydande annat

samband med ban-iutbyggnadentidigareläggandeEtt vägarnaavav
bety-och Banverket innebärabåde Vägverketskulle enligtbyggnaden

tillgängligautnyttjaframföralltsamordningsvinster,dande attgenom
vägbyggen. bakgrundtunnelbygget till Motfrånöverskottsmassor av

frånbemyndigat Banverket1996-04-11har regeringendetta att
utbetalatill VägverketstomjämvägarNyinvesteringar ianslaget

överenskommelsenmed den bilagdaenlighetför i95MSEK att, om
tunnel undertill Västkustbanansanslutningutbyggnad ivägarav

länsvägar.utbyggnaden vissafinansieraHallandsås, av
stationsbyggnader iför ombyggnad SJ:skostnadenVad gäller av

endast befinnerbelastat projektet då SJhar dessa inteBåstads kommun
Banverket harstationsbyggnad.beträffande dennaplaneringsfasensig i
plattform ochför byggnadhaft kostnadsutläggendastså längeän av

avseende periodenundersökningararkeologiskateknisk station. För
tillhaft kostnader uppgående MSEK 3,5.Banverkethar1991-1997

kostnad för uppföljningtillkommerkostnaderYtterligare är avsom
beräkning dennadagsläget finns dock ingenmiljökonsekvenser. I av

färdigställd.inteMiljeftersom ännu ärrapport

4 årsredovisningBanverkets 1997
Överenskommelse5 Skåne, Banverket,mellan Vägverket region Kommun-

Länsstyrelsen i Kristianstads län, daterad 95-Båstads kommun ochstyrelsen
12-06
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Tabe1l3.1.l Direkta och indirekta kostnader vid alternativet färdigställa
tunnelprojektet belopp MSEKi

ÖvrigtBanverket Vägverket
Total kostnad för uppskattat:Varav Varav
färdigställande Byggverksamhet kontrakt
enligt från 1997-lO-07--12-3 65 medprognos
år och färdig-1998 1998: 48 Skanska
ställandeår återstående byggkostn 929
2000/2001 uppskattas till 2008ca

UpparbetatTotalt 4 933 1103
Lining 1546

1002Miljöolyckan
Spårbyte vid sidan självaav

tunnelprojektet 63
Omprioritering Medel BV förskotterar Bidrag tillav som

vägobjekttill for BåstadsVV 3vägar st
bekostar bergmaterialBV kommun

från tunnelbygget for för
uppbyggnad vägkroppen. utbyggnav av
Räntekostnad på 95 kust-inre

väg samt
l 15,väg

uppgående
till 5

Kostnad för Kostnader plattfonnfor och
stationsbyggnad, teknisk stationev
kostnad for rivaatt
gamla byggnaden
Kostnad arkeolog- 3,5
iska undersökningar
Uppföljning Miljögranskningsgr.av
miljökonsekvenser Utredning inte avslutad.är

Enligt beräkningzl heltids-
anställd år1ca

Följdkostnader Försening projekt iettpga av
andra projekt Helsingborg 30att

enligt planstartar

1Återbetalning de Banverkets forskotterade medel MSEK skall ske95 densenastav
december30 år 2003. regeringsbeslutetI K96/972/3 inga räntekostnader.omnämns

2 tillkommerDärutöver kostnader för miljöolyckan drabbar bolaget Skanska ochsom
MSEK för detta ändamål.100reserveratsom
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kostnaderproj ektrelateradeIndirekta3.2

kostnaderkvantifierbaraavseende gruppen

tunnelproj ektetFärdigställaalternativenvid

°Utredningsaltemativefrespektive

följduppkommitkostnaderdeåterger videtta avsnittI som en avsom
fast-och vilka gårgenomföra enligt plangåttprojektet inte attattatt

specifi-tabellformnedan ikommerställa/beräkna/redovisa. Vi även att
kostnadsbelopp.dessacera

stillestånd tillkostnader föråsamkatsSkanska harochBanverket
löner ochstilleståndskostnader viMedinträffat.detföljd menarav som

för produktivtanvändbaraintefastakostnader för ärresurser som
Banverketfinansierar 50%april 1998och medFrån 1arbete. av

Även andra projektförhållandetstilleståndskostnader. detSkanskas att
sådantföljdkostnader. Ettupphov tillplan har givitenligtinte startat

kostnader, tillAvtalsknutnaHelsingborg.bygge iexempel är ett exem-
Sådanaingår också.utnyttjande utrustningavtal föreliggerpel då avom

Skanska, SJ,kontraktspartnersBanverketsmedföreliggeravtal som
regleras viaprojektet, ochitredjeBåstad kommun samt man

förhand-kommandealternativtskaderegleringsgruppen genom
lingsuppgörelse mellan parterna.

schakt-leveransförsening/utebliventill följdkostnaderInga avav
syftar påviBanverket ha uppkommit. Härenligtberäknasningsmassor

tunneldrivningen vilkadisponibla vidblivitschaktningsmassorde som
delas i olikakanlämpade för vägbygge. Dessaväl treär uppmassor

blandadeGil-förorenade ochRhocakategorier; massor.rena,
fyllnads-Hallandsåstunnlama harfrånSchaktmassor använts som

har konstateratsHelsingborg-Kävlinge. Detprojektetmaterial i att
har förelagtHelsingborgs kommunakrylamid.innehåller ommassorna

Länsstyrelsen harBanverket överklagat.vilketborttransport massorav
uppstå ikan kommafrågan. Störningarfattat beslut iinte attännu

kunnattill följdprojektetHelsingborg-Kävlinge entreprenörerattav
följdkostnad på MSEK 30uppskattarBanverketutföra arbete.sitt en

yrkan-enligt plan. Inganämnda projekt inteorsakad startatattav ovan
skadeanspråk sambandiTredjedock lämnats in.den har ännu mans

och täcksmiljöskadelagenregleras enligtdeponerademed avmassor
för hanteringkostnadsfördymingansvarsförsäkring medanBanverkets

för projektet.fallerförorenade inom ramenmassorav
beräknadesmiljöolyckanefterkostnader för saneringBanverkets

kostnad avsågdelen dennauppgå till MSEK 15. Störreunder 1997 av
huvuddelenmedanför miljösaneringförberedelserplanering och av
Kostnaden förske under 1998.detta arbete komgenomförandet attav
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miljösanering till och med augusti 1998 cirka MSEKär 50. Kostnaden
fördelas följandepå vattenanalys till följd akrylamidutsläp-poster; av

borrning brunnar, utkörning till bönder personal-pet, vatten samtav av
kostnader. Banverket uppskattade i sin den 17 juni 1998 kost-rapport
naden för den totala miljöolyckan till MSEK 200 i vilket ocksåca
ingick de kostnader Skanska orsakats till följd miljöolyckan. Isom av
Skanskas niomånadersrapport avseende perioden septembert.o.m.
1997 reserverades förMSEK 100 de ekonomiska konsekvenserna av
giftutsläppet vid Hallandsås. Beloppet bedöms kunna täcka såväl de

kostnaderna det kostnadsansvar kan uppkomma.egna som som
Skanskas projektchef meddelar de MSEK 100 samlad kostnadatt är en
för vattenanalyser, stillestånd, läkarundersökningarsanering, med

vill dock specificeraHan de enskilda delposterna utanmera. anser
denna siffra tillräcklig beskrivning Skanskas preliminäravara en av
kostnad för miljöolyckan.

Sammanlagt anställda223 i Hallandsåsprojektet läkarundersöktes
direkt efter tunnelbygget hösten 1997. Femtio demstoppet av av
genomgick dessutom neurofysiologisk undersökning, beroende på
misstanke arbetsorsakad nervpåverkan. Efter månader skeddeom sex

uppföljningsundersökning dessa 50 ytterligare tunnel-samten av en
arbetare, omfattande både läkarundersökning och neurofysiologi.
Resultatet visar sammanlagt tjugo hade arbetsskada iatt personer en

och ben orsakad förexponering akrylamid. För dessaartonarmar av av
tjugo hade dock besvären minskat eller försvunnit under de första sex
månaderna efter upphörd exponering. Nio de arbetsskadade patien-av

har kvarstående besvär, de kommer följas medterna gör att attsom upp
hälsoundersökning ytterligare månader. Tilläggas bör atten ny om sex

ingen sjukskrivning förekommit tunnelarbetare till följdav av expone-
ring Rhoca Gil.av

Skanska bjöd goodwill de drabbade på för tvågestsom en en resa
till Teneriffa. Erbjudandet omfattade samtliga 167 tunnel-personer

arbetare i projektet 120 utnyttjade denna förmån. Skanskasvarav
åtgärdsprogram för skaffa arbeten till de ursprungliga 130att nya
yrkesarbetama vid Hallandsåsprojektet har hittills resulterat i 43att

erhållit arbeten medan yrkesarbetareövriga sades denpersoner nya upp
februari1 1998.

Enligt uppgift från Försäkringskassan i Båstads kommun har endast
sjukfall uppdagats kan härledas direkt till miljöolyckan vidett som

Hallandsåsen. Vad gäller kostnader för hälsokontroller har eftervi
samtal med Bjärehälsan fått uppgift de kan uppskatta dessa dåattom
individer på uppsökt lokala husläkare.sin Kommunen har inteorten
gjort sammanställning.en egen
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Banverket har uppskattat sina kostnader för miljöolyckan till cirka
vill dock betonaMSEK Vi denna siffra preliminär.100. Kost-att är

fördelar skaderegleringnaderna sig på uppgående till omkring MSEK
Banverkets kostnader för35 sanering och stillestånd verksam-samt av

heten uppgår till omkring Enligt företrädare förMSEK 65. Ban-som
verket finns risk för kostnaden på MSEK 100 överskrids. Istor atten

Banverketnuläget har dock svårt uppskattningprecisatt ge en mer av
detta belopp.

skyndsamt reglera skador tredje tillsatteFör Ban-att gentemot man
skaderegleringsgrupp medverket från Banverket,representanteren

Skanska och Kammarkollegiet. Skador tredje till följdgentemot man av
utsläppet akrylamid enligt miljöskadelagen. Hittills harersättsav ca

lämnats till skaderegleringsgruppen159 yrkanden ersättning och 46om
fortfarande under behandling. Till ochärenden med den oktober9är

utbetalts,1998 har MSEK 26,1 MSEK 23,9 direkt ersätt-varav avser
och förskott, MSEK 0,8 värderingar och analyserning samtavser

ombudskostnader.MSEK 1,4 I angivna totalsumma påavser ovan
Banverket respektiveMSEK 100 MSEK SkanskaMSEK 200 100

föringår kostnader utredningsarbeten och därav föranleddaäven
konsultarvoden för exempelvis Miljögranskningsgruppen, myndigheter,

flera. Kostnaden för Miljögranskning beräknaslänsstyrelsen med till ca
för ombud till cirka enligtövriga MSEK 1,4 ovan.MSEK 20 samt
har olika regeringsbeslut anslagitRegeringen MSEKtregenom ca

hantera krisen kring tunnelbygget Hallandsåsen.för3,5 att genom
har sina anvisningar meddelat medlen skall användasRegeringen i iatt

informativt syfte. kan Banverket och SkanskaHär nämnas ävenatt
miljoner för information och marknadsföringtvågemensamt avsatt av

skall användas för återställa förtroendet förBjärehalvön. Pengarna att
turistområde. hittillsBjärehalvön De ersättningar betalats utsom som

akrylamid från tunnelbyggetpå grund utsläppen ersättningaräravav
druckitför djur slaktats på grund de Vadbäcken, jord-attavsom ur

marknaden harbruksprodukter inte utebliven jaktaccepterat, samtsom
rörelser lidit skada. Med hänvisning till försiktighetsprincipensom
beslöt Livsmedelsverket djur mjölkkor, ankor,300 tjurar, hjor-att ca

får och hästar skulle slaktas. Inledningsvis hälldes mjölkenäventar,
Bland på grund då olyckan inträffade hadeinteut. annat attav man

ackrediterat laboratoriumtillgång till något kunde så småmätasom
halter frågaakrylamid detsomav var om.

Fastighetsägare, inom det före detta riskornrådet utmed Vadbäcken,
har erbjudits anslutning till kommunens jordbrukareFörvattennät.
inom riskområdet, bevattnar sina grödor med borrasvatten,som
bevattningsbrunnar ersättning. Vad gäller kostnad för arbete ochsom
inkopplingsavgift för kommunalt uppgår denna enligt Banver-vatten
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kets augusti 1998 till MSEK 5-6. antal olägen-Ettsenaste prognos
för jordbruksfastigheterheter kvarstår de fortfarande får vattensom

till fårsig. Idag cirka fastigheter fortfarande80 viatransporterat vatten
transport.

ordföranden Sydsvensk Färskpotatis,Enligt i har ingenännu rapport
fram beskriver konsekvenserna tunnelkatastrofentagits påsom av

under sammanställning.odlingama, Vidareärrapportmen en menar
ordföranden stark kunnat skönjas i början perioden, påatt en oro av

tveksamhet och konsumentledetgrund viss i grossist- inom handelnav
medförtvilket har prispress denna Ordföranden i Sydsvensksäsong.en

Färskpotatis prispressen givit upphov till förlust hosattanser en
odlarna på omkring MSEK 40-50 MSEK kan härledas till20varav ca

början till följd Rocha Gil-utsläppet. Odlingeni säsongen avoro av av
färskpotatis Bjärehalvön enligt Sydsvensk Färskpotatis värdpå är per
år MSEK 225.ca

Fastighetsägare har yrkat på till följd sjunkande fastig-ersättning av
hetspriser. Ersättning för minskade fastighetsvärden kan enligt Banver-
ket bli aktuell först bestående värdeminskning kan konstateras.om en

trettiotal ordbruksfastigheter inom det tidigare riskområdet har idagEtt j
fått taxeringsvärden sänkta med sänkningen, beslutadessina 15%. som

Ängelholm,lokala Skattemyndigheten gäller fastigheter fåttiav som
brunnar förgiftati sina tätningsmedlet läcktevattnet rester utav av som

från tunnelbygget. Lokala Skattemyndigheten bedömer förgiftningenatt
medfört fastigheterna minskat värde. motsvarande sänkningi Någonatt

för villor eller fritidshus aktuell.taxeringsvärdena i området inteärav
sker heller ingen generell sänkning taxeringsvärdet på de jord-Det av

tunnelbyggetföljd Enligtbruksfastigheter där brunnama sinat till av
företrädaren för fastighetsmäklarfirman Stig-Bertil BåstadsAB i

har det aktuellt genomföra någon utredningkommun, inte varit att
fastighetsvärdenaangående konsekvenserna på till följd tunnel-av

bygget. Områden i direkt anslutning till riskområdet har blivit osäljbara
dessa endast procentandel det fastighets-ringa totalautgörmen en av

beståndet. Fastighetsmäklarfirman marknaden kommeratt attmenar
till dååtergå det normala skador på har läkts och inga gifternaturen

längre förekommer under förutsättningi grundvattennivånvattnet att
till detåterställs nonnala. Banverket skall studera fastighetsvärdenas

utveckling Hallandsås och hur depå eventuellt påverkats tunnel-av
projektet.

vidare effekterVi har studerat på turismen området kringi
EnligtHallandsås. attitydundersökning genomförts Telia haren som av

6Båstad 980910TT
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eller aldrig varit där påverkatstidigare besökt Båstaddesig somvare
demiljöolyckan vid Hallandsås. sjuttioAvnämnvärt personer somav

Båstad kommandei dekunde tänka sigsvarade de inte semestraattatt
de effekternanegativadet endastfem åren tre angavpersoner somvar

bör drygtanledning.Hallandsåsen Noterastunnelbygget i attsomav
vadintervjuade hade hört talassamtliganittiotvå procent om somav

chefen vid Båstad turistbyrå, skallEnligtvid tunnelbygget.inträffat en
beräknasgenomföras efter Dennautredning sommarsäsongen. vara

undersöknings-anlitatTuristbyrån haroktober 1998.färdigställd i ett
avseendeekonomiska sambanden turis-deskall kartläggaföretag som

turistchefeninträffat. Enligttill detområdet med kopplingi sommen
effekter till följddirekta negativadagsläget peka på någrakan iman

effekter har konstaterats påmarginellt negativaEndasttunnelbygget.av
del dekonsumtion kan spåras. Enoch nedgång imarknaden viss av

kan ha bidragit tilltunnelbyggetkontaktatvi även attmenarpersoner
tunnelbygget den turist-uppgiftEnligtökad turism. näst störstaär

Öresundsbron.efterSkåneattraktionen inom
för den skade-Kammarkollegietförsäkring iBanverket har en

Försäk-kan föranleda.verksamhetBanverketsståndsskyldighet som
harAnsvarsförsäkringenkontraktsrättsligtomfattar interingen ansvar.

på 300. Iskada MSEKsjälvrisk på MSEK 15 övre gränssamt enperen
Banverkets delförtill följd giftutsläppenskadeståndenfallde av

anspråk.försäkringen isjälvrisken kommeröverstigakommer att tasatt
föroch kostnaderersättningarfördelningen utgivnaslutligaDen av

Banverketmellanfördelningenbero påskadan kommer att av ansvar
dokumenteraSkanskaBanverket ochoch Skanska. är överens attom

skall bärasdessa slutligenför varandra ochkostnaderoch redovisa att
inträffat eller enlighetiför detbeñnns ansvarigden part somsomav

sådan kan ocksåförhandlingsuppgörelse.kommande Enmed part vara
Poulenc.Rhöne
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miljöolyckanKostnader orsakade beräknas drabba Skanskaav
MSEKoch Banverket med vardera 100 det vill MSEK 200säga

fördelas enligt följandetotalt och

Tabell Indirekt projektrelaterade och3.2.1 kvantzfierbara kostnader
relaterade till miljöolyckan belopp MSEKi

Stillestånd Banverkets Marknads Granskning Summa:
och Övertagande kris-löner föring och utred- preliminärK

Skanskas hanteringfasta ningskost-0 resurser av
använd- kostnad for etc nader förs

stilleståndbara för Båstadst t.ex.
produktivt kommun,n
arbete Länsstyr-a

d elsen Lst,
Miljögransk-e
nings-r
gruppen

Över 1001avser Miljögransk-B 50 From 1
jan-aug 980401 kostnad för nings-a
1998 finansierar Internet,n gruppen ca

broschyr,BV 50%15 20avser avv varav
1997 Skanskas etc hittillse

stillestånds- utbetalt 13r ca
k kostnader: ca

7,5-10/måne
t

1003S 199710- 1 Cavarav ca
k hittills199802: 16 0,4

har199803- utbetaltsa
199805: 9n
Froms

k 199806: 11
a

Rocha Gil relaterade kostnader 5-6/månadca avseende bl.a. löner, vatten-
analyser, delprojektering, bevattningsbrunnar etc
På grundval genomförda intervjuer och genomgång befintliga handlingarav av
uppskattar Banverkets kostnad till följd miljöolyckan till MSEK 100.överav
Skanska har MSEK 100 i sin budget för miljöolyckan. beloppDettaavsatt
betraktas riskbelopp vilket kan bli aktuellt i anspråk efter denett att tasom
kommande forhandlingsuppgörelsen mellan Banverket och Skanska. Beloppet skall

bl.a.inkludera kostnader for analys sanering, personalhantering,vatten,av
stillestånd etc.

SOU1998:13718-596211
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Tabell Indirekta projektrelaterade kostnader avseende utbetalda
respektive återstående ersättningskrav relaterade till miljö-
olyckan

Bidrag till Produk- Värdering, Ombuds-Skadereglering Summa:
Båstads analys kostnader upp-orsakad tions- avav

bortfall och skattadmiljöolyckan". kommun externavatten
djur ochiBelopp angivna

utred-MSEK
nings-
kostnader

26,115,9 0,8 1,5Hittills utbetalt 7,9 avseravser
ombudvattenleveransKammar- varavav

Båstadstill 6,6kollegiet via avser
kommun ersättningSkadereglerings-

Skåne-tillgruppen
mejeriema

10’Återstående 5-6‘krav
avseendetillframförda 0,7

Kammarkollegiet vatten-
leveranserreglerasatt av

1998. CaSkadereglerings- sept
0,5/månadgruppen
from aug
19983

avseende1
vattentäkt

kommunalt till 40-50forinkopplingsavgiftkommande arbete stvattenAvser samt
Vadbäcken.längsfastigheter

såsom psykiskt lidande för-personskadorföravseende ersättningkravYtterligare
har via Bjärehälsantill skaderegleringsgruppen. Kommunen äveninkommaväntas

kommerSkaderegleringsgruppenslutrcglerat.idagersättningsbelopp ärett som
åtgärd försäkra sigavslutande förgenerellt brevsändatroligtvis attut ettatt som en

krav avslutar sinmöjlighet sina innanberörda fåttsamtliga yttraattatt manom
verksamhet.

månad beräknatsuppgående till 0,5/kostnadkommun harBåstadsEnligt caen
vattenleveranser,tankhantering,avseendeframtida etc.vatten,
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tabeller tillkommer kostnaderovanståendekostnader angivna iUtöver
Skanskas verksamheter. dessaBanverkets och Iutanförliggersom

ande:följkostnader ingår

utbetaladeregeringsbeslut från den 29 januari 1998särskiltEnligt0
för perioden 1998-1999till Båstads kommunNaturvårdsverket

tillinformationsinsatser kommun-avseende särskildaMSEK 1,75
invånarna

regeringsbeslutenligt särskilt MSEKBåstads kommuntillBidrag0
beslutadeochbeslutade 1997-10-16 MSEK lMSEK 2,53,5 varav

under 1998
tillsamband med tillsyn,kostnader iRegeringskansliets etcresor0

MSEKuppgående till MSEK 0,9med 1998-09-21och samt prognos
del år 1998resterandeför0,2 av

till cirkauppskattadarbeteför TunnelkommissionensKostnad0
5,3MSEK

ektrelaterade kostnaderprojIndirekt3.3

kvantiñerbara kost-ickeavseende gruppen

färdigställaalternativenhänförliga tillnader

tunnelprojektetfärdigställarespektive

kostnaderupphov tillHallandsås har givitTunnelbygget somgenom
exempel påNedan någrafastställa/beräkna/redovisa.inte går att ges

kostnader.denna typ av
förluster kan haorealiseradepotentiellafrågaDet är upp-somom

såsom:intrajfat vid Hallandsåsenföljd dettillkommit av som

minskadtill följdOspecificerad ersättningyrkarNäringsidkare på av0
detaljhandeln.iomsättning

pensionatsbokningar.ochMinskade hotell-
lidande.området blirTurismen inom

attraktionskraft har minskat.Båstads
grödor från Bjärehalvönföryrkar på ersättningLantbrukare att

svårsåldablivit
till exempel;involverade organisationernahos deförlustImage0

ärehalvöns näringsidkareBanverket,Skanska,
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Indirekt proj ektrelaterade kostnader3.4

avseende framtida kostnadergruppen

hänförliga till alternativen färdigställa
respektive färdigställa tunnelproj ektet

sådana kostnaderExempel på är:

skadeståndsanspråk till följd tunnelbygget.Framtida av0
kostnader till följd effekter miljön vid fort-Framtida negativa påav

tunnelbyggande.satt
effekterkostnader till följd negativa på miljön vidFramtida av0

avbrutet tunnelbyggande.

finns hinder för potentiella skadelidande ställa skade-ingetDet att
ståndsanspråk i framtiden till skadeståndsgruppen. Skäletäven är att

samtliga berörda skall möjlighet fram-Banverket ansett att parter att
anspråk idag och framöver. Enligt skadeståndsgruppen börföra sina

reglerade under ochärendena åren 1998 1999. Vadmerparten varaav
exempelvis skogen kan detgäller framtida skador på dröja till3 5upp

kan bedömning dessa. svårt enligtår innan Det är ävengöraman en av
Sydsvensk Färskpotatis uppskatta huruvidaordföranden i åretsatt

den dåliga eller denskördeminskning beror på ärsommaren om en
Effektermiljöolyckan. på kommande skördar ocksådirekt följd ärav

fråga.öppenen
Mi1jögranskningsgruppenMGG kanEnligt påverkan på grund-

fullföljande tunnelbygget generellt blivattenkvaliteten vid väntasav
geografiskt omfattandelångvarigare och tunnelbyggetänmer om

samband med tunnlama kommer grundvattenström-avbryts. I tätasatt
upphöra och dentunnlama tidigare regionalaningen in ström-attmot

återställas. gäller under förutsättning blirningen Detta tätningenatt att
effektiv. Resterande mängder förorenade injekterings-tillräckligt av

bort.7föras Tunnelprojektetmedel kommer då påverkar direkt elleratt
rad olika områden. kan följandeindirekt miljön inom Härav en

nämnas.

Konsekvenser för vattenbalansrubbningar. viktigasteDe miljö-0
Vattenförsörjningeffekterna påverkan på för enskilda brunnar,är

påverkan på ytvattendrag, ekologiska effekter vad gäller vegetation

7Miljögranskningsgruppens Statusrapport 1998-05-28
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och ändrademarksättningareffektertekniskadjurliv,och samt som
dräneringsförhållanden.

utläckagetområden därhuvudsak drabbakan ieffekterEkologiska0
beroendegrad organismerminskar sådani ärgrundvatten att somav

överleva.miljö kanfuktig inteav
påslagen,viddirekt fysiska ingreppföljdtillEffekter uppstår av0

schaktmassor.och hanteringtillfartsvägaranläggandet avav
läckvattenbyggskedet kan uppstå, såsomeffekter underSpecifika0
luftförore-byggandet ochvidoch vibrationerbullertunnlama,från

frånningar transporter.
fortsattdet ofrånkomligthändelsertidigarebakgrund är attMot av0

området.de boende ihosförorsakakommertunnelbyggande att oro

underlag imed det tekniskamöjligtdet inteMGG att somvaraanser
fortsattmiljöpåverkandenhuruvidaföreligger ettdagsläget somange

godtagbar ellertunnelbyggande kan ärge
vidpåverkaskommavattenkvaliteten ävenkanEnligt MGG att

gradhög påberor ipåverkanGradentunnelbyggande.avbrutet av
efterbehandlings-effekteroch vilkatillämpasteknikvilken som

området. Gene-påverkadei detvattenomsättningenfåråtgärderna på
tunnel-avbrutetgrundvattenkvaliteten vidpåpåverkanrellt blirsett

omfattninggeografiskt mindreoch änkortvarigarebyggande omav
Även inverkartunnelprojektetavbrytandefullföljs.tunnelbygget ett av

områden:rad olikamiljön inomindirekt pådirekt eller en

dags-saknas idetuppståkan kommaEkologiska effekter att men0
inträffat.ekologiska skadorpåtagligaförbeläggklaraläget att

kommeri vegetationenfysiska ingreppdirekta attEffekten varaav0
har iingreppefter igenläggningen. Dessatidunder långmärkbara

omfattning.öka ikommer inteskett ochhuvudsak redan att
påverkan påefterbehandlingsskedet såsomeffekter underSpecifika0

ochbyggandet, störningarvidoch vibrationerbullerrecipienter,
mindredock dessa effekterGenerellt änavsevärtluftföroreningar. är

fullföljs.tunnelbyggetom
Även iförorsaka visskommertunnelbyggetavbrott i attett oro0

förväntas dennaemellertidkan är avsevärtområdet. Det att oro
tunnelbyggetfullfölj andeundermindre än ett av

8 1998-05-28StatusrapportMiljögranskningsgruppens
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kostnaderindirektarespektiveDirekta3.5

°Utredningsalternativetvid

tunnel-färdigställandekommerberäkningarBanverketsEnligt ett av
1998-05-Hittillskronor.miljarderomkringtill 5uppgåprojektet att
endastdåoch103omkring MSEK 1 ärkostatprojektet31 har en

beräk-tunnlamafärdigtbyggafärdigställda. Atttunnlamatredjedel av
måstetroligtvisbefintligt spårEftersom667.MSEK 3cirkakostanas

blir63. Sammantagetcirka MSEKkostnad påtillkommerbytas ut en
därförkringinvesteringarinklusivetunnelprojektetför helakostnaden

budgetenursprungligamed denjämföraskan933. Detta4cirka MSEK
harBanverket1 250.Hallandsås på MSEKtunnelprojektetför genom

frånSvareninblandadesamtligamedremissomgång parter.inlett en
Ängel-med undantag1998-10-09,inkommithaberäknasdenna av

till denanståndbeviljatsharBåstads kommunerochholms som
samhällsekono-denskallberäkningar görasävennovember. Nya2 av

kommerfärdigställstunnlama inteprojektet. Ommiska ennyttan av
befint-detill lininghänförligtillkomma297på MSEKkostnad att av

kallade lining-sågmndvattennivån. Detsäkraförtunnlamaliga att
betonginklädnadgenomförBanverketinnebäraltemativet att aven

grundvattensänkningenbegränsamed liningMålet ärtunneln. att
kilo-l/s ochtill under 3,5tunnlamavattenintlödet ihållaattgenom

tunnelnimeter
beräknas1998-05-31medkostnad till ochupparbetadeProjektets

"sunk costkalladså791cirka MSEK utgör1031till MSEK varav
definitivtvidintäktsgenererandeblir ettintekostnadhistorisk som

kost-avtalsbundnatillkommerVidaretunnelprojektet.byggstopp av
dylikt.personal ochmaskiner,förlångtidskontraktmedavseendenader

till-nedläggningmedÄven sambandiutredningsarbetenförkostnader
med flera.och MGGBanverket, SJsåsomolikahoskommer parter

ektettunnelprojutgångtillkommerkostnader oavsettYtterligare avsom
medförknippadekostnadervilldetkostnadema,indirekta sägadeär
och3.3kapitlen 3.2,tidigarei deredovisathar vimiljöolyckan. Dessa

samhällsekonomiskt lön-projektet intenärvarande3.4. För varaanses
beräkningar. Ban-samhällsekonomiskakapitel 4se ävensamt om

Följandetunnelprojektet.tilllösningaralternativautrederverket även
Banverket:och kommenteratsdiskuteratsalternativ har av

Hallandsås" 139 tunnelbygggetFrågorBanverkets s.genomsvar om
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Ombyggnad befintlig banaav
Enkelspårstunnel
Bjärebanan
Nytt spår Hallandsåsrunt
Nytt spår Hallandsåsöver

Enligt Banverket det idag svårt finnaär lämpligt alternativatt tillett
tunnlarna Hallandsås. Att endast bygga enkelspårstunnelgenom en
skulle medföra ändå måste borra två styckenatt tunnelrör på grundman

utrymningsskäl. dubbelspårEtt delvis följer den befintligaav som
sträckningen har många förtjänster, dock negativa effekter påmen ger
miljön samtidigt kostnaderna uppgår till belopp vidsom samma som
avslutande tunnelprojektet. Ett byggande Bjärebanan skulle ävenav av
leda till allt för ingrepp på Bjärehalvön, vilketstora talar dettaemot
alternativ. En upprustning befintlig bana Banverket idagav anses av

det realistiska alternativet till fortsattmest tunneldrift. Detta alter-vara
nativ kan enligt Banverket genomföras till rimliga kostnader, utan
omfattande intrång i miljön och med acceptabla restider. Vi kommer
nedan redovisa kostnaderna såsom de haratt Banverketpresenterats av
för de olika alternativen i tabellform.
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Tabell Direkta3.5.1 respektive indirekta kostnader då tunnelprojektet inte
färdigställs belopp MSEKi

K Ned- Nedläggningskostnader; Avtals- Sunk Uppskattadcost
° lägg- avveckling i regi bundna upp- kostnad föregen
i ning proppning enligt 2 kostnader arbetadest genomföraatt

via alternativ: kostnader Alternativetn
lining 1 6 tillst toproppara m

d 2 10 980531 dubbelspårs-st proppar
e tunnel genomr Hallandsås

Alt297 1 Avtals- Följande Följande
B 6st tätning bundna investe-+ alternativavser 0 proppar

lining och forsegling: 100 kostnader ringar kan finns:a
-Återfyllning194 och kommer betrak- oOmbyggn.n

förskäming: 10 befintligatt tasv avser reg- som av
åter- oÅterställande leras via sunk bana:e av
stående korn-markområde; c0st: 199730r

k arbete mande 170: -EnkelspårTotalt Alt 1; 140
vid förhand- tunnel:A 2e terasser
ned- lingsupp-t och broar 410 i 000övrigtsto proppar
lägg- görelse 90: -Bjärebananzenl an 1
ning mellan jämvägs-Merkosmad; 3 00065

avtals- specifikt: spårTotalt -NyttAlt 2; 205
52:Utöver kostnad for alt parterna runt

ochBV projekt-1/alt Hallandsås:2 beräknas en
Skanska ering ochkostnad 3 000-6 000200.2 50ca

adm. spårtillkomma -Nyttatt
312Totalkostnad för över
Total sunk Hallandsåsproppning 400ca

uppgiftcost:
l 103-312 saknas ang.
791 kostnad

S Enligt gårSJ det idag
J inte preciseraatt ev.

negativa effekter vid ett
avbrott i tunnelbygget.

indikationEn kan
istället i deges sam-
hällsek. kalkylema i
Systemplan Skåne

En sunk till följd utebliven tunnel kan kommacost uppstå konsekvensattav som en
andra projekt i Västkustbanan inte kanatt nyttovärde deav generera samma som annars

skulle tunnelbygget genomförts. Denna sunk går dock uppskattaom icost att
dagsläget.



Hallandsåsentunnelbyggetföljdkostnaderna tillAnalysBilaga 236 genomavav

x
8

m

+
8

å
.a

m

ä X

_m
m

§ u

.a



Analys kostnaderna till följd tunnelbygget Hallandsåsen Bilaga 2 37av av genom

3.6 Kostnadsbelopp fördelade på
komponenter

Enligt uppgift från Banverket skall "Projekt Hallandsåsen redovisas
enligt följande uppföljningsstruktur från och med 1998. Nedan kommer

redogörelse de olika kostnadsbeloppen fördelade komponenterpåen av
ske.att

Genomgångskøstnader Produktion anläggning
förskott byggledning- -

beloppstridiga övriga arbeten- -
ouppklarat tunnelarbeten- -

entreprenader Norr-
Administration entreprenader Söder-

proj ekteringskostnader omföringar-
information kostnader för sanering-
fastighetsärenden
miljögranskning Produktion BEST
utomstående kostnad HK byggledning BEST-

BAN-
Projektering EL—

ekteringsledningproj SIGNAL-
utredningar TELE-
anläggningsproj ektering
BEST-projektering Reservmedel

3.7 Utveckling respektive direktprognos av

proj ektrelaterade kostnader

Bilden nedan redovisning kostnadsläget från 1991 tillstartenger en av
situationen hösten 1998. Budgeten har reviderats vid minst två till-
fallen. Vid antagandet byte från Kraftbyggamaentreprenör, tillav ny
Skanska 1995/96, höjdes budgeten från MSEK till1 250 MSEK 1995. I
februari beslutade1997 Banverkets styrelse höja budgetramen frånatt

995 tilll MSEK för2 866 möjliggöra betonginklädnad liningatt en
tunneln. Om ytterligare lining kommer krävas förväntas kost-attav

naderna öka ytterligare. femDe kostnadsgmpperna deatt idagär som
föranvänds följa projektet. De gamla budgetsiffromaatt har inteupp

helt kunnat delas på detta Banverket harsätt, gjortutanupp en



Hallandsåsentunnelbyggetkostnaderna till följdAnalysBilaga 238 genomavav

tunnelprojektetfärdigställafinns förbudgetuppskattning. Ingen attny
förkostnadenBanverket beräknatharHallandsås. Däremot attgenom

till cirka MSEK 4830.uppgårtunnelprojektetslutföraatt

projektrelateradedirektrespektiveUtveckling3.7.1Diagram prognos av
kostnader

25000 Heservmedel-
|:|4500 BESTProduktion-

z4000 anläggningProduktion

3500 - Projektering
3000 I Administration
2500 -

2000 -

1500 -

1000

500

O IIII 1997/981996/971995/961990/91

1997/981996/971995/961990/91
1106600Reservmedel
508308BEST 308150Produktion
823232 3427 2anläggning 850 1Produktion
228150150150Projektering
164110110100Administtration

4 8332 8661 9951 250Summa
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4 Altemativstudie vid Fårdigstålla
tunnelproj ektet respektive
°Utredningsalternativet

Banverkets reviderade Systemplan Skåne 980618 behandlar de båda
alternativen Jämförelsealtemativet JA och Utredningsaltemativet
UA

Jämförelsealternativet JA dagens infrastruktur medutgörs0 av
tillägg för utbyggnader enligt Banverkets stomnätsplan och RTI-
planen Regional och InfrastrukturTransport plan för Skåne län.

alternativ innebärDetta färdigställande tunnelprojektetett av
enligt plan år bilaga2002. Se bild4 l

UtredningsaltemativetI UA tunnelarbetet avbryts,antas att0
befintlig bana medger högre hastighet förupprustas som
persontåg. Se bilaga 4 bild 4

4.1 samhällsekonomiskaDen kostnaden för

Färdigställa tunnelproj ektetatt

respektive Utredningsalternativet

I JA tunnlarna Hallandsås färdigställas år 2002.antas I UAgenom
tunnelarbetena avbrytas. Befintlig bana få spår ochantas antas nytt

signalsystem medger högre hastighet för persontågen. Godstågensom
på Västkustbanan i ledasUA via Markarydsbanan, vilket medförantas
cirka timmes längre körväg till Malmö. planeradeDe mötesstation-en

Söderåsbananpå då flyttas till Markarydsbanan. Förantaserna person-
tågen kommer restiden öka med mellan 8-15 minuter jämfört medatt
tunneln, beroende på vilka tidslägen kan hållas. Restidsökningensom
beror på bestårUA enkelspår åsen vilket medför mindreatt ett överav
flexibilitet lägga tidtabeller. I ingårUA kapacitetsförbättringaratt även

Hässleholm-Åkarp,på sträckan upparbetad kostnad, återstående kost-
ad, indirekta kostnader kostnad för lining. Den sammanlagdasamt
kostnaden för UA bedöms uppgå till MSEK l 997.

Med nuvarande kalkylmetodik kommer enligt Banverket UA att
lönsamt. idagDet lönsamt befintlig banaatt rustavara anses vara upp

medan färdigställande tunnelprojektet inteett samhälls-av anses som
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tunnelbyggefortsattkunna motiveralönsamt. Förekonomiskt ettatt
samhällsekonomiska kostnadendentidigarekrävs nämnts attsom

nyttoeffektema ökar ieller500med MSEK 1 500-2minskar mot-att
restidsvinstpå vilkenIntervallet berorgrad. samtsvarande antas,som

beskriv-tabellen nedan skertrañkeringskostnad Ivilken antas. ensom
respektivede båda alternativen JAanläggningskostnadema förning av

UA.‘°

"FärdigställaförkostnadensamhällsekonomiskaTabell Den att
"Utredningsalternativet "respektivetunnelprojektet "

TP PeriodTP-UAUA
1993-1997103103 198-05-31 1Upparbetat tom

Återstående 1999-20001941212arbete
1998-2000303upprustning 63Spårbyte resp

befintlig bana
1997-20012975461Lining

10021002Miljöolycka
936299714 933JA/UASumma

TP Tunnelprojektet
miljöolyckanfor2Dfirut6ver 100MSEKkostnaderSkanskastillkommer om

5000 - K JA UAMlljoolycka
450° ‘ 100Miljöolycka 100:l Lining 2971 546Lining4000 - Spårbyte/uppr. bef. 63 303banaSpárbyte/uppr bef bana

Återstáende arbete 2 121 1943500 - K Återstående arbete 103Upparbetatt.o.m.980531 1 103 1
3000

4 933 1 997Summa2 980531Upparbetatt.o.m.
2500

2000 -

1500 —

1000 —

500 -

0 I UAJA

samhällsekonomiska kostnaden för färdig-Bilden beskriver denBildtext: attovan
kostnadfärdigställa tunnlama UA. denna forrespektive lställa tunnlarna JA

och medupparbetad kostnad till 1998-05-3ingår såledesrespektive UAJA även

° Skåne 1998-06-18Systemplan
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4.2 Färdigställande tunnlamaav

Med färdigställande tunnlama dvs. JA vi den kostnadav menar som
hänsynuppstår inte till lcringinvesteringar såsom bytetasom av

befintligt spår. Skälet sådana investeringar nödvändigaär att är oavsett
vilket alternativ väljs.som

Anledningen till detta byte befintligt spår avhängigtär att ett ärav
genomförande tunnelprojektet måste ske vilketutan oavsettav av

alternativ blir aktuellt. Färdigställandet tunnlama kan därförsom av
uppskattas till omkring 870."MSEK 4 kostnadDenna kan jämföras
med kostnaden färdigställandeför Utredningsaltemativet på cirkaav

sammaMSEK l 997 ovan.som

Kostnaden förDiagram 4.2.1 "Färdigställa tunnlama" respektiveatt att
färdigställa "Utredningsalternativet

5000 -
l:l -‘94500 -
2 Spårbyte/uppr. bef. bana4000

Återstående arbete3500 —
-3000 Upparbetatt.o.m. 980531-

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

0 I IJA

JA UA
Lining 1 546 297
Spårbyte/uppr. bef. bana 303
Återstående arbete 2 121 194
Upparbeta1t.o.m.980531 1 103 1 103
Summa 4 770 1 897

SkåneSystemplan 1998-06-18
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respektiveTilläggskostnaden för UAJA4.3

uppskattningkantabell 4.1.1bakgrund görasMot avenav
respektivefärdigställa JA UA. Iförtilläggskostnaden att

investeringar krävsde ytterligareför ingårtilläggskostnaden JA som
exklusive upparbetaddet villtunnlarna,färdigställandeför sägaett av

tillkommande kostnaden förför spårbyte.kostnad Denkostnad och ett
tabell erhållskan enligt 4.1.1tunnlamafärdigställande attgenomav

upparbetadbefintligt spårför bytemed avdragberäkna JA samtav
till föjdtilläggskostnad uppkommeroch lining. Den ettkostnad avsom

667.uppgå till MSEK 3beräknas idagtunnlamafärdigställande av
bestårUtredningsaltemativetfärdigställaTilläggskostnader för att av
spårbytennödvändigasignalarbeten ochkapacitetsförstärkning,lining,

794.till cirka MSEKuppgåoch beräknas

år 2002vid färdigställa JAilläggskostnaderTabell 4.3.1 T tom.

Projekt
återståendeHallandsåsBåstad-Förslöv,

dubbelspår 1212tunnlar ochavseendearbete
5461Lining
6673Summa

tunnelprojektetvidMerkostnadTabell 4.3.2
KostnadProjekt

303banaUpprustning av
Återstående tunnlar 194avslutarbete vid av

297Lining
794Summa

uppgår till MSEK 303befintlig banaKostnaden för upprustning av
Hässleholm-Åkarp, tvåMSEK 20kapacitetsökning200MSEKvarav

elkrattsâtgärder, MSEK 63Markarydsbananpåmötesstationer samt
Båstad-Förslöv.sträckansignalåtgärderspårbyte och MSEK 20

tunnelprojektetMerkostnad vidTabell 4.3.3

6673Tilläggskostnader JA
794Tilläggskostnader UA

2 873Merkostnad

framdelestill investeringarendast hänsynMerkostnaden tar som
kostnadsutveckling.respektive alternativspåverkakommer att

upparbetade kostnaderindirekta kostnader,tillhar tagitsHänsyn
dessaalternativ JA. Skäletgällerkringinvesteringar är attsamt

val alternativ.och förändrasredan uppkommitkostnader oavsett av
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l
Diagram illäggskostnader vid respektive4.3.4 T JA UA

4000

I Återstående arbete3500

I Spárbyte/uppr.3000
bet. bana

2500 2 Lining

2000

1500

1000

500

0
JA UA

JA UA
Lining 1 546 297
Spárbyte/uppr. bet. bana 303
Återstående arbete 2 121 194
Summa 3 667 794

tilläggskostnaden för de tvâ alternativen,Bilden beskrivningBildtext: avovan ger en
krävs vid färdigställande alternativde ytterligare investeringar JAdet vill säga som av

tilläggskostnaden för ingår varkenrespektive MSEK 794. I JAMSEK 3 670 UA
tunnelprojektet eller dehittills upparbetade kostnaden för nyinvesteringarden som

ingårbefintligt spår. tilläggskostnaden För kostnaden förkrävs byte I UAför av
nedläggning tunnelprojektet.bana kostnad för avslut/ Liningupprustning samt avav

framtida kostnad direkt kommer belasta det fortsatta arbetet.betraktas atten somsom
vilket alternativ blir aktuellt varförSkälet lining blir nödvändigär oavsettatt som

ingår både ochkostnaden för lining i JA UA.

1218-5962SOU1998:137
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Översiktlig granskning de5 av

samhällsekonomiska kalkylema i
reviderad Systemplan Skåne

färdigställa tunnelprojektet respek-alternativenBanverket har attutrett
genomförtoch har dessutom vissabefintlig banative att rusta upp

sammanfattande Systemplanslutsatsen ikänslighetsanalyser. Den
befintlig bana.lönsamt Fördet endastSkåne är att rusta attär att upp

skillnaden mellanskulle krävastunnelprojektetfärdigställa att nytto-
minskar med i storleksordningen MSEK 1kostnadernaocheffektema

underpekar påkänslighetsanalyser gjorts500. De även500-2 attsom
10%restidsvinster respektive minskningantagandenförändrade om

fallkvarstår nyttounderskott på ianläggningskostnaderna så vartettav
500.MSEK l

kalkylteknikentillkommentarAllmän5.1

genomförts efter traditionellakalkylema harsamhällsekonomiskaDe
accepterade principer.och allmänt

mycketdetta slag inrymmerkalkylernaturligt storDet attär enav
kalkylräntor, tids-basantaganden kringalltifrångällerosäkerhet. Det

till mjukare komponen-hänsynstagandenskattefaktorer tillhorisont,
effekter exempelvis vissatill radHänsynstagandet externater. en

behandlingen skatte-Omhändertagnamiljöeffekter avgenomanses
hög grad precision.innehåller någonsjälvfallet intefaktorer, vilket av

och till ändringarkopplade till skattesystemetMiljöeffekter inte ärsom
kalkylmetoden.beaktade den användaitrafikflödet intei är

till följdmiljökonsekvensersådana effekterexempel påEtt är av en
grundvattennivå.eventuellt ändrad

lämpad för jämförelser mellandärförKalkyltekniken är mest
grundläggande likvärdiga komponenter iharanläggningsaltemativ som

Därförspelar avgörande roll. vibasantagandenadelar därde menaren
kansamhällsekonomiska kalkylen integenomfördaden ensamtatt vara

skall genomföras.tunnelprojektetvid beslutavgörande om
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genomförda studien: metod,5.2 Den

precisionsgrad och slutsatser

den Banverket använda kalkylmetoden dock lämpligVi äratt avanser
det gäller jämförbara investeringsalternativ. Med dettatillämpa näratt

kalkylmetoden bäst lämpar sig för jämförelser investe-vi att avmenar
någorlunda likvärdiga vad investerings-ringsaltemativ är avsersom

det skall helst frågastorlek och struktur dvs. nyin-beloppets vara om
och existerandenyinvestering upprustningvesteringar än en avsnarare

bana.
mellan de jämförda alternativenavgörande skillnaderfinnsDet när

basantagandena. Jämförelsen mellanpåverkasdet gäller hur de görsav
och upprustningsaltemativet. kanfärdigställande tunnelprojektet Detav

densamma.denna jämförelse skalltidshorisonten iifrågasättas varaom
kalkylräntaperspektiv och på 4%.på 60-årigtKalkylen baseras ett en

och troligtvis heltinvesteringskostnaddrastiska skillnader iMed så en
försökvalda metodendentidshorisont ett attär snararenogannan

jämförelse medavbryta tunnelbygget inyttoeffektemaprecisera ettav
tunnelprojektet. tillvägagångs-färdigställa Dettatilläggskostnadema att

för nyttojämförelser mellan jim-tal ställetabsoluta ifokuserar påsätt
egentlig meningKalkyltekniken saknar iinvesteringsalternativ.förbara

absolutafastläggande resultat iprecisionsgrad förnödvändig aven
kostnadjämför återståendeBanverket praktikeniSkäletvärden. är att

med700uppgående till MSEK 3tunnelprojektetfärdigställaatt ca
investeringsbeloppet MSEKdärexisterande banaupprustning är caav

800.
Systemplandenså preciseras islutsatsUtredningens rapportensom

medvetenhet kalkyl-implicit påfall71 baseras iSkåne s vart en om
tunnelbygget böravseende. Slutsatsendettasvaghet iteknikens är att

dettafår byggas färdigttunnlamadet viktigtavbrytas är att ommen
samhälls-Utbyggnaden kan tänkasskede.ikan motiveras ett gesenare

andeexempelvis följ scenarier:lönsamhet iekonomisk

kan reducera kostnadenkraftigtteknik för borrningNy som0
längs Västkustbanansnabbaefterfrågeökning påKraftig transporter0

frånmedför överflyttningdrivmedelspriserKraftigt ökade storsom0
tågtrafikoch flyg tillväg

Banverket pekatkalkyltekniken hargardera för svaghetema isigFör att
den samhällseko-helt kan förändraantal förhållandenpå ett som

kalkylen.nomiska
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har slutet vårt uppdrag muntligt blivit informeradeVi i attav om
reviderat och kompletterat nuvarande kalkylsystemBanverket sitt på

slutsatser. reviderade och kompletteradevilket har grundat våra Detvi
vi tagit del kommer behandlas påkalkylsystemet inte Ban-attavsom

novemberstyrelsemöte i slutet 1998.verkets av

Känslighetsanalysema5.2. l

känslighetsanalyser utredningen visa det krävsGenomförda i attanses
för frånförändringar grundförutsättningarnaomfattande irelativt att

färdigställande.nyttosynpunkt kunna motiverasamhällsekonomisk ett
jämförelsetal i absolutför dessaUtgångspunkten ärresonemang

tal förefallermetodologiska svagheter absolutamening. Trots nytto-
hamna i närhetenvarierade antaganden intevideffektema även av

anläggningskostnadema.

andra projektfärdigställandetställa5.2.2 Att mot

anspråk betydandefärdigställande iutgångspunkt iMed taratt ett
medel bör kanskemed offentligaoch finansierassamhällsresurser
färdigställandejämförelse skemeningenligt vår avavsnarare en

Banverket har underinvesteringarmed andratunnelbygget stora som
läggas till grundjämförelse bör då kunnasådanåren. Ende närmaste

samhällsekono-utifrån bl genomfördaskallför satsas aresursernavar
sådan jämförelse bör kanskeUtgångspunkten förmiska kalkyler. en

färdigställa projektetkrävs förkostnaderde ytterligare attsomvara
skillnaden mellanvarvid3 670,uppgående till MSEK nytto-ca

tilltunnelprojektet minskas MSEK 320-kostnaderna förocheffekterna
320.1

färdigställandekommerfrån BanverketEnligt uppgifter ett av
jämförassamhällsekonomiskt hänseende ocksåitunnelprojektet attatt

vilka projekt skallTunneln för bedömaprojekt Citymed atttyp somav
fram-för tillgängligt budgetutrymme. Dettagenomföras inom ramen

har erhållits från Banverket. Videt underlaggick inte attmenarsomav
denna information och dessatill väsentligdet hade varit nytta om

sammanfattande form, hadefall Ban-kalkyler, i i presenteratsvart av
tunnelprojektet.den presenterade analysenför kompletteraverket att av
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nivåerpå 3jämfärelsealternativet uppdelatärdigställandeF av
kring-omfattar inklusivetunnelprojektet FTP JAFärdigställande av

investeringar.
tunnelprojektetendast dvs.FT omfattar JA,Färdigställande tunnlarav

och miljöolyckan.kringinvesteringarexklusive
återståendebestårfärdigställa tunnlar TTTilläggskostnad för att av

hela tunneln.liningarbetet samt av
E Miljöolycka5000 T U Kringinvesteringar

4500 - - Tilläggskostnad
4000 I- Upparbetat
3500 -
3000 -
2500 -
2000 -
1500 -
1000 -

500 -
0 II I TTFTFTP

på nivåerF ärdigställande utredningsalternativet uppdelat 2av
Färdigställande utredningsaltemativet bestårFUA upparbetad kost-av av

tunnelprojektet,nad, avslut upprustning befintlig bana miljö-samtav av
olyckan.
Tilläggskostnaden för färdigställa utredningsalternativet bestårTUAatt

avslut tunnelprojektet upprustning befintlig bana.samtav av av

2000 - Miljöolycka
1800 - Upprustning bef. bana
1600 -

Avslut TP
1400 -

Upparbetat1200 -
1000 -

B00 -
600 -
400 -
200 -

O
FUA TUA
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Bilaga 2

Intervjuer

ÅseBorgström, Banverket, Södra Regionen

Elofsson, OrdförandeLars Färskpotatisodlarforeningen

Eriksson, Karl Informationschef Båstads kommun

Erlandsson, Bitte Livsmedelsverket

Guirao, Miguel Banverkets projektledare for projekt Hallandsåsen

SkåneGunnarsson, Bertil LRF

Christer Regionchef, SödraHarvigsson, Banregionen

Held, projekt Hallandsåsen,Christina Informationsansvarig för
Banverket

Hillerström, Ekonomidirektör vid Banverket BorlängeKerstin i och
vår kontaktperson

Miljögranskningsgruppens chefHintze, Wollmar

Båstads kommunHolgersson, Näringslivschef iIngemar

KammarkollegietIsaksson, Eivon

MiljögranskningsgruppenJohansson, Ulf

Skåne,Projektledare Systemplan BanverketLennerfors, Lennart

Lundberg, Anders SJ

Lundin, SJIngemar

BåstadsTuristchef, kommunLundqvist, Peter

Hallandsåsprojektet,Henrik Controller, BanverketLaurell,

Projektchef SkanskaStattin, Jan

vattenfrågor,for Båstads kommunStröm, AnsvarigTommy

Banverkets skaderegleringsgruppSöllscher, Ingemar

BåstadsSjöberg, Rolf Chef, kommuns försäkringskassa

BåstadsStig-Bertil Fastighetsmäklare, kommunAB

SkåneNils-Erik RegionförbundetSvensson,
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Bilaga 3

Ordlista

fastighets-projektledningskostnader, information,bestårAdminstration: av
kostnadutomstående HK.miljögranskning,ärenden,

till följduppkommerkostnaderkostnader: attAvtalsbundna avsom
enligtkan följaspersonal och dylikt intemaskiner,långtidskontrakt för

Även samband med nedläggningutredningsarbeten ikostnader förplan.
m.fl.och MGGsåsom Banverket, SJhos olikatillkommer parter

ned-kostnader förrespektivekostnader för avyttringAvvecklingskostnader:
regi.läggning i egen

då tunnel-uppstårkostnaderkostnader:projektrelateradeDirekt som
vattenläckageincidentersåledesenligt plan,färdigställsprojektet utan som

miljöolyckaoch

kända,områden idagkostnader inom ärkostnader:Framtida varsmensom
bedöma.gårstorlek idag inte att

ouppklaradebeloppbestår förskott, stridigaGenomgångskostnader: samtav
belopp.

då projektet intekostnader uppkommitkostnader:kvantiñerbaraIcke som
går fast-vilkaplan och inteenligtgenomföragått attatt

kostnaderdessaoberoende tidsdimension. Avställa/beräkna/redovisa av
kvalitativ beskrivning.sker en

grunduppkommitKostnaderkostnader:projektrelateradeIndirekt som
har vienligt plan.gått genomföra Dessatunnelprojektet attattav

kostnader.framtidakvantifierbara ochkvantiñerbara,benämnt;

tillägg forinfrastruktur meddagensJA:Jämförelsealternativet utgörs av
Regionalstomnätsplan och RTI-planenBanverketsenligtutbyggnader

innebärSkåne län. alternativInfrastruktur plan för Dettaoch ettTransport
ingår endastårtunnelprojektet enligt plan 2002. I JAfärdigställande av

Hallandsås.färdigställa tunnlamakostnaden för att genom

på grundkostnader uppkommitkostnader:Kvantifierbara attavsom
gårvilkaenligt plan ochgått genomföraprojektet inte attatt

kostnader sker kvantitativdessafastställa/beräkna/redovisa. Av en
beskrivning.

betonginklädnadhar Banverket genomförtvatteninläckagetill följdLining: av
såtunnelstråk kallad lining.vissaav
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skillnadenMerkostnad: mellan utfall vid varje definieradutgörs tidpunktav
och ursprunglig eller reviderad budget.

Nedläggningskostnader: dvs kostnader direkt relaterade till beslutärsom om
nedläggning projektet och sådanaomfattar kostnader avtals-tav som ex
bundna kostnader.

består kostnaderProduktion anläggning: för byggledning, övriga arbeten,av
tunnelarbeten, entreprenader Norr, entreprenader Söder, omforingar samt
kostnader för sanering.

bestårBEST: kostnader byggledningProduktion for BEST, BAN, EL,av
ochSIGNAL TELE.

består kostnaderProjektering: för projekteringsledning, utredningar,av
anläggningsprojektering och BEST-projektering.

Samhällsekonomiska kostnaden: kostnaden kan beskrivas den kostnadsom
belastar den skattefinansierade sektorn. Med detta den kost-visom menar

påverkar landstingetsnad länsstyrelsens, och kommunensstatens,som
budget. kostnad har delat direkta och indirektaDenna vi i kostnaderupp

framtida kostnaden kostnad.samt

historisk kostnad blir intäktsgenererandeSunk inte eftersom tunnel-cost: som
projektet fullföljs.inte

kostnader tillkommer deTilläggskostnaden: redanutöver ärsom som
slutföra projektet vid respektive alternativ.nedlagda for att

definieras upparbetad kostnad vid varje given definierad tidpunktUtfall: som
redovisas i rapporten.som

kostnaden enligt budget 1990/91 dåUrsprunglig budget: beslut fattades om
dåprojektet eller reviderad budget fastställdes.en

UA:Utredningsalternativet benämner vi alternativet till tunnelprojektet i
Skåne.enlighet med Systemplan Alternativet innebär den befintligaatt

banan Hallandsås används för persontrafik medan godstrañken ledsöver
Markarydsbanan, fåroch högre kapacitet.över rustassom upp
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Bilaga 4

SkånesBild l järnvägar idag

Kristianstad

Bild 2 Ihnnelbygget idag

m
Tunne ygget

Ilands5.-genom

Västra

Färdigatunnlar
i 1130ochnorr

arbetstunnel45 m

Färdigatunnlar i söder
och1650 1730 m
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Hallandsås för- nackdelarDubbelspårstunnel ochBild 3 genom

Dubbelspårstunnel

Halmsud
anna
Ängelholm

Malmö

+ kapacitetHög°
restidsvinstStor
transporttidsvinstStor°

landskapetiLitet ingrepp-

Dyrt°2
kompliceratTekniskt-

byggtidvattenläckageunderStort°

sträckningarAlternativaBild 4

bansträckningarAlternativa

l
Göteborg

Enkelspårtunnel-
HallandsåsenspårNytt runt5-Bjärebanan--
HallandsåsenspårNytt överDubbelspårtunnel -
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Hallandsåsen och höghastighetens pris

Gunnar alkemarkFav
docent statsvetenskap vid Göteborgsz universitet
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Inledning

leddedenoch analyserabeskrivaskall dennaiJag rapport process som
Hallandsåsen.tunnelbygget vidsamband medmiljöskandalen ifram till

beslut ochaktörer,hur komplexetuppmärksammaHuvudsyftet är att av
emellertid inteavsiktolyckligt resultat. Minfå såkunde ärregelverk ett

faktiska förloppet.det Jagtill analyserabegränsaduteslutande att avser
miljöskandalenspörsmålnormativadiskutera någrakortockså att som

aktualiserar.
vidhändedetställa sigmåstefrågaviktig ärEn somomsom man

ocholyckligaföljd serietunnelbyggespecielladetta osan-enen avvar
slagskan spåra någotdet skeddaiellertillfálligheternolika om man

för vilkenbetydelseavgörandefrågadennapåSvaret ärmönster. av
urskiljakanföreslå. Omberedd ettåtgärder är atttyp mansom manav

måsteåtgärderden övervägamönster är typ av mermansomav
mindreellermedvi hargenomgripande göra ettän attnatur merom

fall.unikt
slutsats kommerdölja minför läsaren attskall här inte attJag vara

någotkan påvisavid Hallandsåsentunnelbyggetmedfalleti avatt man
skulle dännedlikartade fallandraSkillnadenallmänt motmönster.ett

haft.hadehärde ansvariga änbestå i störrefrämst oturatt man annars
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Mina frågor

kommerJag i denna ha den dubbla ambitionen viljarapport att att
beskriva och förklara nyckelinslag i den ledde fram tillprocess som
vad för enkelhets skull kan kalla för mi1j6skanda1en. Underman
denna rubrik kan olika med varandra sammanvävda fenomen hän-tre
föras: i förgiftningen i Vadbäcken och antal brunnarvattnet ettav av
på Hallandsås, ii det vattenläckaget och den därmed förbundnastora
grundvattensänlcningen och iii de arbetsskador tunnelarbetamasom

för.utsattes
kunna besvaraFör varför mi1jc5skanda1en i denatt preciserade—

mening i-iii innebär- ägde måste antal delfrågor förstettsom rum,
besvaras. kan kondenseratDessa formuleras uppsättningsom en
Varför-frågor:

l Varför j Hallandsåsengenom

2 Varför det valda ligg för tunneln

3 Varför dubbelspår

Varför4 "mellanpåslaget på Hallandsåsenuppe

5 Varför Rhoca Gil

Med ledning på dessa korthuggna frågor kan vi besvara denav svaren
frågan:övergripande

6 Varför gick det snett

Svaret på fråga 6 kommer i hög grad handla brister iatt om
beslutsprocessen. kommerVi förekomsten vissa dokumen-att attse av
terade brister på föga komplicerat leder fram till förklaringsättett en
till varför "miljöskandalen inträffade.

bedömaFör det undersökta fallet unikt eller måste viatt ärom
ställa ytterligare fråga, nämligen:oss en
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likheter och härrelevantafall uppvisarandradet7 Finns som -
aktuella tunnel-finner vid detmed vad vibristerfrämstavses -

bygget

kan frågaAvslutningsvis vi oss:

ochpolitiskaställa påegentligenbörkravVilka8 organ myn-man
samhälledemokratisktdigheter i ett
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notisEn metod och materialom

Vad skett vid Hallandsåsen utflöde offentlig politik.är Videttsom av
analys den offentliga politiken brukar "policy-processen delasen av

femi olika delmoment: Initiering och problemdefinition, införskaf-upp
fande beslutsunderlag och problemanalys, beslutsfattande,av genom-
förande beslut och, slutligen, utvärdering. Samtliga dessa inslagav
kommer här behandlas. Vi kommer de flesta frågornaatt att attse av

kräver policy-processens olika i fall.att varjemoment tasovan upp
Två material har för besvara detyper använts ställdaattav ovan

frågorna. harJag för det första mig tämligen omfattandeanvänt ettav
skriftligt material. finnerHär vi olika utredningsmaterial ochtyper av
beslut från de olika huvudaktörerna. Bland dessa finner vi regering,
riksdag, Banverket, Länsstyrelsen i Kristianstads och sedermera
Skåne län, Vattendomstol, Båstads kommun liksom ochentreprenörer
konsulter Skanska och Sydlcraft. Den andra materialtypensom av

intervjuer med olika inblandadeutgörs Cirka 40 intervjuerparter.av
har genomförts med inom Regeringskansliet, Banverket, läns-personer
styrelser, Båstads kommun, Skanska, olika konsultföretag olikasamt
proteströrelser tunnelbygget. intervjuadeDe består således poli-mot av
tiker, tjänstemän, konsulter/experter och medborgare.

För vissa de intervjuade har händelserna vidav personerna
Hallandsåsen plågsamma.varit Vissa dem föremål för polisutred-ärav
ning. kunna bidraFör till klargöra faktiska händelseförlopp,att att som

hela den statliga kommissionensär huvudsyften,ett har jagav
bedömt det nödvändigt tillförsäkra de intervjuadeattsom personerna
full anonymitet. Därför har jag inte, brukligt, någonärsom annars
förteckning på intervjupersonerna. haröver Jag också lagtnamnen ner

möda på det i framställningmin inte skallstor möjligtatt spåraattvara
vilka bidragit med vilka faktauppgifter. börDet påpekaspersoner som

Tunnelkommissionens ledning varit helt införståddatt med att
intervjusvaren behandlas konfidentiellt.
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sammanfattningHuvudaktörer en-

villframställningen jagden fortsattaförståelsenunderlättaFör att av
vilka aktörer varitsammanfattaförsökredan här attgöra ett som av

nedanVad följerolika tidsavsnitt.under ärbeslutenbetydelse för som
försöktharalla de aktörerförteckningfullständig överinte somen

perifera aktörer,maktrnässigtintepåverkan. Jag tarutöva sommerupp
Ängelholms haft någoteller aktörer intekommun,exempelvis som

hör- sorgligtTill den sägainflytande alls.egentligt attgruppensenare
gehörförsökt fåframgångmedborgargrupperde olika attutansom-

mycketaktörerhuvudaktöreridéer. Gruppen utgörsför sina avavav
kommun,internationell lobbygiupp,finner vislag. Härskiftande enen

ochmyndigheter privata entreprenörer.politiskavalda organ,
medverkandebetydelsefulla kretsdenna ärtillhöraKriteriet på att av

viktigtockså i någotmåsteaktiv. Manhar varitbarainte att man
dettapolicy-processen testfråga iMinpåverkatavseende ha egen

tänkbarvarjetankeexperiment. Förformensammanhang etttar av
hade Xintefrågan: Om Xställt migjag ageratharX nusomgrupp

tunnel-ellerväsentligt ihade då någotgjorde,faktiskt annan aven
huvud-räknasannorlunda. Förställt sigfaserolika attbeslutets som

ytterligtmigjakande. Låttestfråganpå ta ettaktör måste svaret vara
exempel.enkelt

huvudaktör. Test-verkligen varitriksdagenfrågarVi enomoss
riksdagenföljande: Omstil medi vägratfall blir då någotdettafrågan i

Banverkettunneln hadebyggandetförförfogandetillställa avpengar
naturligt-tunneln. Härbörja byggadå kunnat äroch dess entreprenörer

frågandetLogikentunnel. i äringennekandevis utansvaret pengar-
olikaaktörer,presumptivaandra test-vad gäller ävendensamma om

aktörer.för olikaställasfrågor måste

ochnågot flytandeviktighetpåkriterietmedge ärmåste naturligtvisJag att
någon exakt definition.föremål förkan blidet inteatt
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Efter dessa inledande förklaringar får min sammanfattning då
följande utseende tabellfonnzzi

År -1984 1985- 88 1989-90 1991-92 1993-95 1996-

ERT LstK BV Reg/RD, BV, VD, BV, SK.
Aktor VD KB Reg:Båstad

Båstad, LstK
LstK

2 ovanståendeFörkortningama i tabell är:
ERT: RoundtableEuropean

LänsstyrelsenLst K: i Kristianstad län
BanverketBV:
VattendomstolenVD:
KraftbyggamaKB:

SK: Skanska
BanverketBV:
VattendomstolenVD:
KraftbyggamaKB:
SkanskaSK:

Reg: Regeringen
RiksdagenRD:

SOU1998:13718-596213
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perspektivVidareiPlanprocessen ett

emellertidprojekt.i sig DetHallandsåsenTunneln ärär ett stortgenom
projekt. syftar då inte bara påJagmycketdelbara liten störreettaven

hela Västkustbanan. Föruppgraderingdeltunneln attäratt avenen av
tecknadärför nödvändigt medblir dettill tunnelnbakgrundenförstå att

liknandelång radtill denna ochbakgrundeninternationelladen en-
tillbaka tiden.femton år idrygtLåt gåprojekt. oss

ekonomisk låg-djupkännetecknades1980-talettidigaDet av en
EU-områdetomkring sig. InomPessimismenkonjunktur. passe-grep

ll-procentstrecket.arbetslöshetsnivån Investe-genomsnittligarade den
tillväxtensammanlagdalåg.tillväxten Denliksomringsnivån var

siffrormotsvarandemedanendast 5och 1984mellan 1979 procent,var
procentrespektive 1020och USAför Japan var
europeiska sjukandenmedtillkommaFör rättaatt samman-

europeiskafrån olikastorföretagsledaretungviktigaantalstrålade ett
Fiat,från storkoncemerdirektörerapril Paris. Detländer i i somvar

slag-Volvo. UnderochThyssen—Renault, Siemens,Nestlé, Olivetti,
bildade deinitiativetgripaaffärsvärldenfördagsordet Det attär
Industria-ofRoundtableThe Europeanindustriledamaförsamlade

Roundtable. Som"Thetill Europeanomdöptsedermeralists,
betrakta fleradopakt kanRoundtable-gruppensvidgudfáder man

ordförandendäribland viceEU-kommissionen,inomgestaltercentrala
exklusivaverkligtmedlem dennasjälvDavignonEtienne avsenare-

herrklubb."mäktigaoch
Volvosvaldes initiativtagarna,förordförandeTill avengruppen

tidskriftenamerikanskadenGyllenhammar. Förchef Pehr Gdåvarande
axla sittindustrin måsteGyllenhammarberättadeNewsweek att nu

Tillkraftlöshet.tillrätta med Europaskommaför att gruppensansvar
europeiskökadhurstudiumräknade hanhuvuduppgifter ett av

RoundtableforWork.3 från A Reporthämtade Making EuropeUppgifterna är
Industrialists, 1986.of European

Nicolin.nämligenmedlem, CurtsvenskytterligareFrån fannsstarten somen
Roundtable-gruppen varit Percysvenska medlemmarharskedeI ett avsenare

Ramqvist.Barnevik och Lars
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samverkan skulle kunna konkurrensen från USA och Japan. Ochmöta
Gyllenhammar anslog optimistisk Industrin får abdikerainteton:en
från sitt Vi En skapa fler jobb. Industrin kan växaoch böransvar.

viktigEn utgångspunkt för industriledargruppen deattvar europe-
iska politikerna handlingsförlamade. initiativ frånNya aktörervar nya

därför nödvändiga. Gruppen korn mycketutövaatt ett stortvar
inflytande, mycket följd dess problemdeñnition ochattsom en av
problemanalys kom i vida kretsar. industriledamaFöratt accepteras
bestod problem främst bristandeEuropas konkurrenskraft.av
Världsekonomin sågs kraftmätning mellan första handi tresom en
huvudaktörer, nämligen ochEuropa, Japan USA. Och i denna kamp
drog européema det kortaste strået.

Genom via institutioner få brettEU:s accepterande dennaatt ett av
problemdefinition marken väl förberedd för de förslagmångavar som
Roundtable-gruppen kom framlägga. i särklass viktigasteDetsnart att

dessa förslaget förstärkt konkurrensförmåga attav var om genom
floraneliminera hela kvarvarande handelshinder mellan Västeuropasav

Med beslutet inom EU den inre marknaden med dess fyrastater. om
viktiga friheter för tjänster, kapital och människor skeddevaror,— -

politisk strömkantring den riktning önskadei företagsledarnaen som
Efter ha bidragit till politiska beslut etablera inre mark-att attom en

nad i Västeuropa projekt för Roundtable-gruppen för-nästa attvar
bättra den europeiska infrastrukturen. Här gjorde gruppen en ursprung-

tillligen japansk princip sin- just in time-principen. innebärPrincipen
företagen skall efter minimera sina lager desträvaatt att attgenom

företageninsatsvaror behöver anländer precis det ögonblick dei behövs
och de färdiga produkterna lämnar företagen omedelbart efter deatt
färdigställts. viktig komponent i dennaEn princip just inannan om
time säkerhet leveranserna för företagen.iär

1980-talet framladesmitten Missing Links,I rapportenav som
innehöll rad konkreta projekt för eliminera flaskhalsar deiatten euro-

transportflödena. finnerpeiska vi först och främst fast förbin-Här en
delse mellan England och kontinenten. finner härVi också en
Scandinavian Link, avsedd förbättra kommunikationerna mellanatt
Oslo och Tyskland. Bland förslagandra kan utbyggnadnämnasnorra

nätverk höghastighetståg i frnansieringskällaEuropa. Somettav av
tänkte första hand densig i privata sektorn. kundeHärigenomman man

5Newsweek, 1983-04-18.
6 Cowles,Se Green Mariaz The Rise of the European Multinational, Inter-
national Economic Insights, 1993 July/August.
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investeringskostnadema skulle kommade väldigaundvika attatt
berörda länderna.statsbudgeten i debelasta

förklarades enkel:ScanLinkFilosofin bakom vara

hörn och för sittlig inordiska länderna Europas är"De norraer
Allteftersommed södrahan sinaberoendevälstånd grannar.av

mellan andra länder,förbättrassynnerhettransportlänkar, i vägar,
positionofördelaktignordiska hamnat idehar staterna en

ochScanLink,två variantertänkte sigRoundtable-gmppen en merav
skulleambitiösa utformningsinambitiös variant. Imindre mesten

och dubbelspårigfyrfiligkombinationlänken bestå motorvägavav en
fullt likaOlso-Hamburg. intepå sträckan Iför snabbtågjärnväg en

hela den nämndapåtänkte sigversionambitiös motorväggruppen
delar dennabara på vissadubbelspårig järnvägsträckan avmen

Göteborg-Malmö/Köpenhamn.x Bådadelentänkte här påsträcka. Man
Sverige-Danmarkmellanfasta förbindelserförutsattealternativen

Öresund och Bält. SomDanmark-Tyskland Fehmam Storaoch ett
biltrafik Roundtable-förbindelser för Förhär fastaingickminimum

Scan-Link första handividkommande kan ärsäga attmangruppens
vägprojekt.ett

fick konkretlanseradeRoundtable-gruppenidéerDe snartsom
Arbetsgruppen1984 tillsattesnordisk botten. börjanpå Iförankring av

ord-Norden.samarbete i Gruppen,ekonomisktför utvidgat vars
Nordensvälsignelsebildades medGyllenhammar,blevförande av

den tillföraktlig prestationickestatsministrar,samtliga synesaven
nordiskaStyrelsen för dennaVolvo-chefen.närvarandeallestädes

storföretagsledare. Detnordiskadomineraskornarbetsgrupp att av
starktframlade blevförslaget dennatungviktiga ettmest gruppsom

ScanLink.‘°förpläderande
inledningsvisställde sigsocialdemokratiska regeringensvenskaDen

Tidigapraktiskt handlande.verbalt och ibådeScanLinkpositiv till —
beslutetinställning finner idenna attbevis på mangynnsamma

7 sid. 21-22.Links, 1984,Missing
8 Huvudrapport1988-2000.svenska TransportsammanfattningI omen

olika ambitions-uppdelning1987 inte dennaLinkScandinavian görs av
nivånambitiösadennivåer. det bara omnämns.Här är mest som

9 Ibid. sid. 21-28.
och° Falkemarknordiska arbetsgruppen,framställning denfylligFör seaven

rättsliga spelet krigpolitiska ochVästkusten.offra DetWestdahl: Att
sid. 23-31.Stockholm 1991,Bohuslän.motorvägsbygget iScanLink och
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påskynda motorvägsbyggandet längs västkusten. tidigareEtt regerings-
beslut vägsträckan Varberg-Falkenberg endast skulle byggasatt som
motortrañkled ändrades för övrigt dag rapportensamma som-
Missing Links presenterades på presskonferens i London den 13en
december 1984 till sträckan skulle motorvägsstandard. Iatt ges sam--
band med Uddevallapaketet januari 1985 efter beslutet Udde-om
vallavarvets nedläggning beslutade regeringen ytterligare fyra milatt

skulle Bohuslän.byggas imotorväg
detta skrivs iNär augusti 1998 delar ScanLink förär stora av

svenskt vidkommande redan förverkligade eller på god för-är väg att
verkligas. Vad gäller har praktiskt hela sträckan längsmotorvägar taget

Öresundsbronden svenska västkusten givits motorvägsstandard. är
under uppförande och delarvissa Västkustbanan har byggts tillutav
dubbelspår. märks emellertidHär tydligt statsmakternas prioritering.
Motorvägar det myckna talet "miljöanpassatär trots ett transport-om-

viktigaresystem järnvägar. dennaI kanmening vi såledesän säga-
statsmakternas prioritering sammanfaller med den prioriterings-att

ordning kunde urskilja hos Roundtable-gruppen.man

Ibid., sid. 31-46 och 52-55.
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Hallandsåsen de förstaunderTunnel -

utredningarna

År förutsättning-studieförsta ambitiöspresenterades1985 omen mer
Studien tillkom på initiativunder Hallandsåsen.tunnelför avenarna

och Länsstyrelsen iBåstads kommunLO-distriktet i Skåne,bland andra
Roundtable-grup-studien anknöts tillförordet tilllän.Kristianstads I

ochhögklassigt jämvägs-sammanhängandeeftersträvanden ettpens
sammanhang sågsdettaEuropa. Iigenomtvärsmotorvägsnät en

ScanLink.‘2värdefull delHallandsåsentunnel avsom engenom
tunnelutredningför dennaUtgångspunkten genomom en

teknisktdetmöjlig bygga. Attdenna ärHallandsåsen är attär att
det, inomjämvägstunnel har, påstås interntmöjligt bygga utrettsatt en

vill reda på1975. utredningVad denna ärdåvarande SJ år tanya
hur balansräkningenbyggamöjligtunnelsåledes inte är att utanom en

utredningen listorbeskaffad.nackdelar Ifördelar och görsmellan är
skulle medföra.tunnelbyggenackdelarfördelar ochde ettöver som

mycket kort.nackdelarmedan listanfördelar lång äröverListan äröver
rekommenderafram tillsåledeskommer ettattSammantaget man

tunnelbygge.
företagsekonomiskasåvälfinnerplussidanPå att som sam-man

första handiutbyggnad.för Dethällsekonomiska skäl talar somen
tunnel skulle innebära.restidsvinsterdevärdetlyfts fram är som enav

med tanke på detvilketmed minuterminska 7-8beräknasRestiden
tidsvinst.innebär avsevärd Mansammantagetantalet resenärerstora

jämfört medtunneltrafikeratåg kanfler ochockså tyngreattnoterar en
positivSinarpsdalen. Ytterligaresträckningennuvarandeden engenom

tunnelprojektets syssel-gällervikt vidfästerutredningenfaktor som

Länsstyrelserna Kristi-‘Z förstudie. iHallandsåsen. EnJämvägstunnel genom
4-6.sid.och Hallands län,l985,Malmöhusanstads,

vid3 från Geotekniska kontoret SJpå utlåtandesyftaförefaller härMan ett :s
och eftertillgängligt kartmaterialstudiumEfterCentralförvaltning. ett av

följandetunnelsträckningen"föreslagnautmed denrekognosering om-avges
föreslagnasådan beskaffenhet denHallandsåsenidöme: "Berget attär av en

utlåtande 96/75, sid.1.Geoteknisktutföras.kantunneln
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sättningseffekter. totalaDet sysselsättningstillskottet under den förut-
sedda byggtiden på beräknastvå år till cirka 130 personer.

miljösynpunkt finns,Ur rad fördelar med tunnel.menar man, en en
Man hänvisar bland till minskat buller, mindre luftföroreningarannat
och färre viltolyckor. Några problem geologisk mednatur vatten-av
läckage och dylikt överhuvudtaget inte. endaDet problemetnoteras
med de geologiska förhållanden alls detnämns är att utansom en mer
ingående geologisk undersökning svårt bedöma kostnaderna förär att

tunnelbygge.ett

Utredningen följande intressanta slutsats:ger

Ur miljösynpunkt skulle någratunnelbygge medföraett
problem.‘större

Vad gäller nackdelar med tunnel får läsare leta för hittaatten man som
några sådana i utredningen. Två nackdelar kan den uppmärksamme
finna. Järnvägsstationen vid tunnelmynningen kommer ligga bitatt en
från Båstads samhälle. Och så nackdelnämner man en som senare
sällan återkommer och det finns skäl uppmärksamma.attsom

Jämvägens nuvarande sträckning Hallandsåsen mycketöver är
naturskönt belägen, vilket innebär tågresan denna synpunktatt ärur

positiv upplevelse för En ljämvägstunnelskulle ien passa erama.
5detta avseende innebära viss örsämring."en

Detta påstående inte bara minnesvärt sitt understatement-är attgenom
i hög fart fraktas lång mörk tunnel jämfört med behag-iattgenom en
fullt färdas ovanligt naturskön trakt innebär visstempo genom en en
försämring. ocksåDet minnas därför här faktisktär värt att att nämns

resandet kan ha andra beaktansvärda kvalitéer snabbhet iatt än
förflyttningsavseende. finns skillnaderDet vissa mellan människor och
gods.

Såvitt jag har kunnat tillsändes den färdiga utredningen SJutröna
Man ville uppenbarligen skulleSJ inordna Hallandsåsen bland deatt
högprioriterade projekten. frånSvaret SJ intressant. Med hänvisningär
till begränsade kunde SJ inte förslagsställarnatyvärrresurser som
önskat, verka för projektering jämvägstunnelnatt snarasten av

4 ärnvägstunnel Hallandsåsen,J Ibid., sid.genom
5 Ibid., sid. 20.
6 skäl till osäkerhetEtt utredningen, årtalet odaterad.1985,är utöveratt är
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kritiskocksåtillät sigstånd Chefen för SJtillkommer en
konstaterade: densammanhanget. Haniintressekommentar sam-av

dokumenterad.övertygandesärskiltdockhällsekonomiska ärnyttan
svårighetenframhöllutredningeninom atttanke påMed att upp-man

samhällsnyttan-chefens skepsisinvesteringskostnadema SJskatta är om
förståelig.

ÄvenÅr Hallandsåsen.utredningfördet dags1989 nästaär om
Konsultföretaget K-initiativ.lokaltutredningen påskeddedenna gång

liksomLaholms kommunerHalmstads ochuppdragfick iKonsult av
och Sydvästra Skåne.för Nordvästrakommunalförbundende tvåav

utvecklingför Väst-förutsättningarnastuderagälldeUppdraget att av
Halmstad-Malmö.sträckanpåkustbanan

utredningeninominsatteRoundtable-gruppen trans-Liksom man
vid snabbavikt fästes härSärskildEuropaperspektiv.i ettportsystemet

för dessa krav,uttryckin timeJustgodstransporter. ärsäkra ettoch
samhälletsdärmedochindustriell expansionnyckeln tillärsom

det.underströksvälfärdsutveckling,
till uppgrade-förslagingick bland deHallandsåsenundertunnelEn

förslagvilkaHalmstad-Malmö,jämvägssträckan sammantagetring av
HallandsåsenVad gällerlönsamhet.samhällsekonomiskgodhaantogs

befintligadenutredning,föregåendemedlikheti attkonstaterade man,
skulleframkomlighetsproblem. Dessadrabbadesoftasträckningen av

ocksåtaladetransportlösningdenna attundanröja. Förtunnel res-en
betyd1igt.förkortasskulletiden

rekommen-serieutmynnade iutredninginitieradelokaltDenna en
bakomintressentgruppenblandrekommenderas attdationer. Det annat

lobbyverksamhet, opinions-information,arbetatutredningen genom
etablerad iSydVästkustbananfå.föruppvaktningarochbildning att

ocksårekommenderadeinvesteringsplaner. Man ettattstatliga sam-
ScanLink-och medHalmstadmed kommunernaarbete omnorr

upprättades.projektet

Kristianstads,Länsstyrelserna i17 tillför Statens Järnvägarfrån chefenBrev
82-1411/5733.1985-08-06. Dnr BHallands län,ochMalmöhus

8 K-Konsult, 1989, 5.22.Syd.Västkustbanan
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Banverket övertar

på lokalDe nivå initiativ till utredningar järn-toggrupper som om en
vägstunnel Hallandsåsen framgångsrika i viktigtettgenom var avse-
ende. lyckades placera frågan på denDe nationella dagordningen. Det
första viktiga belägget härför den utredning tunnels samhälls-är om en
ekonomiska lönsamhet Banverket, Södra Regionen, beställdesom av
konsultföretaget Plantech 1989.

vikt läggsStor i utredningen vid den tidsvinst tunnel-som en man
talar här bara tunnel för enkelspår skulle innebära. Förom en -
persontågen skulle tunnel medföra tidsbesparing på minuter10en en
och för godstågen ll minuter. tunnel skulle ocksåEn medföra en
förbättring regularitet och punktlighet. betydelsenDen storaav av
dessa effekterpositiva motiveras på för välbekantett sätt:oss nu

Tåget och lastbilen betraktas alltmer industrin rullandeav som
lager där just in time-principen tillmäts allt betyde1se.2större

Utredningen förutser omedelbar effekt tunnel. Såväl antaleten enav
mängden gods fåpå några år bli i detresenärer antas närmastesom

tredubblade. utredningsmaterialeti svårt hitta riktigtDet någotär att
starkt stöd för dessa optimistiska kalkyler.

samhällsekonomiska tunnel mycket klartDen nyttan av en anses
samhällsekonomiskaöverstiga de kostnadema. enda miljöeffekterDe

tillmäter betydelse vid tunnelbygge positiva. syftarMan påärettman
minskat buller och minskade luftföroreningar. Jämfört med mycket
tungviktiga plusposter restidsvinster dessa faktorer emellertidärsom

försumbara. Några egentliga negativa miljökost-nännast att se som

19 juli bildades BanverketDen 1 1988 SJ delades Banverketattgenom upp.
driva spåranläggningar,för och förvalta medan SJansvaret att statensgavs

blev renodlat trañkföretag. kursSe i trafikpolitiken,Ny SOU 1996:26, sid.ett
39.
2° Göteborg-Malmö.VKB Delen Skottorp-Vejbyslätt. Tunnel Hal-genom
landsås. Plantech, 1990-01-08.
2 Ibid, sid. 10.



Hallandsåsen höghastighetensoch prisBilaga 316

svårbemästrade geologiskautläsas.utredningen inte Denader kan ur
inte.problemen nämns

helst tvek-rekommendera finns ingenskallgäller vadVad somman
till utförandetunnel bör komma snarastutredningen. Ensamhet inom

möjligt.
geologiskBanverkets uppdragSydkraft påföretogUnder 1989 en

fick de geologiskadet uttryckligenundersökning. Utan sägsatt
för redan förvägutreda förutsättningar iuppdragkonsultema i att en

utreda mycket småmöjlighetbansträclming. Någonbestämd att ens
dei denna studieförelåg inte. Slutsatsenfrån dennaavvikelser attvar

har vid handenundersökningarnageologiska"inledande gett att en
altemativ.22realistisktHallandsåsenjämvägstunnel är ettgenom

kastar egendomligtfinns anmärkningutredningdenna ettI somen
handlarlärande organisation. DenBanverketljus över omsom

med frånförser Skåne gårtunnel,Bolmentunneln. Denna vatten,som
omkringPå sträckatill i Skåne.Småland PerstorpBolmen isjön aven

delarna Hallandsåsen.dedenna tunnelgårkilometer östra8 avgenom
första delenklar underbygga ochcirka tio årBolmentunneln atttog var

förutsättning-undersöka de geologiskabörjade1980-talet. När manav
dekunde tyckaåsjämvägstunnelför attmangenom sammaenarna

rele-Bolmentunneln i hög gradfrånerfarenheternageologiska vore
resonerade dockjämvägstunneln. Såtilltänkta byggamaför devanta av

erbjöds delBanverketBanverket. Näransvariga inomde att ta av
kallsinnigt.ställde verketparallella tunneln sigdenerfarenheterna av

skrev:Man

erfarenheter offererades antogs"Dessa avmen
BANVERKET.

fåuttrycka sitt ointressetydligare såkan knappast attänMan av
tillBanverkets ringa intressetillfogaskan härkunskap. att taDet att av

förefaller iBolmentunnelnfrånerfarenheterna närmast sattsig av
forskningsprojektflertal år bedrivitshar underVid KTH ettettsystem.

till-från Banverkets sidaBolmentunneln. Någonjust attsträvanom
doku-projekt har inte gåttfrån dettakunskapersiggodogöra attvunna

mentera.

22 6.1.Hallandsås. Sydkraft augusti 1989,Jämvägstunnel TBV,
Sydkraft23 hos 89-06-15,från Banverketprotokollbilagt möteIbid., avsom

Andersson.sid.3 Jan
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april framläggerI 1990 Banverket tillsammans med konsultföretaget
VIAK banutredning tunnelVBB Hallandsåsen.storen om en genom

utreds både enkelspårigHär och dubbelspårig tunnel.en en
Banverkets utredning inleds med gläder sig järn-att över attman

frammarschåter på Fördelarna med järnvägen för snabbavägen är
gods- och blir, det, allt tydligare medsägspersontransporter ett

miljömedvetande.växande Västkustbanan sin betydelseär genom
redovisad riksintresse planeringsunderlageti för fysisk planering,som
påpekas det vidare.

Västkustbanan industriellt tillväxtperspektiv.i järnvägDennaettses
visserligen också viktig vad gäller persontrañken. Det dock, enligtär är

i utredningen, i första hand näringslivetresonemangen som gynnas av
utbyggnad denna. syftar dåMan på snabbare och effektivareen av en

godsdistribution samordning med det europeiska jämvägsnätetsom en
innebär.

inom denna banutredningDet ii någon samhällsekono-görs ny
misk kalkyl tunnelutbyggnad. drar icke destoMan sig mindre förav en

uppfattning.hävda mycket bestämdatt en

Projektet bedömt samhällsekonomisk synvinkelär ettur som
Sverigeide lönsammasteav

denna slutsats på Plantechs redovisadeOm bygger studieman ovan av
samhällsekonomiska konsekvenserna och detde svårtär att attse-

källa till förfogandeskulle ha någon sitt måste denman annan —
bedömas synnerligen djärv. Och då måste det understrykas attsom

handlar enkelspårig tunnel Hallands-denna slutsats bara om en genom
vi kunde konstatera, sådant spåralter-åsen. ju,Det ettvar som ovan om

Plantechs samhällsekonomiska kalkyl handlade. Banverketsnativ som
undersöker emellertid konsekvenserna bådeutredning enkel-nya av en

och dubbelspårig tunnel. kan därför denna utredningMan inteen ur
finna stöd för bestämd uppfattning den eventuellanågot någon om

Ävensamhällsekonomiska lönsamheten dubbelspårig tunnel.av en om
tunnel faktiskt skulle ha god lönsamhet följerenkelspårig härav iien
för dubbelspår med betydligttvå tunnlar investeringskost-störreatt -

lönsam.nad också skulle vara-

24 Hallandsåsen.Tunnel Banutredning, Huvudtext. Banverket Södragenom
Regionen, april 1990, sid.12.
25Ibid., sid. 14.
26 enkelspåri utredningen uppskattas investeringskostnaden for en tunnel äratt

dubbelspår tvåmiljoner kronor och för tunnlar 960 miljoner komor.590 är
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studier, odiskutabel fördeljämfört med tidigarefinns,Det atten
diskuterade banutredningen. de geolo-den här Manförteckna i tar nu

obetydligt allvar. Vattenläckageickegiska problemen på ett antas ge
problem". Grundvatten besläktatomfattandetillupphov är ett

omfattande tätningsarbeten" måstetalarbekymmer. Man attom
urskiljs hemfallerbetydande svårigheterantalvidtas. Trots att ett

effekterSkadliga pådock någon pessimism.inteutredningen
förebyggs med tätningsåtgärder vidområdetgiundvattenförhållandena i

får vitunnelbyggnationen, veta.
självklarhet från detstudier har gTidigare närmast attensom

jämvägstunnel Hallandsåsen. Imöjligt byggaskulle att genomenvara
frågetecken för denna oproble-litet,visst,denna studie änsätts ett om

denför de resultatutgångspunkt. Med viss reservationmatiserade som
realistiskt genomföradet teknisktkan ge"bergtekniska studien är att

Hallandsåsen. tillMed hänvisningtunnelprojekt för järnvägett genom
utredningen ocksåbergtekniskafárdigställdaden attännu anges
uppskattade kostnaden för deosäker.investeringskalkylen något Denär

därförkronor kan behövapå 960 miljonerför dubbelspårtunnlarnatvå
mycket förutseende bedöm-skulle sig,det visajusteras en, som-

ning.
försteproblem denoöverstigligatanke på de entreprenö-Med som

inför,ställas har detkomnågra årKraftbyggama ettattsenareren ——
tunnel-faktiskt diskuteras vilkenhärvisst intresse notera attatt

jämför konventionell borr-föredra. Mandrivningsmetod är attsom
med tunnel-med s.k. fullortsbormingsprängningsmetodochnings-

Kraftbyggamametodendenbormingsmaskin. Det somsenarevar
tekniskarekommenderarslutsatserutredningensanvände. I man av

konventionell sprängnings-nämnda metoder, dvsden förstaskäl av
teknik.

tunnel för enkelspårolika alternativ-behandlar tvåUtredningen en
detmed konstateradubbelspår. nöjer sigför Maneller två tunnlar att att

Såle-på cirka 65innebär merinvesteringalternativet procent.ensenare
Utredningende två alternativen.entydigtförespråkas intedes ett av

bestämd rekommen-kan någondölja varför inteförsöker inte geman
dation:

huruvida enkel-korrekt rekommendationheltkunna"För att ge en
skall genomföras, fordrasdubbelspårsaltemativeteller ävenatt en

27Ibid., sid. 56.
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bedömningtrafik- och samhällsekonomisk Denna liggergörs.
banutredningutanför för dennaemellertid ramen

framhållit Banverket talarVi har tunnelsnäratt storaovan om en
lönsamhet kan endastsamhällsekonomiska tala alternativettman om
studie lönsamhetenför enkelspår. Någon tunnel för dubbelspårav av en

föreligger således inte. konstaterande betydelsefullt.Detta Närär rege-
beslut förstaoch riksdag fattade under delen byggaring 1991 attav om

tunnel för dubbelspår saknades samhällsekonomisk analysen en av
projekts efterdetta kostnadskrävande Någon ytterligare studiestatus.

banutredning ochBanverkets 1990 statsmaktemas beslut gjordesstora
nämligen inte.

kan detta sammanhang finnas skäl påminna vad riks-iDet att om
dagen beslutsunderlaget vid infrastrukturen.bestämt satsningar iom

infrastrukturenBeslut investeringar i inom transportsektomom
trafikpolitiskaenligt års ställningstagande grundas påskall 1979 en

bedömningsamhällsekonomisk
blev föremål förBanverkets tunnelutredning remissbehandling.en

principiella invändningar projektet sådant framfördesNågra mot som
pläderade för dubbelspårig tunnel. Skarpastinte. Vissa instanser en var

här Räddningsverket säkerhetsskäl kunde tillstyrka projektetsom av
endast under förutsättning tunneln blev dubbelspårig. SJ i sittatt tog

fåyttrande för givet tunnel skulle denna högre standard. Båstadsatt en
kommun lyfte särskilt fram miljöaspektema. yttrandeEtt gemensamt
från antal i Båstad liksom några politiska partier för-tjänstemänett

tunnel. Vidordade dubbelspårig samlad bedömning deenen av
detönskar sådan tunnellösning egentligen bararemissvar ärsom se en

konkreta förRäddningsverket några sinapresterar argumentsom
önskemål.

banutredningarhar diskuterat de olika genomfördes föreJag somnu
tunnel fattades nationell angelägetbeslut på nivå. Det är attom en
finns drag samtliga dessapåpeka det i utredningar.att ett gemensamt

försök utreda vilkai någon dem något möjligheterInte görs attav som
befintliga banan.finns den kan inte här gällandeMan göraupprustaatt

sådan möjlighet inte undersökts därför uppgraderingatt atten en av
Västkustbanan den aktuella sträckan måste dubbelspårsstandard.på ges

28Ibid., sid. Min kursivering.57.
29 1985:4, sid. 48-49. Min kursivering. på samhällsekonomiskDs K Kravet

riksdagen vidanalys har trafikpolitiska beslut.upprepats av senare
3° skall här framhållas Båstads kommun något tvåDet inte förordade deatt av
tunnelaltemativen.
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föralternativ varit tunnel enkelspårighar hela tidenviSom ettsett
dengfte{ miljöskandalen upprustningförstjärnväg. Det är som en av

Och finner sådan upprustningblivit aktuell.gamla banan attman ennu
tunnelbygge skulle samhälls-fortsattskillnadtill mot ett vara--

lönsamekonomiskt

3 1998-06-18.Revidering. BRST PMSkåne,Systemplan
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Riksdag, regering och regering fattar- —

beslut

Efter Banverkets banutredning blev det så småningom dags förstora
fattastatsmakterna beslut i tunnelfrågan. februariI framlade1991att

den socialdemokratiska regeringen proposition näringspolitiken om
och tillväxt Prop. 1990/91 :87. Här uttryckte regeringen sin tilltrostora
till goda kommunikationer tillväxtbefrämjande faktor. Mansom en
föreslog infrastrukturfond minst miljarder20 inrättas. Deatt en om

medel här skulle insättas avsåg investeringar "nationellextra som av
betydelse och skulle koncentreras till projekt bäst gagnadesom
miljön och tillväxten". likhet med det sedvanligaI tänkandet såg rege-
ringen inte någon motsättning mellan dessa målsättningar.

jämvägssektom skulle antalInom nysatsningar ske. Så skulleett
hela Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö dubbelspår-
standard. sades uttryckligenDet inte tunnelnävenatt genom

skulle fåHallandsåsen denna höga standard, detta förefallermen vara
regeringens mening.

Riksdagen ställde välvillig tillsig regeringens proposition. De av
riksdagen anvisade medlen skulle beslutas regeringen efter förslagav
från infrastrukturinvesteringar.32delegationen för

regeringen tillsatta arbetsgruppen för infrastrukturfrågorDen av
föreslog den 26 juni regeringen skulle fatta beslut1991 att attom
genomföra och tidigarelägga byggandet dubbelspårig tunnelav genom
Hallandsåsen. Regeringen beslutade redan dagen därpå enligheti med
förslaget genomförasprojektet skulle till beräknad kostnadatt en av

miljoner kronor. vill läsaren skall900 Jag lägga detta på minnet:attnu

Den 27 juni 1991 beslutade regeringen byggandetom av en
dubbelspårig Hallandsåsen.tunnel genom

32 1990/91:87, rskr.Prop. TU 24, 286.
33Regeringsbeslut, K9l/ 1559/31991-06-27, Dnr delvis.
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februari framlade sin propositionregeringen i 1991Samtidigt som
tillstånd tillBanverket hos regeringenansökteför riksdagen om

tunnel Hallandskunna börja byggaförexpropriation att en genom
skrivelse till regeringen till sin ban-hänvisar i sinåsen. Banverket

haftunder utredningsarbetet harhänvisar tillVerketutredning. att man
Kristianstad län och Båstads kommun.Länsstyrelsen imed bl.a.samråd

fördel Banverket åbero-till projektetssubstansargumentendaDet som
storleksordning tunnelnpå 10 minutertidsbesparing idenär sompar

medföra.kunnaantas
siffra tids-Banverket räknar fram denna påinomNär man

tunnelbanförkortning på 3,8 kmpå denbesparingen som enavser man
för hastighetenskall kunna upplåtas lägststräckanochinnebär att

kan ha sitt intressekursivering. Detkm/tim min200 nämnaatt att
hastigheter påbanutredningen hävdar någradenBanverket i attstora

påtalasaktuella i tunneln.km/tim kommer Detii200 attattöver vara
förhållanden för konventionella tågaerodynamiskagrunddet på av

motsvarande krn/tim ihastighetsrestriktion 120-160blimåste en
dessa dettrafikera tunneln.tunneln. kommer AvOlika tågtyper äratt

överskådlig tid kommerinomsnabbtåget X2000,endast utgöraattsom
kan köra i högsttunneln,tågenminoritet somgenomaven

slutsatsen den uppgivnadärför inte undgåkankm/tim. Man200 att
Banverket.överdrivsmed tunnel någottidsförkortningen aven

expropri-Banverket i sin ansökanframhållaviktigtDet attär att om
enkel- eller dubbelspår.bundit fråganhar sig idefinitivtation inte om

erfordrasansökan den markvisserligenframhållerMan att somavser
detklargör hur pådubbelspår. Och verketmedutförandeför serman

denna fråga.ställningstagandet islutgiltiga

först efterutförandet kommerställning till"Slutlig attatt tas upp-
fördubbelspårsutforrnningenkel-med såvälhandling skett attsom
säker-tillgängliga anslag ochkostnadsskillnaderkunna attmotväga

klarlagts.ytterligarehetsfrågoma

modell för detdenna skisseradebli kommenteralåtakan inteJag att
följdes denskall nedan inte.ställningstagandet. Som vislutliga se

framhållits, alter-bestämde regeringen,juni 1991Redan i attovansom
detta snabba beslut försattskulle väljas.dubbelspår Genommednativet

underlag.beslut på solittfattamöjlighet ett ettatt merman en

3‘ Banverket, 1991-02-16, Dnr P 91-tillstånd till expropriation,Ansökan om
258/64.
35 april sid.Hallandsåsen, Banutredning, Banverket, 1991, 14.Tunnel genom
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sammanfattningmycket kortmedavslutasansökanBanverkets en
anmärk-miljökonsekvensbeskrivningen. Detgjorda ärden tidigareav

geologiskade med de svåra0rd berörmedhär inteningsvärt ettatt man
grund-vattenläckage ochmedproblemenförknippadeförhållandena

vattensänlçningar.
september 1991yttrade ilän sigKristianstads överLänsstyrelsen i

expropriation. från kravtillstånd till BortsettansökanBanverkets om
ställdeuppfyllas sig Läns-skullemarginella villkorvissapå att mer

begärdaprojektet. Denhelavälvillig tillsynnerligenstyrelsen
betydelsefulltmyckettillgodoseexpropriationen ettattavser

förklaraderiksintresse,hänföra tillockså etttrañkintresse är attsom
"Uppenbarligenångade på:Ochsida.Länsstyrelsensfrån manman

expropriationslagen.kap. 2 §expropriationsgiund enligt 2föreligger
lämpligarefanns någotdet inte sättpåpeka annatvilleSlutligen attman

tillgodose ändamåletförjärnvägen"sträckning attsåsom avannan --
expropriationen.med

upprepadessedanpåstående,nämndaLänsstyrelsens sist avsom
kommentar.kortskrivelse, kräverkompletterandeBanverket i enen

räcker förÄven utredningsprocessenkännedomytligtämligen omen
sedan mitten 1980-till denalternativnågotkonstaterakunna att avatt

talas visserligen ihar Detintebansträckningenaktuella utretts.talet
tunneldragningöstlig näraförbigåendematerialet i merom en--

förslag har Ban-DylikaHallandsåsen.sträckning övermotorvägens av
egentligbryskt avvisatsBåstads kommun utanochverket argu-av -—

intelämpligtpåstod något sättLänsstyrelsen annatNär attmentation.
påstående.gmndlöstsåledesfälldefinnastod ettatt man

tillbaka hosså återtunnelfrågan1992februaribörjanI rege-varav
vilade iRegeringenskulletillståndsfrågan avgöras.ringen. Det är nu

Kristianstad länLänsstyrelsen iomdömedetpåbeslutsitt tryggt som
sammanfattade:Manavgav.

då föreslagnaskälen och denanfördalänsstyrelsenPå de av
från hus-mark-godtaskanVästkustbananomläggningen av

med stöd 2meddelar regeringenmiljösynpunkthållnings- och av
Banverket1972:719expropriationslagen§och kap 43kap. 2 §

expropriationstillstånd

kursiveradedetframgårvilketsåledes här,gjordeRegeringen av
medöverensstämmelsetunnelprojektet iprövningavsnittet, varomen

206-1-91.Kristianstad län, 1991-09-20, Dnr36 iLänsstyrelsenYttrande,
kursivering.K91/580/ Min37 1992-03-05,Regeringsbeslut,
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den svenska miljölagstiftningen. märkligaDet regeringenär i sittatt
beslut inte med 0rd berörde beslut redan fattatsett iatt tunnelfrågan.
Riksdagen ställe under våren 1991 medel till förfogande och rege-
ringen fattade framhållits beslut tunneln skulleattsom ovan om- -
byggas. Det svårt föreställa sigär bakvändatt beslutsordningen mer

den vi här bevittnar. Beslutetän 1992 innebär någon miljö-att
prövning inte gjordes innan regeringen fattade tunnelbeslutet 1991.
Hade så skett hade prövningen 1992 varit onödig. eftersomMen den nu
inte skedde fattades beslutet 1991 miljöprövning. Den här följdautan
tågordningen betyder också instans regeringenatt skallen - -
granska tillåtligheten den själv redan fattat beslut.ett Uppenbar-av av
ligen det något här inteär det börärsom som vara.

38 börDet bakom tunnelbeslutetnämnas 1991 stodatt socialdemokratisken
regering. När tunnelfrågan återigen befinner sig på regeringens bord har vinu

borgerlig regering. denFör formella handläggningen ärendet har dettaen av
förhållande ingen betydelse. Hade den socialdemokratiska regeringen suttit
kvar efter valet i september 1991 hade precis procedur i expropria-samma
tionsfrågan följts.
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sidan3, 21varför-frågornapåSvar —

vifrågornaförstadegiundvalen förhar lagt treattPresentationen ovan
kanAnalytisktkoncisaskall kunnainledningenställde i svar.ges

faser:förstapolicy-modellensinfogas ide tresåpå sätt attgessvaren
problemanalysochfaktainsamlingproblemdefinition,ochinitiering

beslutsfattande.samt
beslutastunnel komvarförfrågan attanalyserabörjarviOm att en

uppmärksammasåledes förstvi1991/92 måsteunderstatsmakternaav
definitionensammankoppladedärmedoch deninitieringsfasensjälva

initiativRoundtable-gruppensuppenbartdå attproblemet. Det ärav
under 1985aktörernalokaladeaktörer. Närför övrigaagendansätter

Hallands-tunnelförbindelseeventuellstudieinitierar genomom enen
lobbygruppensinternationella sätt attdenexplicitde överåsen tar

in"justprincipenpåsigåberoparaktörerproblem. Dessaformulera om
tidsvinster.frågaproblemsituationenhelaochtime omensomser

vidhålla faststarkttalargamla banan emot attdenvidTidsförlustema
för dennaavgörandetunnel argumentmed är ettTidsvinstendenna. en

helakvarstårargumentationslinjetransportlösning. Denna genomnya
betydelsefullaenda argumentet.egentligendetpolicy-processen som

oftaproblemetformulera ärochinitiativetåt sigrycka avAtt
förverkligade. Dettafavoritidéervill få sinanyckelbetydelse manom

och viktigaaktörer-andrafåocksåmåsteemellertid Maninte.räcker
initiativtagarnalokalaframgång. Devinnaförmed sigaktörer att—

de idéerlyckosammavidatill attsåBåstad i sommed spetsen somvar
viaktörer. Somplaceradecentraltdelaskomsig åtförskrevde att av

Roundtable-gruppensinställd tilltidigtregeringen gynnsamtsett var
ryckteshandÄven förstaregeringshåll ifrånfilosofi.allmänna manom

järnvägengradviskom attmotorvägsvision ävenScanLinks sesmed av
kommunikationer.förbättradeinslag iviktigtettsom

såledestunnelvarför stats-attfrågan ärförstadenpåSvaret
skulletunneltidsförkortningdenkommakterna att enatt somanse

Västkustbanan. Deupprustningeninslag iviktigtinnebära ett avvar
tunnelfrågan påfåibestod främstinsats attinitiativtagamaslokala upp

medlyckades dedagordningen. Dettapolitiskanationelladen genom
ochregeringviktigai segmentproblemetformulera termer avatt som

med.sympatiseraderiksdag
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Hur då på den andra fråganär varför lägetsvaret Här Båstadsär
kommun nyckelaktör. Kommunen har redan från början mycketen
konsekvent hävdat ståndpunkten järnvägen måste drasatt Båstadsnära
samhälle. Från Båstads sida har också lagt vikt vidstorman argumentet

så mycket möjligt utnyttja detatt befintliga enkelspåret och såsom att
lägga det spåret bredvid detsäga gamla. lyckadesNu kommunennya

inte fullt i sina bemödanden. Tunnelmynningenut belägenär ett par
kilometer utanför själva centralorten där station kommer atten ny
färdigställas. Däremot lyckades kommunen de lösligaavstyra mer
planerna på tunnel längre invidösterut motorvägen.en

Det kan här också viktigt i avseende preciseraatt ett vilkavara
överväganden ii haft betydelse. Det valda läget inteärsom som-

kanske skulle kunna resultat geologiskatro ettman av noggranna-
studier har pekat det valda läget det teknisktut bästa. Såsättsom som

alltså fallet.inte Detär samtidigt viktigtär i detta sammanhangatt
skjuta detin inte finns något alternativ föratt tunnel- skallen om man
välja detta alternativ geologiska skäl uppenbart bättre.är Detsom av—

således inte så de instanser fattade beslutetatt det valdavar som om
tunnelläget hade kunskap, då ignorerade, det fannsattsom man om
lämpligare lägen för tunnel. Frågan det geologiskt bästasetten om
läget helt enkelt icke-fråga. Genom olika intervjuer medvar experteren
förefaller det idag inte finnas någon kunskapän huruvida det finns
bättre lägen det valda läget för tunnel.än en

Vad gäller den tredje frågan varför tunneln Hallandsåsenom genom
skulle dubbelspårig det lättare talaär vad gatt svaret är.vara om
Dubbelspår valdes inte därför gjorda studier de samhällsekono-att av
miska konsekvenserna visade dubbelspår lönsamtatt ett än ettvar mer
enkelspår. Som vi tidigare har kunnat konstatera det enda Ban-var som
verket möjligen kunde hävda på goda grunder enkelspårigatt en
tunnel samhällsekonomiskt lönsam. Någon studie den samhälls-var av
ekonomiska hos dubbelspårsaltemativ förelågstatusen helt inteett när
statsmakterna 1991 eller 1992 det avgörande beslutet.tog

Något explicit åberopat från Banverkets eller statsmakter-argument
förmånsida till för dubbelspårighet har jag helt enkelt inte kunnatnas

finna. Det möjligt det fannsär stråktänkande"att typ Väg-en av som
verket tillämpade under det tidiga 1990-talet bakomäven

3° talarNär jag kommun, i det här fallet Båstad, huvudaktörom en som som en
syftar påjag vad den politiska ledningen med majoritet bakom sig företar sig.en
Beroende omständigheterna kan Båstad syfta majoriteten it.ex.
fullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden eller de personer som
ingår i utredningsgrupp.en
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samhällseko-skulle intetänkande göraEnligt dettatunnelbeslutet. man
stråk.hela Dessapåbaravägsträckorenskildapåkalkyler utannomiska

statsmakternatänkaalltsålånga. kanVimil atttiotalskunde ossvara
dubbel-bliskulleVästkustbananhelabeslutfattadede 1991 attnär om

komreflexionegentligoch någon attfartenbaraspårig "av utan --
kan"koncept". MandettaHallandsåsen iförbindelseninkludera genom

här.spelat in Omestetisk visionslagnågottänka sigockså manatt av
MalmöochGöteborgmellansträckanhelaföreställer sig som en

videnkelspårighetmedavbrott ettskulledubbelspårig järnväg ett
sk6nhetsfléick. Någottråkigframståhinder imindre vägen ensom

intekan jag prestera.tyvärrbättre svar

stråk-dettapåpekaskan1990:46. DetVägverket attw vägar.Se Gemensamma
övergivet.tänkande ärnu
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Mellanpåslaget på åsenuppe

I 1992 fick Kraftbyggama Entreprenad AB, dotterbolag tillmars
Vattenfall, i uppdrag bygga dubbelspårigatt tunnelen genom
Hallandsåsen. Trots varningar från flera håll accepterade Banverket
Kraftbyggamas metod med s.k. fullortsbonning med hjälp jätte-av
borren Hallborr. Efter spektakulärt fiaskoett tvingades Kraftbyggama
först sin borrmetod och övergå till konventionell sprängteknikge upp
för slutligen lämna hela projektet. Efteratt anbudsrunda ficken ny
Skanska Stockholm AB i januari 1996 uppdraget fullfölja tunnel-att
bygget. Efter omorganisation Skanskas verksamhet överfördesen av
entreprenaden till Skanska Anläggningar i maj 1997.

För Banverket innebar Kraftbyggamas misslyckande besvärandeen
tidsspillan. För påskynda utbyggnaden ansökteatt verket redan i slutet

få1994 mellanpåslagöppnaatt på åsenett med arbets-av om uppe en
tunnel till den planerade tunnelsträckningen. På så skullesättner man
kunna arbeta på flera fronter samtidigt.

I maj 1994 meddelade Banverket Länsstyrelsen i Kristianstads län
utredde möjligheternaatt eller tvåatt öppna mellan-om ettman av

påslag på Hallandsåsen. Som skäl Banverket så långtuppe attangav
förhindramöjligt ytterligare förseningarfsom

Banverket inlämnade ansökan arbetstunnel till byggnads-en om en
nämnden i Båstad. Verket såg det absolut nödvändigt kunna iatt tasom
bruk tunneln möjligt. framhöllMan Västkustbananssnarast utbygg-att
nad fråga riksintresse kommunikationssynpunkt. Arbets-var en om ur
tunneln skulle bara användas under byggtiden och sedan förseglas.
Banverket ställde i utsikt tunneln skulle såatt påverkangöras påtät att
grundvattnet blir "försumbar".

Redan innan Banverkets skrivelse inkom till byggnadsnämnden i
Båstad hade fullmäktige i Båstad emellertid gjort uttalande- rubri-ett

beslut vad dencerat ansåg arbetstunnel påsom om om en uppe-

4 "Hallandsåsprojektet, mellanpåslag", Banverket, 1994-05-03, Dnr. 90-
772/64. Kopior brevet tillsändes några tjänstemän Båstadsi kommun.av
42 Ansökan bygglov for anordna arbetstunnel vidatt Severtorp... ,om en
Banverket 1994-10-14. Dnr saknas.



Bilaga 3 29höghastighetensoch prisHallandsåsen

uttryckte känslorfullmäktigeledamötemafrån ettYttrandetåsen. av
fullmäktigeprotokoll.svenskaivanligen inte möterslag mansom
och skärpaenhälligt mednämligenBåstad beslöt attFullmäktige i

Hallandsåsframhöllarbetstunnel. Man attpropåemaavvisa om en
naturvårds-klassadstatsmakternatillbakaår ärmångasedan somav

exploatering.skall skyddasochsynnerligt riksintresse motområde av
påmellanpåslagavvisande tillheltdärförställde sig ettKommunen

miljö-mycket"innebärainskärpteskulle,åsen. Detta grovenman,
fullmäk-enhälligaOch dengrundvattnet.såväl åsenförstöring somav

ställningstagande påsvavelosandeavslutade sitttigeförsamlingen
uppfordrandefölj ande sätt:

medelligaalla tillgän stomedkommer attKommunen aPPg
projektet

ansökanBanverketsBåstad fickhälsovårdsnärrmden iochMiljö-När
uppfattningBanverketsnämnden attkritiseradeutlåtandeför en
Nämnden fannoacceptabel.helt atttunnelbyggetförsening varav

ochgrundvattenförhållandenändradeeventuelltkonsekvenserna av
förseningdignitethadeområden änskyddsvärda störreiingrepp aven

därföravstyrktesBygglovprojektet.
Byggnadsnämnden upprättauppdrog åt attKommunstyrelsen

aktuelladetiriksintressenatillgodoseförområdesbestämmelser att
samtliga fastig-konstateradeByggnadsnämnden attområdet på åsen.

samtligaochsigtillfälle attberettsområdet yttrai atthetsägare
bygglovbestämde fråganNämndennegativa. attinkomna omvarsvar

Byggnadsnämndensöverklagadeår. Banverkettvåhögstanstå iskulle
utbad sigochKristianstads länLänsstyrelsen itillbeslut om en

och åter-linjeBanverketsgick påLänsstyrelsenprövning.skyndsam
förnyadförBåstadbyggnadsnämnden i prövtillärendetförvisade

Båstad i sinöverklagadesidalänsstyrelsens turfrånning. beslutDetta
avgörande.slutgiltigtförregeringentill

Båstadmellankampenställning idock intebehövdeRegeringen ta
medskapadeskompromisskaraktärpaketlösningBanverket. Enoch av

Kristi-Länsstyrelsen iVägverket,Banverket,inblandadefyra parter -

Kf § 127.1994-08-24,Båstads kommun,43Sammanträdesprotokoll,
112.1994-12-09, §Båstads kommun,‘4 hälsoskyddsnänmden,ochMiljö-

213.1994-12-19, §45 Båstads kommun,Byggnadsnämnden,
90-17/35.1995-01-26, Dnr.6 Regionen,SödraBanverket,

204-943-95.1995-02-10, Dnr.47 BeslutKristianstad län,Länsstyrelsen i
90-17/35.1995-06-26,48 Dnr.Syd,RegionBanverket,
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anstad län och Båstad. blevIngen lottlös. Vad gäller huvudaktörema
fick Banverket sitt tillstånd börja bygga arbetstunnel.att Båstaden
förband sig tillbaka överklagandenatt ta till regeringen. Som kompen-
sation fick Båstad 95 miljoner kronor för finansieraatt ivägarnya
kommunen. Några dessa ingick i den ordinarie vägplaneringen ochav
tidigarelades fannsHär emellertid också helt objekt. Samtidigtnu. nya
avgjordes äldre tvist mellan Banverket och Båstads kommunen om
storleken på det bygglov avsåg hela tunneln. dennaI fråga hadesom
Båstad krävt belopp i storleksordningenett 600.000 kronor medan
Banverket kunde sträcka sig till drygt 4.000 kronor. I slut-
uppgörelsen erhöll Båstad belopp låg vad kommunenett närasom
ursprungligen hade begärt och Banverket då funnit alldelessom
oskäligt.

Frågan mellanpåslaget viktig blandär därför detannatom att var
händelser i detta tunnelsegment Rhoca Gil-skandalengenom som

uppenbarades. Det kan därför ha sitt intresse studera litetatt närmare
vad låg bakom den beskrivna bytesaffären. Den framstårsom ovan

mycket märklig i ljuset den stridslystnad fullmäktige isom av som
Båstad tidigare så vältaligt uttryck för. Vad detett fickgav var som
beslutsamhetens friska hy blekna på de ledande kommunalaatt poli-
tikernas kinder

lämpligEn utgångspunkt för vad låg bakom paketuppgörelsensom
kan diskutera framförtsatt vissates ivara en som av personer
kommunledningen i Båstad. Enligt denna hade kommunen fåtttes
indikationer från Regeringskansliet regeringen skulle köraatt över
kommunen. dettaI läge framstod det då bättre snabbt få tillattsom
stånd uppgörelse med i första hand Banverket så kommunenatten
inte skulle komma stå alldeles tomhänt.att

Den skisserade har inte mycket talar förtesen sig. Denovan som
framstår efterhandskonstruktion vissa kommunpolitiker,som en av
vilka till följd den starka kritik uppgörelsen utlöste i Båstad,av som
velat försvara sitt handlande. handlandeDetta sig onekligen i ljusetter

den tidigare uttryckta motviljan arbetstunnel på åsenmotav en uppe
mycket märklig. Något stöd för verkligen Regeringskanslietattsom

stod i begrepp avvisa kommunens överklagandeatt och kommun-att
ledningen skulle ha fått indikationer härom har jag inte lyckats finna.
Det kan påpekas det ovanligtär regeringen,att ytterst viaatt t ettex

49 Se Regeringsbeslut, Kommunikationsdepartementet, 1996-04-11,
K96/972/3. Regeringens insats blev medge Vägverket fick tidigareläggaatt att
de aktuella vägobjekten Båstadi med förskotterades frånpengar som
Banverket.
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planförordnande, på kommun åtgärd den absoluttvingar en en som
brukar någon kompromisslösning förhandlassig. Dåmotsätter typ av

fram.
bakom uppgörelsen mellanpåslaget och deHuvudaktörer om

Banverket och Båstads kommun, dvs.vägmiljonema95 var
ledning. Banverket kommunenspolitiska För måstekommunens

icke oväsentligt hinder. skarpa verbalamotstånd sig Deettte som
överklagande bygglovsärendet klargjordeoch kommunens iyttrandena
verket alldeles för denkunde ha klart sigdetta. inteDäremot mer

hos detta motstånd.exakta naturen
Banverkets tydaagerande påkommunen måsteFör ett utom-

forcera flera fronter.tunnelbygget påordentligt intresse attstort av
haft tillfälle studera hur verkethade ocksåpolitikerKommunens att

bereddasökt efter finna markägaremed ljus och lykta attatt som var
tidsmässigt utdragna expropriationsärenden skullesälja mark så att

ortsbefolkningensSäljmotståndet kompakt frånkunna undvikas. var
fanns markhade emellertid stycke på åsensida. Banverket Dettur. ett

ochbolag Stockholm ägde sedan 1960-taletvid iSevertorp ett somsom
glädje hade då tänkthaft någon Bolaget sigdet sedan dess inte attav.

denna mark. hade emellertidfritidsby på intebygga någon Dettyp av
Båstads kommun hade miljöskäldessa planer.blivit något avav - -

markområde hadeutbyggnadsplanema.kategoriskt avvisat Detta nu
här till arbetstunnelnoch det mynningenBanverket förvärvat somvar

övertygadBåstads kommun måste således varittänkt ligga.att omvar
tidsbesparandefå till stånd sådanbeslutsamhetBanverkets attom en

tunnel.
Vattendomstolen granskat mellanpåslagethadeUnder våren 1995 ur

vattenföretag. Domstolen hade godkänt Banverketssynpunkten av
domstolen kunde knappastvillkor. Enligtansökan med vissa man

till följdoch olägenheter betydelsenågra skadorförvänta sig avav
föranlåtenVattendomstolen såg sig integiundvattenhanteringen. att ta

samhällsekonomiska kalkyl Banverket hadedenställning till som
skullehävdat mellanpåslag på åsenframlagt. Verket hade ettatt uppe

och denna inbesparade tid motsvaradebyggtiden med två årförkorta en
samhället cirka 60 miljoner kronor.för pånytta

uttaladeunderstrykas Vattendomstolen bara sigmåsteDet att om
vattenföretag. de skälmellanpåslaget Detta innebär attett avsom

formelltplaneringskaraktär fick Båstad bygglov intevägraatt settsom
Vattendomstolens utslag. måste dock påpekasberördes Det attav

5° 29/95Vattendomstolen, DeldomVäxjö Tingsrätt, 1995-05-23, Dom DVAnr
Mål 55/91.VAnr—
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Båstads motsträvighet informellt naturligtvis också hade göraattmer
med för arbetstunnelns inverkan på grundvattnet.en oro

Sådan bakgrunden till den förhandlingsprocess inleddesvar som
1995. Denna inleddes vid mycket informellt i juli.ett mötesommaren

Under fest i samband med tennistumeringen Swedish Open kom etten
från kommunledningen i Båstad sitta vid bordattpar personer samma

Banverkets avgående generaldirektör Jan Brandborn. Denne hadesom
precis dagarna tillträtti befattningen generaldirektör för Vägver-som
ket. Brandborn sedan tidigare bekant med de lokala politikema.var

hadeHan nämligen innehaft hög befattning vid Vägverket i Kristi-en
anstads län. Under bordsamtalet klamade konturerna bytesaffär.av en
Om Båstad kunde tänka sig godta arbetstunneln på åsen- och såle-att
des tillbaka sitt överklagande hos regeringen skulleta antal väg-ett-
projekt snabbt kunna bli aktuella kommunen.i hadeDessa visserligen
inte något samband med tunnelbygget och arbetstunneln utöver att

överskottsmassomavissa skulle kunna komma till användning vidav
vägbyggena.

Efter det relaterade bordssamtalet kom under hösten 1995ovan mer
formella förhandlingar till stånd hos Banverket i Malmö. En överens-
kommelse i enlighet med de i juli skisserade principerna ingicks och

kunderegeringen i april formella1996 sin sanktion till överens-ge
kommelsens finansiella transaktioner.

överenskommelsen blevNär offentlig fick kommunledningen utstå
mycket kritik för ha sålt ut viktiga miljöintressen. Kommunpoliti-att
kema bakom denna hade emellertid i god tid förankrat uppgörelsen hos
olika partiers ledningar. Härigenom kunde uppgörelsen- politiskt sett-
föras i hamn relativt smärtfritt.

Banverkets motiv inte svåra förstå. Tidsbesparingenär att var
mycket angelägen efter alla tidigare förseningar. Eller desom en av
intervjuade uttrycker det: Efter år försenade.två årett var man
Motiven hos kommunledningen inte fullt lika lätta förstå.är Dennaatt
svårighet vi de starka känslor avstånds-accentueras antar attom av
tagande fullmäktigeuttalandet speglar också delades denna. Nusom av
finns det emellertid skäl tvivla på så fallet. skallMan iatt om var nog
första hand de dramatiska orden ställningstagandeettse som av mer
symbolisk karaktär. Det svårt de ledande politikernaär iatt attse
Båstad verkligen beredda använda alla tillgängliga medelatt attvar

projektet kommunensVar ledande politiker bereddastoppa att exem-
pelvis till trädkramaraktioner för hindra byggetta Svaretatt är
naturligtvis nekande. självaI verket ledningen inte beredd göraattvar

Ävennågonting avfatta antal skrivelser.utöver iatt ett en samman-
hanget tämligen naturlig sak avsändandet kommunal delega-som av en
tion till Regeringskansliet Stockholmi gjordes inte. Vi kan därför dra
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det dramatiska språket fullmäktiges enhälligtslutsatsen iatt antagna
faktisktbeslut motsvarade de känslor besjälade de ledandeinte som

kommunpolitikerna.
tvivlande till uppgiftenhar ställt mig om"indikationer"Jag attovan

skulle köra över Båstad. betyder inte jag interegeringen Detta att tror
Banverket till skulle fåkommunens ledning trodde slut detattatt som

ledande politikerna tiden arbetadeville. Förmodligen trodde de att mot
Banverket ytterligt angelägna, länsstyrelsen stod påkommunen. var

godtogsida och Vattendomstolen arbetstunneln grundvatten-verkets ur
denna bakgrund och med tanke på ledningenssynpunkt. inteMot sär-

motstånd fanns därför känsla låt på ochskilt starka atten av oss passa
möjligt.sälja så dyrt somoss

för tankeexperi-huvudargument argumentationenMitt är ettovan
enkelt på fråga följande: Om kommun-går heltDetta attutment.

fullt delat de känslor kom till uttryckledningen verkligen hade iut som
inaktivitet och ii dessfullmäktiges skarpa uttalande i dessär upp-

EftersomBanverket obegripliga. jag tillåter miggörelse med att anta ett
det undersökta falletrationalitet hos de olika aktörerna ivisst mått av

Båstads ledande politiker debara inte hystekan slutsatsen attvara
speglar.fullmäktigeuttalandetkänslor som
för mellanpåslaget ingicks meduppgörelse villkorenDen somom

Ärviktig principiell fråga. detoch Banverket iBåstad spetsen reser en
Banverketfråga myndighetbetänkligt, kan sig,inte att somman en

kommun tillbakaekonomiska medel tubbarmed över-ta ettatten
råda tvekandet kan väl knappast någontill regeringenklagande För

agerandeinför bytesaffár. "Om ni ändrar ivi här står ertatt enom
belöna såskall ekonomiskt rikligen er-med mig så jagrättstvisten

Båstad med sig fick allmän-ha gått. Genomtycks tongångarna att gav
ställningstagande ihade på sin sida. Ettheten inte rättenveta somvem

hade något intressant denfrån sidadetta ärende regeringens sagt om
och statliga respektiverelationen mellan kommunernasformella organs

maktsfärer.
bara beskrivitsammanfattningsvis ha inteSålunda jag miganser - -

utförande.varför mellanpåslaget kom tillockså förklaratutan

5’ också möjligheten ärendet efter regeringenskan här tänkaVi attoss av
föremål hos Regeringsrätten.ställningstagande blivit för rättsprövning
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Rhoda Gil

Skanska igångsatte tunnelarbeteDen sitt i februarientreprenörennya
blev klart vattenläckaget1996. Det inte bara betydandesnart att var av

omfattning också de villkor den tillåtna mängden läckandeutan att som
överskreds omfattning. Redani i slutet kommaj 1996vatten stor av

alltför vattenläckage. Några månaderrapporter stortom senare rappor-
terades det detta kunde uppgå till 10 gånger den tillåtnaatt mäng-om
den. Under hösten började diskussioner k lining föras samtidigtattom s

antal olika tätningsmedel fördes på tal och också testades.ett stortsom
de inblandade började framståFör situationen allvarlig.att som

delen ägdeI januari 1997 hos Banverket imöteettsenare av rum
Malmö vid vilket några höga chefer från Banverket i Borlänge deltog.

informerade regionchefen och projektchefen förHär tunnelbygget om
mycket allvarliga vad gällerläget. vattenläckaget påtalades ochDet

olika eller mindre kostnadskrävande tekniska lösningar diskutera-mer
tänkbara förslag urskiljdes. Utökaddes. injektering medTre men

tunnelarea skulle medföra kostnadsfördyring på miljoner400samma en
kronor. alternativ skulle emellertid innebäraDetta de Vatten-att av
domstolen fastställda högsta värdena skulle överskridas 5 gånger om.

ambitiöst tätningsaltemativ skulle innebära ökningEtt kost-mer en av
naderna med miljoner kronor. skulle likväl medföra800 Detta att
vattenläckaget skulle bli ungefär dubbelt så tillåtet. tredjeDetstort som

skulle innebära helt liningalternativet och då skulle vattenläckaget ität
förupphöra. Merkostnaden detta alternativ dock helastort sett var

miljoner kronor.1 200
Efter Malmö skrevi de medverkande från Borlängemötet en av en

avsedd för första hand generaldirektören.intern i beskrevsPM Här
den rådande situationen alarmerande. sades det bordeDet ståattsom

Ävenklart för alla projektet högriskprojekt. med kost-äratt ett nya
nadskrävande insatser finns risk för obehagliga överraskningar,nya

förtroendekapitalpåtalades det. Banverkets kunde Därföräventyras.
framkastades för seriöst övervägande alternativet avbrytaatt

52"Angående Hallandsås BV/CE; Minnesanteckning 1997-01-24, reviderad,
1997-01-27.
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Enligt PM-författaren detta förslagprojektet. mycket drastiskt ochvar
han hoppades det skulle kunna avfärdas först efter förut-att men en-
sättningslös prövning.

farhågor för tunnelprojektets framtidDe ovannämnda PM såsom
otvetydigt uttryck blev kända förinte Banverkets styrelse. Införgav
det instundande styrelsemötet slutet februari ficki 1997av en annan av
de medverkande vid i Malmö i uppdrag föredragningmötet att ge en
inför styrelsen. detta syfte författades PM.För och omarbetaden ny

tonläget mindre alarmistiskt.Här Det noterades att entreprenörenvar
brottades med svårigheter". överskridna vattenläckaget sades baraDet
ha överskridits Vad gäller alternativ fortsattnågot. vid tunnelbygge

andraomtalades två de i den redovisade altemativen.PM:n Detav
komplettdyraste alternativet med lining nämndes inte. Och- viktigast

allt- så allvarlig kanske bordesituationen övervägaatt attav var man
förbigicks medavbryta projektet tystnad.att

fördåvarande generaldirektören Banverket, MonikaDen
Andersson, blev informerad innehållet i den första här diskute-om av

Banverkets styrelseordförande, landshövdingenrade GerdPM. Eng-
också informerad. dock den åsiktenblev Hon tunnel-attman, var av

projektet starkt förankrat i regeringen. gjorde något försökHon intevar
frågan tunnelprojektets eventuella avbrytandeatt ta omupp som en

instundande Banverkets styrelse. ordförandepunkt på det i Som imötet
Banverkets styrelse hade hon naturligtvis haft möjlighet att ta upp
denna fråga hon så hade önskat. denna bakgrundDet motvar somom

distribuerades till styrelsens ledamöter.andra författades ochPMen
slutet februari hade generaldirektören,styrelsemötet ägde iNär rum av

hade med tunnelbygget vid Hallandsåsen skaffa,skäl inte attav som
avgått.

styrelsen fördra någon slutsatssvårt Ban-Det änär attatt annan
korrekt bild de mycket allvarliga problemverket fickinte en av som

drabbats kan detta sammanhang låtatunnelprojektet hade i inteManav.
vad med olika samhällssektorerbli undra meningenöver är attatt som

myndigheternas styrelser. brukar anförasrepresenterade i Detär att
härmed bland annat tillföra kompetens utifrån ochsyftet är att att

allmänheten kan få verksamheten. dessasäkerställa insyn i Omatt
det naturligtvis betydelsesyften skall kunna uppnås är största attav

får korrekt och relevant information. harstyrelsens medlemmar Här
betänkligt Banverkets fall.det, jag det, brustit isersom

förUnder och våren 1997 ökade inte despera-vintern sägaattoron,
bland de ansvariga tunnelbyggarna. Vattenläckaget myckettionen, var

5’ Hallandsåstunneln, PM 1997-02-19.
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omfattande och ingen de kända och beprövade metoderna fungeradeav
tillfredsställande. det avgörandeSom problemet framstod svårigheten

finna medel uppfyllde rimliga krav på beständighet. Ingetatt ett som av
dittills aktuella medel uppfyllde här kraven. dennaDet i situationvar

GilRhoca tätningsmedel korn på tal.som som
Kunskaperna Rhoca Gil förinledningsvis små, inte sägaattom var

obefintliga, hos Banverket och Skanska. kunna bedömaFör vadatt som
hände det viktigt söka fastställa vilkasedan mått ochär att steg ansva-

förriga beslutsfattare bättra på de uppenbara kunskapsluckorna.tog att
viktigt redaSärskilt på visste vad ochnärär näratt ta vem vem

kunna bedöma händelseför-kunskap vad. Försaknade rättattom
loppet bör Rhoca Gil började Hallandsåseni i slutetnämnas att testas

1997.av mars
februari fickbörjan 1997 konsult på ochl Cement Betongav en

stiftelseforrnInstitutet, branschorganisation i bygg-inomärsom en
sektorn, uppdrag Banverket utreda beständigheten hosi Rhocaattav
Gil. från uppdragsgivaren snabbt undersöka dettaKravet attvar om
medel kunde beständigt i minst 100 år. Redan efter två veckorvara

rapport.förelåg preliminären
preliminära presenterades försiktig slutsats.denI rapporten en
verkar långtidsstabil, sades det. det ingickRhoca Gil vara Utan iatt

frågan medlets giftighet.uppdraget korn konsulten in på påtala-Detom
akrylamid-injekteringsmedlen förbjudnades varit ivissa Japanatt av

förgiftningar. Graden giftighetsedan på grund1974 antogsav av
beroende hur bra den kemiskaemellertid polymeri-vara av processen

fungerade. injekteringen och detta resultat förväntadeOmsation man-
blir helt polymeriserad den inte giftig, hävdades det.sig är-

fråndelen april 1997 förelåg slutlig CementI rapportensenare av
Institutet. till förbudetoch hänvisades åter iHär JapanBetong av

påtalades emellertid produkterakrylamider. Det generationeratt nya av
utvecklats. produkter väsentligen mindre toxiska, gjordesDessa är

enda källan kan finna till dettadet gällande. jag intressantaDen som
hänvisning till enligt produktblad. Produktbladenpåstående är är,en

påpeka, författade producenten produkterna fråga.bör i Vadman av av
slutligen gäller långtidsstabiliteten bedömdes denna vid lyckad injek-

kunna vattenläckage Hallandsåsentering i i minst 100 år.täta

54 Yttrande beständigheten hos Rhoca Gil 110-25, Preliminär rapport,om
1997-02-21.
55 beständigheten hos injekteringsmedelUtvärdering baserade akryl-av
amid, och Betonginstitutet,Cement 1997-04-22, Nr 97042.
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Banverket ville Cement och också skulle fåBetong Institutet iatt
uppdrag utreda de toxiska egenskaperna hos Rhoca Gil. blandAvatt

aktuella aldrigtidsbrist hos de detta tilläggs-antogsannat personerna
uppdrag.

finns Banverket reglemente för hur det skallinomDet ett noggrant
bruk.kemiska klart stadgatgå till i Det undernär ämnen ärtasnya

chef har fatta inköpsbeslut kemisk-vilka omständigheter rätt atten om
produkter. tidigare använda produkter skall Kemiskatekniska För SJ

undersökning och komma med utlåtande.laboratoriet Detgöra äretten
betydelse detta regelverk följdes falletfaktum inte istor attett avnu

fick förfrågan från deRhoca Gil. laboratorium ii: någonSJ ansva-:s
Banverket vad gäller tunnelbygget vid Hallandsåsen. räckerriga i Det

konstaterande. också ställaemellertid med detta Vi måsteinte oss
hade hänt sådan förfrågan Rhoca Gilsfrågan vad om egen-som en om

laboratorium. behöver inte tvekahade ställts till SJ: Viskaper om
tätt medlet gickBanverket hade någon klarsignalinte att attsvaret. om

tänkt. bör påpekas detdet det Det efteranvända på sättet att attvarsom
faktum vände sig Banverket i oktober 1997 tillmiljöskandalen ettvar

farliga egenskaper hos Rhocalaboratoriet för få utredningatt omen
Rhéne-Pou1enc.57Gil från Kort sagt:

regelverk följts hade den massivaBanverkets stipuleradeHade
till miljöskandalen inte skett.injektering leddesom

tunnelavsnitt.prövades Rhoca Gil på kortare DenUnder våren 1997
det s.k. bergrådetrekommenderade24 juni expertgrupp atten- -

tätningsmedel på tunnelavsnitt. Tvåskulle användasmedlet störresom
följaoch Skanska vid byggmötebeslöt Banverketdagar attettsenare

beställde Banverketden kommande veckanrekommendationen. Under
dessför-skall jämföras med de 180sammanlagt 360 tonton somsom

beställts.innan
dessa viktiga beslut måste vigäller kunskapslägetVad när tas
bristfälligt. Banverket har, videtta synnerligenkonstatera äratt som

få Rhoca Gil granskatvarit intresseratkonstaterat, inte attav avovan
förelåg kunskapsavseendekemiska laboratorium. Allt iSJ:s som var

medletfrån och Institutetsvissa indikationer Cement Betong rapport att

56 200.6d:1."Pa-handboken. Arbetsmiljö", Banverket, BVHSe
57 attestnummerGil, injekteringsmedel", Kemiska Laboratoriet"Rhoca SJ

tillfrågatKem.lab. har blivitkan bland läsa: SJ inte168/97. Här annatman
långställde studiegodkännande produkten. Laboratoriet efter sin enom av

rad kritiska frågor.
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skall påpekas med tillverkarenhar toxiska egenskaper. Det mötenatt
Rhöne-Poulenc också förekom där medarbetare från Banverket och

ställdes frågor medletsdeltog. dessa sammanhang vissaSkanska I om
hade emellertid hävdat dess produkt-toxiska egenskaper. Företaget att

behövde anledning till någonanvänd -interätt oro.ge
beslutades använda Rhoca Gil i mycketslutet juniI att storav

Uppenbarligen Banverket inte alldeles till-omfattning. inomvar man
detta tätningsmedels miljöegenskaper.freds med vad vissteman om

beslutande beställningar RhocaBanverketSamtidigt storaom avsom
medarbetarna uppgiften samlaanförtrodde nämligenGil attman en av

dess egenskaper. emellertid betydelseinformation Det är attavom
studie förefaller dikteras någonkonstatera denna inte störreatt av

skulle nämligenfrån Banverkets sida. Mankunskapsiver göra en
tätningsmedlet för, sade,sammanställning attrapporter som manav av
från arbetarskydd, miljö och hälso-eventuella frågorförekomma

myndigheterskyddsnämnd och andra
sammanställning Rhoca Gilstånd dennafå tillAtt rapporterav av

Banverket.prioriterad uppgift inomnågon högt Denknappastvar
toxiska frågor ochfick uppdraget inte någon påexpertvarperson som

snabbt få fram kunskaper går intetryck från ledningennågot attatt nya
följandelätt dra med tanke påslutsatsdokumentera. Denna är att

anmärkningsvärda förhållande:

oktober hade ingetinträffande i börjanmiljöskandalenNär av
för för samla kunskapeninom Banverketalls gjorts attatt om

miljöegenskaper.GilsRhoca

varför Banverket ochdiskutera inomskall här inte baraJag man
också frågan varför vianvända Rhoca GilSkanska beslöt utanatt om

reda detta medelsnonchalans vad gäller påfinner sådan uttalad att taen
miljöegenskaper.

alltutgångspunkt i detfrågor måste naturligtvis sinpå dessaSvar ta
under hösten 1996 och vårenläge tunnelbyggamaallvarligare som

demycket mycketinför. Vattenläckagetstod1997 större änstort,var
viktig utgångspunktVattendomstolengränsvärden Ensatt upp. annan

olikaenergiska försök gjordes mångaockså tät-prövaär attatt
uppvisade tillräcklig långtidsbeständighet.ningsmedel inget Iattmen

Rhoca Gil, det först fördes på tal,detta desperata läge korn närnärmast
räddare nöden. den första prelimi-framstå tänkbar Näratt ursom en

kom från och Institutet optimismen.Cement Betongnära stegrapporten

5‘ Banverket, Södra 1997-06-30.Byggmötesprotokoll 16, regionen,nr
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Ja, blev så säker på hittat det medlet börjaatt rätta attman man man
det avvakta den slutliga fråntesta institutet.utan att Förrapportenens

de ansvariga tunnelbyggama det helt överordnade problemet hurvar
vattenläckaget skulle kunna med långtidsbeständigtstoppas ett tät-
ningsmedel.

Det går således förklara varför Rhoca Gil först testades i mindreatt
skala för sedan användas i skala. Denna förklaring förutsätteratt stor
emellertid miljöhänsyn inte ingick i användarnas överväganden.att De

inom Banverket fattade beslut börja medlet iatt testapersoner som
kan efteråt1997 inte påstå de innan dess överhuvudtaget inteattmars

hört talas tätningsmedlet kunde problematiskt miljösyn-attom vara ur
punkt. denI preliminära från Cement och Betong Institutetrapporten
nämndes ju, vi toxiska problem fanns. Vad vi måstesett, attsom
förklara därför varför inom Banverket- ochär jag nöjer mig härman
med denna instans -i miljöfrågan slagit dövörat till.att ta upp

bakgrundshistorienI till Rhoca Gils användande vid tunnelbygget
Hallandsåsen vi tydligt inom Banverket attitydenVimöter hargenom

redan bestämt inte med fakta När vi skall försökastöross oss nya—
förklara sådan attityd kan det lämpligt erinra sig någotatten vara som
nobelpristagaren Gunnar Myrdal "All brist på kunskap tenderarnoterat.
-i likhet med all kunskap opp0rtunistisk.59 Jag skall häratt vara-
försöka Visa det Myrdal talar nämligen frånvaroatt attsom om, av
kunskap ibland går förklara, i just vårt fallatt stämmer.

Frågan Banverkets nonchalerande Rhoca Gils miljöegenska-om av
kommer behandlas under olika, delvis sammanvävda,att treper men

aspekter: i Bristande lyhördhet, ii kognitiv dissonans och iii svag
miljölagstiftning.

Vad gäller i lätt påvisa hur Banverket inte varit särskiltär att mot-
tagligt för den de boende på Hallandsås länge uttryck åt.gettoro som
Många har omtalat Banverket har varit svårt ha med ochatt göraatt att

uppgifter grundvattenproblem inte tagits på särskilt allvar.att stortom
dessutomDet går hurvisa verket ibland har negligerat uppenbartatt

relevanta sakuppgifter. bisarrtEtt exempel på detta harnärmast vi
redan syftar påJag Banverkets totala bristomnämnt. på intresse till-att
godogöra de erfarenhetersig kunde dras tunnelbyggeett annatsom av

Hallandsåsen, nämligen Bolmentunneln.genom
kan,Man jag, förklara bristande lyhördhet med dentror teori om

kognitiv dissonans utvecklats inom den psykologiska veten-som
skapen. Med begreppet kognitiv dissonans spännings-ettavses

59Myrdal, Gunnar: Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Stockholm
1970.

14 185962SOU1998:137
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eller ställssamtidigt omfattar-uppkommertillstånd när en personsom
läroboksmässigtpsykologiskt oförenliga uppfattningar. Ettinför två-
rökare hamnardissonans den situation iexempel kognitivpå är som en
tal.°° denhälsofaror förs på Enligtpåståenden rökningens storanär om

viktigutvecklat teoripsykologen Festinger,amerikanske Leon ensom
psykologiskt oförenliga uppfatt-tillstånd därdissonans,kognitiv ärom

till försök reduceraledersjäl plågsamma. Dedväljes iningar attsamma
spänningstillståndetfl

uppfattningarkonfronteras med olika är spän-När somen person
Ld-väljas. Två sådana strategierolika strategierningsfyllda kan är

undvikaVid undvikande försökerfömekande.vikande och attman
konfronteras med spännings-där riskerarsituationerhamna i attman

förnekande försöker upprätthållaViduppfattningar.skapande ettman
återgivande den situationfelaktigtsken konsistens ett av mangenomav

befinner sig
agerandeidéer på Banverkets idessa psykologiskaTillämpar vi

undvikande varit lösningendet första handRhoca Gil-fallet iär som
undvika sökapåfrestande situation. Genompsykisktpå att att etten

tätningsmedlets miljö-frågantillfredsställande påintellektuellt svar om
skala ske.injekteringobehag undvikas och ikundeegenskaper stor-

miljöfarliga tätningsmedletfallet med detbara idet inteSom vi ärsett
delundvikande strategier. OintressetBanverket Valt ta avavsom

exempel påövertydligtBolmentunnelns erfarenheter nästanär ett annat
samhällsekonomiskfrånvaronSannolikt tordefenomen. avsamma
ljuset teorintunneln kunna idubbelspårigakalkyl den omses avav

kognitiv dissonans.
Banverkets fall.huvudstrateginundvikande varit iharjagSom ser

vetaefter ingentingförsta handVerket har i än attsträvat att snarare
ocksåemellertid exempel påfakta. finnsuppenbara Detaktivt förneka

presskonferens tunnel-denexempel härpåfömekande. Ett utgör om
hösten 1996.Skanska anordnade underBanverket ochbygget som

tid det uppenbartfrån dennadokumentende interna är attLäser man
vattenläckagetproblem ochmed mycket svåratunnelbygget brottas att
budskapemellertid inte detframstår allt Detta ärvärre. somsom

°° psykologisktkanpåpekas två för vissbörDet utsagoratt varaen person
kan inteoförenliga logisk mening. "Jagde i Utsagomaoförenliga ärutan att

logiskt oförenliga.orsakar lungcancer inte Deoch Rökningsluta röka äratt
påfrestande förpsykisktsamtidigt. kan däremotbåda Detkan varasannavara

bådabetrakta utsagomaatt sanna.sompersonen
5‘ UniversityStanfordTheory of Cognitive Dissonance.Festinger, Leon: A

1957.Press,
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förmedlades till allmänheten. beskrevsHär situationen på ett upp-
lyftande Visst finns det problem lägetsätt. under kontrollärmen

Vad jag här har hävdat den brist på lyhördhet ochär oviljaatt att
söka relevant information kan belägga i Banverkets fall tillsom man
icke oväsentlig del kan förklaras med teorin kognitiv dissonans. Detom
finns fenomen sannolikt också varit betydelse förett annat storsom av

miljöskandalen kunde bli möjlig. Vad syftarjag på tydligatt är en
svaghet hos miljölagstiftningen.

Låt betrakta lagstiftningen på visst samhällsområdeett ettoss som
signalsystem. Genom brottsrubriceringar, straffsatser, polisiära priori-
teringar och dömande verksamhet skickas signaler från rättssystemet
till medborgarna hur statsmakterna på olika lagstridigatyperser av
handlingar. Om, för mycket vardagligt exempel, det förbju-att ta ett är
det för fotgängare gå röd gubbe" aldrig någon straffasatt mot men
sänds andra signaler alla observerade överträdelser medän storom
sannolikhet leder till kännbara böter. finns skälDet med-att tro att
borgarna i land Sverige har god kännedom det rättsligaett som om
signalsystemet.

fungerarHur då miljölagstiftningen signalsystem i här antyddsom
mening alltförUtan många reservationer jag kan betecknatror att man
detta I Sverige betraktar inte statsmakterna miljö-systern svagt.som
brott något synnerligen allvarligt. Få straffas, straffsatsema ärsom
genomgående låga, fängelsestraff utomordentligt ovanliga och poli-är

och åklagarmyndigheter inte denna brott någon särskilttypsen ger av
prioritetfhög

kan knappastDet råda någon tvekan de inblandade aktörernaattom
vid tunnelbygget kände till existensen signalsystemet på miljö-av
området. första fråga harDeras uppenbarligen inte gällt miljö-
konsekvenser olika tilltänkta åtgärder. Denna prioriteringav av upp-
märksamheten framgår med all tänkbar tydlighet fördesRhoca Gilnär
på tal tänkbart tätningsmedel. endaDen verkligt betydelsefullaettsom
frågan dettai sammanhang medlet hade den önskvärda bestän-var om
digheten. denna frågaDet och ingen omedelbart ville havar annan man

på. Vi kan naturligtvis tänka den första fråga allaattsvar oss som
tänkte på injekteringsmedel aktualiserades vilkanärgenast ett nytt var

62 frånCitatet hämtat Rallaren, Banverkets personaltidning,är nummer
november 1996, sid.26.
63Se Eriksson, AmbitionerInger: och Flaskhalsar. Brottsförebyggande Rådet,
Rapport 1990:10, sid. 30-34 och 67-71 och 1997/98:45,Prop. sid. 525-530.

tidigtDet for uttala sig i frågan denär Miljöbalken, träder iatt om nya som
kraft kommer1999, medföra någon väsentlig förändring.att
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signalsystem på miljö-detta hade. Givetmiljöegenskaper ett annat
den det förstahade situationen kunnat inomområdet attvara man

kemiska laboratorium gransk-gjorde be SJBanverket göraatt :s envar
egenskaper. denna granskningGils toxiskaRhoca Förstning om gavav

sedan vidare och ställde frågorresultat gickgynnsamtett omman
Så gått har svårtlångtidsbeständigheten. kunde det ha till. Jag att tro

skaffa med Banverketsmiljölagstiftningen inte hade något attatt
först och vad fästeviktigtvadprioritering göraatt stormanvarom som

vid.vikt
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Varför gick det snett

Genom de givits på de fem första frågorna, formuleradessvar som som
på sidan kan vi med viktig komplettering ettnu en ge samman-- -
fattande på frågan varför miljöskandalen inträffade. kanVi urskiljasvar
följande förklarande faktorer:

i Dåligt beslutsunderlag

ii Bakvänd beslutsordning

iii Svag miljölagstiftning

iv Extrem tidspress

v En ogenomtänkt höghastighetsñlosofi

Vad gäller i har vi på de föregående sidorna kunnat dokumentera en
rad brister. geologiskaDe studierna gjordes på stadium, rele-ett sent

geologisk kunskap negligerades, den samhällsekonomiskavant ana-
lysen det valda alternativet med dubbelspår utfördes överhuvudav

ochinte miljökonsekvensbeskrivningarnataget ytliga och försttogvar
på stadium alls notis gmndvattenproblemett kundesent finnas.attom
Den häpnadsväckande oviljan frånnärmast bland annat Banverkets
sida reda på tätningsmedlet Rhoca Gils miljöegenskaperatt ta har under
tunnelärendets hantering på intet unik.varitsätt

bakvändaDen beslutsordningen, dvs. ii, får sitt tydligamest
Åruttryck i regeringens beslutsfattande. fattade1991 regeringen beslut

använda del de investeringsbeloppatt riksdagen ställt tillen av som
förfogande till bygga dubbelspårig tunnel Hallandsåsen.att en genom
Året därpå stod regeringen inför uppgiften bestämma huruvidaatt
tunnelprojektet i tillåtlighetsavseende förenligt med svensk miljö-var
lagstiftning. Detta exempel på stolligheter i beslutsprocessen är rentav
formell I materiell mening finns fler egendomligheternatur. attmer
förteckna. Dessa har med den bristergöraatt vityp noteratav som
under punkten i. tänker främstJag då på brist på altemativanalys dei
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samhällsekonomiska kalkylerochmiljökonsekvensbeskrivningar som
det detfattades. Som jagtunnelbyggetbeslut ärutfördes innan serom

tunnel underjämföraskeddeotillfredsställandemycket att- ensom -
Somform upprustning.varjebananbefintligamed denåsen utan av

kunskap ihelstfår ingentidigaredeläsare rapporterna omsommanav
kunskapviktigaDennakunde typvad mån den rustats avupp.senare

samhällsekonomiskamiljöskandalen.efter IförstframBanverkettar
systematisk analysföreligger1998i årgjortsstudier avsom --

denupprustningföga kostsammedjämförttunnelaltemativet aven
Även ställdamåttligtmedSinarpsdalen.befintliga järnvägen genom

innanjämförelse ha gjortsdennabordealtemativanalys stats-krav på
besluten.formellafattade demakterna

iii.miljölagstiftning- Närförklaringsfaktortredje ärEn svagen
allliksommiljölagstiftningen,Gil såg jagfallet Rhocaanalyseradejag

vill härsignalsystem. Jagföreställningeni ljusetlagstiftning, ettomav
exempel på svagheten iövertydligtfalldettalyfta fram nästanettsom

kräver ingenområde.viktigt Detlagstiftningensvenskaden ett
berörexempelbelysandeflerhittaenergiövermänsklig att som

ochgrundvattenfråganhanteringen vatten-HelaHallandsåsen. omav
från 1992domsina krav iVattendomstolensedanläckage har enangav

här påminnaräckersenfärdighet.och Detoförmåga attutmärkts omav
sigVattendomstolen faktiskt åtogförhandlingarna iinförBanverketatt

vattenläckagetarbetetavbryta överstegålägga entreprenören attatt om
dettaGil kan iRhocavad gällernivåerna Liksomstipuleradede man
medstudera vadklargörandepedagogiskt sättfall på menasett som

övervakareLänsstyrelsens insatsmiljölagstiftning. avsomsvag
uppbygglig. Innansärskiltintemeddelade kravVattendomstolens är

länsstyrelsen måsteexempelvis,instanskritiserar mansom,enman
hardennamöjligheterlegalavilka attfrågorställaemellertid som

förfogandetillställtsandraochpersonellavilkaingripa, somresurser
och regeringriksdagnaturligtvisdethandvidare. I sistaoch så är --

här.ansvarigaärsom
starka tidspressdenbetydelseförklaringsfaktor ärEn storavannan

detfråntunnelhistorienhelaröd trådlöperiv genomsom ensom——
fallsärskilt ifattades. Detbyggandet är treformella beslutendeatt om

genomförandefasi policy-processens ärsnabbhetenbetonandetdär av
Kraftbyggamavaletsyftar då på entrepre-markant. Jagsärskilt somav

konkur-fortarebyggakunna änKraftbyggama1992. Att antogsnör
framgångsrikt iföretagetmotivviktigt attettrenterna varvar

DVA1992-11-24, Dom64 DeldomVattendomstolen,Tingsrätt,Växjö nr
sid. 14.Mål 55/1991,VA70/1992, nr
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anbudskonkurrensen. syftarJag vidare på beslutet bygga arbets-att en
tunnel, mellanpåslaget, Hallandsåsen.på beslutDetta dikteradesuppe

övertygelsen sådan tunnel skulle påskynda fárdigställandetattav en av
hela projektet med två år. tredjeDet exemplet på uttalad tidspress är
den beslutsgång ledde till tätningsmedlet Rhoca Gil kom tillattsom
användning.

Som förklaringsfaktor vill slutligenjag också hänvisa till viss typen
filosofi höghastighetens värde v. speciellaDenna faktorstoraav om —

förklarar inte bara den specifika tidspress vi kan dokumenterasom
under själva genomförandet statsmaktemas beslut järn-av om en
vägstunnel Hallandsåsen. kanDen också förklara vilketgenom -
egentligen viktigare varför projektet detta slagär ännu i vårtav sam--
hälle tillmäts sådan betydelse. fästerNär avgörande viktstoren man

Ökadvid hastigheten det i olika avseenden. hastighetgör tre ärman
viktig hos den samhällsförändring aktuell i det enskildatyp ärav som
fallet. fall behandlas härDe projekt inom transportsektorn.rörsom
Hastigheten inom denna samhällssektor gäller då förflyttningaratt av
gods och människor kan ske fortare tidigare. hastighetenMen kanär
också gälla de behövs förbeslut dessa förändringar i verklig-attsom
heten skall kunna förverkligas. Om den första förändring itypen av
verkligheten viktig så det naturligtvis också nödvändigt beslutär är att

denna försinkas.inte Hastigheten har emellertid vikt ytterligarei ettom
avseende. något slagNär hastighetsbefrämjande åtgärd beslutats ärav
det nödvändigt den snabbt kommer till utförande.att

kunna förståFör bakgrunden och innebörden vad jag vill kallaatt av
rörlighetens politiska filosofi måste kort idéhistorisk tillbakablicken
göras.

Låt mig inleda denna tillbakablick med viktig iakttagelseen som
författaren Milan Kundera har gjort. I långsamhetensen roman om
behag han:säger

Snabbheten den denär tekniska revolutionenextas harsom
skänkt människan."

Kundera har alldeles han kopplar vårt samhälles hög-rätt när samman
hastighetsfilosofi med den tekniska revolutionen. framgårDetta mycket
tydligt besväretsig läsa de ekonomer och filosofergör attom man som
lade den intellektuella grundvalen för ekonomiskt byggt påett system
allt snabbare förändringar.

finns dettaDet i sammanhang särskild anledning uppmärksamma
det ekonomisk-filosofiska den vittberömde Adam Smithsystern som
1723-1790 utvecklade i banbrytandesin skrift Inguiry theAn into

andNature Causes of the Wealth of Nations, publicerad det händelse-
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mark-till detgrundkonceptionenhelafinner vi1776. Härrika året
och fri konkurrens. Jagavtalsfrihetpåbyggtnadsekonomiska systemet

kanSmithidéer hoscentralalyfta fram deskall här bara ensom ge
tunnelbyggetdvs.specifika fall,förståelse vårtdjupare genomav

Hallandsåsen.
fundamentalprincip,normativSmithshosfinnsDet resonemang en

utgångspunkt för modernasjälvklarfortfarande närmastutgör ensom
denna principsvenska. Enligtdetexempelvis, ärpolitiska system som,

något efter-välstånd ochsigimateriellt gottökandeständigt
samhällsarbetealltmål övrigtdet ärformulerasHärsträvansvärt. som

arbetetmänskliga intedetSmith haruppnå. Somför t.ex.medel att ser
läggermedel- och härställetskall iegenvärde. Det ettnågot ses som

välsignelser-arbetsdelningenslångtgåendevikt vid denoerhördSmith
denalltså helagällerallmäntmateriella tillväxten. Rent attdenökaatt

nödvändigade instrumenttill ärteorin tjänarekonomiska att somange
måluppfyllelse.möjligahögstauppnåför att

förbetydelseutomordentligmarknadervidgade attSmithFör är av
vidgade mark-hanframhållersammanhangvaruutbudet. detta attIöka

och förbättradrörlighet transport-fysiskfordrar ökadnader en
statligaförespråkarSmithviktigtsåområdeDetta attkapacitet. är

kapacitetsförbättringar.nödvändigaståndfå tillförinitiativ att
välståndsutveckling imedsamhälleidealSmiths är ett express-en

hämmande regle-allaexempel,belysandeför attvill,fart. Han ettatt ta
medökainkomster kankapital ochsåundanröjsnäringsliveti attringar

65rapidity.possiblethe greatest
förgrundvalenfinnerfilosofi vipolitiskarörlighetensdennaiDet är

historienframträdande drag isåhastighetsfilosofi ärden ett omsom
skälfunnitsflertal gångerhar attHallandsåsen. Dettunneln under ett

harantagna tidsvinsterbetydelseavgörandedenframhålla som
sig besvärhar gjorttunnel. Ingenstansförspelat i argumentet manen

viktiga. Derastid såinbesparingardessa ärvarförtalamed att avom
premiss.icke-ifrågasatt Dennasjälvklarlikavaritbetydelse har somen

ekonomiskt-filosofiskaSmithsAdam system.in ibrapremiss passar
resandet inteegenvärde så harhar någotSmith intehosLiksom arbetet

beslutetförbanadeutredningar ettde vägsig ivärde inågot omsom
Banverketstydlighet itänkbaramedframgårtunnelbygge. Detta största

politiska filosofiRörlighetens65 minbyggeravsnittDetta uppsats som
Lunds universitet,årsmöte",förbundetsStatsvetenskapligavidframlades

bokuvecklas irörlighetsfilosofi kommer attoktober 1996. Denna ommer en
och kommerarbetarnärvarande attjag fortrafikpolitiksvensk somsom

1999.publiceras
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analys vad inställt tunnelbygge skulle innebära, analys verketettav en
genomförde efter miljöskandalenf fördröjdEn på i storleks-resa -
ordningen minuter mellan8-15 Göteborg och Malmö uteslutandeär-

fråga bortkastad tid. välbehag långsammareDeten om som en resa
den vackra Sinarpsdalen skulle kunna medföra noll ochärgenom av

värde.intet Banverket förefaller endastFör principen ju fortare,
desto bättre" gälla.

66 Systemplan Skåne.Revidering BRST 1998-06-18.PMav
67 påpekatjag tidigare den tidiga tunnelstudien härSom 1985representerar ett
lika välkommet ovanligt undantag.som
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Hallandsåsen unikt fallett-

skall detta avsnitt söka troliggöra den besluts- ochJag i att genom-
förandeprocess utmärker tunnelbygget Hallandsåsen inte ärsom genom

del generelltunik Ordetutgör mönster.ettutan snarare en av mer
form bevisningtroliggöra" här viktigt. Någon i strikt meningär ärav

finns fleradet fråga Vad jag skall visa det andrainte göra är att attom.
fall infrastrukturen viktiga likheter. dessa fall harinom uppvisar Isom
emellertid några miljöskandaler för alla uppenbara slaginte av samma

vid tunnelbygget inträffat. Som jag beror detta inte på dessaattsom ser
planeringsavseende bättre. torde i stället ha medDet göraatt attur var

vårt undersökta fall hadede ansvariga i otur.mer
andra fall kommer här kort behandlas. fall jag har valtDeTre äratt

motorvägsbygget mellan Stenungsund och Udde-det kontroversiella
genomfört storskaligt tunnelbygge Göteborg ochvalla, iett

Öresundsbron.

Fall l

bygga sträckan mellan Stenungsund och Uddevalla påBeslutet att ut
besluttill följd det i december 1984E6väg motorväg omvar en av

Uddevallavarvet den socialdemokra-nedläggning det statliga somav
fattade. Nedläggningen innebar cirkatiska regeringen 2.500att perso-

mycket starkt beroendeblev arbetslösa på varvet.ort aven som varner
befann samtidigt i situation med låga opinions-Regeringspartiet sig en

för dörren i september 1985. stodsiffror och val stod Regeringenett
handlingskraft. Under arbetet krispaket förunder tryck visa påatt ett

ledande företrädare kontakt medUddevallaområdet regeringenstog
bytesaffár berettVolvos koncernledning. gjordes VolvoEn attvarupp.

under villkor lägga helt bilfabrik i Uddevalla. Somvissa en ny
kompensation fick företaget rikligt statligt stöd liksom löfte om en
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utbyggnad de återstående fyra milen E6:an mellan Göteborg ochav av
Uddevalla redan hade motorvéigsstandard.intesom

Motorvägsbeslutet motorvägsutbyggnad i Bohuslän fattadesom en
på smalast tänkbara beslutsunderlag. enda underlagDet över-som

fannshuvudtaget snabbkalkyl vad skulle kosta bygga.vägen attenvar
Några få dagar innan Uddevallapaketet offentliggjordes tillfrågades

förchefen Vägverkets regionala organisation vad den tilltänktaom
skulle kosta bygga. fickHan på sin höjd timmar påvägen att ett par

framsig snabbt räkna rimlig siffra. Att den i all hast framtagnaatt en
kalkylen kraftigt undervärderade faktiskade kostnaderna knappastär
något förvåna sig över.att

från snabbkalkylenBortsett investeringskostnadema fanns alltsåom
helst faktaunderlag.inte något Någon samhällsekonomisk analyssom

förelåg således inte. Någon analys miljökonsekvenserna förelåg inteav
heller. analyser gjordes mycketDessa dvs. efter deattsenare,

fattats.avgörande politiska besluten redan analysernaAtt samhälls-av
ekonomi och miljökonsekvenser kom redanvägenatt styras attav var
beslutad självt. beskrevsig Så exempelvis den ekono-ansvarigesäger

Vägverket Borlänge den samhällsekonomiskapå i kalkylenmen som
ett dokument.tomt

Jämför tunnelbygget Hallandsåsenvi och motorvägsbygget igenom
Bohuslän framträder skillnader.intressanta Jämför kvaliténvi i de
beslutsunderlag förelåg de avgörande politiska besluten fatta-närsom
des slutsatsenmåste Vi entydigt dra situationen iännu sämreatt var

det inte här någon miljöskandaldet bohuslänska fallet. Men var som
inträffade. Och detta kan naturligtvis inte bero på detta fall, tilliatt man
skillnad från tunnelbygget, vad gjorde. Bohuslän hadevisste Iman man
helt enkelt större tur.

Fall 2

andra fall behandlar projektMitt ingick i viktig trafik-ett som en
överenskommelse aldrig kom genomföras. syftarJag påattmen som
den väldiga motorvägstunnel ingick deni s.k. Adelsohn-överens-som
kommelsen Göteborg. partiledaren föri Förre Moderata Samlings-

Ulf Adelsohn hade under kommitpartiet 1990 till Göteborgsregionen
för hjälpa till förhandla fram övergripande trafikuppgörelser iatt att en
storstadsregion ansågs lida miljöproblem och trafikbelastningarsom av

68 detaljer i denna spännande uppgörelse, Falkemark och WestdahlFör se
Ibid. kap. 2.
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förhandlare den storstads-Adelsohn ingick iolika slag. som gruppav
för snabbt cirka månaderförhandlare regeringen på 9utnämnt attsom -

trafikuppgörelser landets städer.stånd övergripande ifå till störstatre-
riksbankschefenmed Adelsohn fick Dennis uppdragetSamtidigt Bengt

Hulterströmoch förre kommunikationsministem Sven iStockholmi
Malmö.

1980-talet flera offentligaAdelsohn hade slutet iUlf i samman-av
städer-pläderat för kringfartsleder demed energihang störreruntstor

besvärliga trängselproblem.viktig lösning på alltcentra mersom ennas
blev därförinledde arbetet i GöteborgsregionenAdelsohnNär en
försökte få stödfrämsta förslag hanmotorvägsled staden hansrunt som

det den trafik-politiker. han sågför bland regionens Som storavar
Älv,under delTingstadstunneln Götastockningen är en avsomgenom

Göteborg, huvudproblemet.Malmö och OslomellanE6:an genom
Österled förstod istaden och härMotorvägsleden centrumrunt en ny-

funktion.kraftigt avlastandeAdelsohn fåskulle, enligtintresset- en
Österled miljarderstorleksordningen 4-5skulle kosta iEn ny

tänkt iviktig del dennakronor. En motorväg attvar enav
frilufts-Delsjöområdet, naturskyddatlång tunnel underkilometer7 ett

skulle belöpa sig tillkostnaden för tunnelnområde. Bara nästan
investeringskostnad kan jämföras medmiljarder kronor.2,5 Denna en

vid denna tid beräknadesHallandsåsentunneldubbelspårig somgenom
miljard lcronor.kosta knappt 1

den slutligade lokala politikerna ilyckades förmåAdelsohn att
favorit-med på hansöverenskommelsen slöts i januari 1991som

Österleden. entusiastiskapolitikerna fögalokalaprojekt, De menvar
godkännandehade knutit ihopeftersom Adelsohnmed på dettagick ett

bidrag tillfrånmed löftedetta projekt ettstatenett omav
dryg miljard kronor.kollektivtrafiken på en

Österled synnerligenBeslutsunderlaget för Adelsohns är magert.
kostnadskalkyl.översiktliggjordes mycket IngenVad var ensom

miljökonsekvensbeskrivningsamhällsekonomisk kalkyl utfördes. Ingen
kostnadskalkylen,enda lyckats hitta,framtogs. jagDet ärutöver en

tunnelnegenskaper där den långageologisk studie bergetskortfattad av
noterades problem intetänkt fram.skulle Här äratt somvara

funnit Hallandsåsen.olika dem geologema ialldeles
väl det förhållandetbeslutsunderlaget speglarbräckligaDet att

ochkontakt med de tjänstemänhade mycketAdelsohn inte experter
ledning träffadesakkunskap. Vägverkets i regionenhade gedigensom

69 rikhaltiga material finnshär bygger det synnerligenFramställningen som
Kommunalförbund i Göteborg.på Göteborgsregionens
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han fickgång. han vad redan GöteborgsHär tjänstemän upplystvetaen
Österledensnämligenhonom avlastande funktionattom, av

Tingstadstunneln tämligen obetydlig. Huvudargumentet för dettavar
storskaliga projekt hade således från saklig synpunkt under-- -
minerats. statliga förhandlingsmannens förDen entusiasm kringleden
stod emellertid omedelbar relationinte i någon till sakförhållandena.

Österledengick det då Adelsohn lyckades, fåHur vi medsett,som
i den slutliga trafikuppgörelsen. skulle emellertid godkännasDenna av

antal kommuner i Göteborgsregionen. ratificeringDenna gick bra iett
Göteborgs kommun, liten randkommuni Partille blev detmen en - -

Partille redan hade begåvats med sexfiligtvärstopp. motorvägsom en
fylldeskommunen, nämligen E20, inte någon glädje över attgenom av

få ytterligare skulle korsa den redan befintligamotorväg,en som
Partille sade helt enkelt till Adelsohnpaketetsnejmotorvägen. stora

Och detta föll.motorvägssatsning. skall väl tilläggas bered-Det att
skapen från Göteborgs tungviktiga politiker stödja det it.ex. att ett
kritiskt Ögonblick tycktes obefintlig.

Även detta fall finns skillnader planprocessen förhållandei i i till
vad gäller för Hallandsåsen. Beslutsunderlaget i likhet medsom var -
Fall slutsats börjar skönjas. Planfrågoma denl En iännu sämre.—
fråga ledde miljöskandalentill i Halland inte, kanskeärsom som man
skulle unikt usla.kunna på något sätttro,

Fall 3

Öresundsbroprojektet.fall det väldigaMitt tredje gäller SverigesNär
undertecknade avtaloch Danmarks regeringar i l991 ett attmars om

bygga för både dubbelspårig och fyrfiligbro järnväg motorvägen
och Köpenhamn hade detta föregåtts omfattandemellan Malmö ettav

utredningsarbete. mängd tekniska undersökningarFörutom storen
fanns projektets förut-också studier ekonomiska och miljömässigaav

denna obestridliga mängd underlagsrapportersättningar. Trots finnsav
förteckna.likväl allvarliga brister att

skall här kortfattat behandla projektets ekonomiska ochJag
miljömässiga aspekter. Vad gäller ekonomin det sedan mittenvar av
1980-talet självklar förutsättning fast förbindelse måste kunnaatten en
finansieras helt med trafikantavgifter. Några skattemedel skulle således
inte skjutas till. detta krav kom fälla det alternativDet attvar som som
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borradmiljövänliga, nämligen järn-uppfattade detmånga mest ensom
vägstunnel.

Danmark, liksom den svenska propositionen,avtalet medEnligt
till Folketinget, skulle den kombi-danska regeringsförslagetoch det

hållet kunnat finansieras statligtbroförbindelsen helt ochnerade utan
detta viktiga påstående heltstöd." märkliga emellertidDet är att

ekonomiska studier. de danskaNärstöd regeringamas internasaknade i
arbete iavslutade sittregeringsexpertemaoch svenska gemensamma

ekonomiska förutsätt-konstatera dentvingades dejanuari 1991 att
sades:raserad.broförbindelsen Detningen för var

möjligtdet kommerhärefter konstateras, intekanDet attatt vara
med mindre detsamlade anläggningendenfinansiera än attatt

medelanvänds statliga

Stockholm drogs exakt slut-iKommunikationsdepartementetI samma
helt enigaoch danska regeringstjänstemännensats." de svenskaAtt var

Öresundsbron finansiera med broavgifterskulleinte attatt varom
och fick reda på.folkvalda Danmark Sverige inte Ide idock något som

svenska propositioneni dendanska lagförslagetsåväl det som
med hjälp trafi-fullständig finansieringfiktionenupprätthölls avom

hade hänt devadkan bara spekulerakantavgifter. Man omom som
Danmark och Sverigeavtalet mellanratificeringenfolkvalda inför av

borradeskäl fällde denavgörandekännedom dethade fått att somom
broförbindelsen.också gälldejämvägstunneln

överenskommelsen mellanundertecknandetformelladetFöre av
miljöstudier. Underantalgenomfördesoch SverigeDanmark ett

projektets tillåtlig-frågan helaslutskede uppkomförhandlingarnas om
svenske kommunikations-miljölagstiftning.svensk Denhet enligt

härdanske kollegaförsäkrade sinAndersson sGeorgministern att
skullesida. Enligt Anderssonfrån svenskbli problemskulle någrainte

Naturresurslagen NRL. Ochefteråtprojektet komma prövas motatt
utformningenpåverkaprövning kanutsikt dennahan ställde i att av

etableringen"såledesförbindelsen,

7° 1990/911158, sid. 10.propositionRegeringensSe
7‘ Ibid., sid.

Öresundsforbindelsens72 Trafikministeriet 9driftsökonomiske rentabliltet,
översättning.Min90-84260-2.kontor. 1991-01-08, J nr

73 Kommunikationsdeparte-med Danmark",Regeringsöverenskommelse
Öresundsdelegationen, 99 1-0 -08.1 1mentet,

Öresundsmöte7‘ Köpenhamn den januarifrån i llMinnesanteckningar
Öresundsdelegationen Riksarkivet.1991,
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här påpekas departementschefenDet måste handlade stick iatt stäv
med det råd han fått rättschefen vid Kommunikationsdeparte-som av

denEnligt måste prövning enligt görasNRL innanmentet. senare en
överenskommelsenriksdagen godkänner sådanNågon prövning

gjordes dock riksdagen godkändeinte innan i juni 1991
Riksdagens behandlingöverenskommelsen. ärendet kännetecknadesav

för mycket brådska. hann exempelvis detövrigt Såstorav
miljöansvariga utskottet jordbruksutskottet alls granskainte- -
broprojektet miljösynpunkt. Utskottet beklagade enhälligtettur genom
uttalande det på grund tidspressen inte hade tid granskaattatt av
ärendet.

Öresundsbronalla sedermera kom beslutasVi vet att att av rege-
skedde emellertid många komplicerade ochringen Bildt. Det egen-

fallet. kandomliga innan så blev ha sitt intresse påpekaDet att attturer
faktiskt ansåg brobeslutet stred svenskvissa statliga instanser att mot

Koncessionsnämnden för miljöskydd förklarade 1993miljölagstifming.
lämna tillstånd den sökta förbindelsen.hinder förelåg att motatt mot

avstyrkte KoncessionsnämndenMed hänvisning till NRL
Öresundskonsortiets tillstånd."ansökan om

Öresundsbrofrågan medjämföra handläggningenSkall avman
konstaterafrågan tunneln Hallandsåsen måste attgenom manom

gällerden förra frågan omfattande vadbeslutsunderlaget i änvar mer
Öresundsbrofallet finner dock viktig informationfrågan. viden Isenare

vilket bedömaskom de folkvalda till kännedom, måsteinte vara ensom
bristf fallen besluts-allvarlig Likheten mellan de tvåmycket är att

först allabakvänd. Tillåtlighetsfrågan efterordningen togs attvar upp
besluten redan fattats.de avgörande politiska

75 åteñnns Skrivelse från finansdepartementetRättschefens uppfattning i
Öresundsdelegationentill kommunkationsdepartementet .., 1990-12-18,

Riksarkivet.
76 1990/91:38.Riksdagens jordbruksutskott, Protokoll,
77 YttrandeKoncessionsnämnden for miljöskydd, Avd 1993.02-26, Dnr
500-282-92.
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frågaHallandsåsen demokratiskten om-

underskott

försök utifrånskall detta avsnitt olika kriterier bedömaJag i göra ett att
tunnelprojektet demokratisk synvinkel. Frågan härhanteringen ärav ur
egentligen bör ställa politiska och myndighetervilka krav påman organ

demokrati.i en
fall måste ställa krav på politiska påmångaI man samma organ som

finnsmyndigheter. innebär naturligtvis inte det inte skillnader.Detta att
förrafrämsta skillnaden de tillsätts allmänna valDen är att genom som

och lika medan myndighetenbaseras på allmän tillsätterrösträtt
flerpersonal på grundval kompetens. Likheterna dock skill-är änav

vill här uppmärksamma följande krav: l medborgar-naderna. Jag
2 öppenhet, 3 rationalitet, 4 rättssäkerhet och 5deltagande,

tydlig ansvarsstruktur.
medborgarna möjliga utsträckning1 innebär iKrav störstaatt

faser.medverka policy-processens olikabereds tillfälle i Dettaatt
uppfylla dessa olika faser genomlöps medkrav svårt storär att om

vilket starkt måste understrykas, långsamhastighet. Demokrati är, en
professionella talare,beslutsfomi. Vill människor inte äratt somman

begränsad tid till sitt förfogande, inte har hög akademiskhar somsom
bilda uppfattning, skallutbildning och för vilka det tid sigtar att en

forceras. icke oviktig aspektdelta, får beslutsprocesseninte En av
politiker och lyhördhetmedborgardeltagandet tjänstemän visarär att en
och bekymmer.för medborgarnas önskemål

tunnelfall konstateratillämpar detta krav på vårt måste viOm vi att
genomförandefaser mycket starktsåväl besluts- varititempot som

medborgarna haft hinna meduppdrivet. svårt sigAtt ärattatt engagera
förvåna brister lyhördhet ocksådärför knappast något sig Att iöver.att

uppenbart. har många omvittnatshar funnits tämligen Detär attav en
Banverket har varit svår komma till tals med.instans attsom

78 på återfinns påkrav, liksom kravet öppenhet, den lista olika kravDetta
enligt Lundquist, bör ställa förvaltningen iLennart ettstatsvetarenman,

Förvaltning, och samhälle, Lund sid.demokratiskt samhälle. Se 1992, 59.stat
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administrativaochpolitiskahela deninnebär2Krav att processen
fömämligadenmedsjälva poängenDettamöjliggöra insyn. ärskall

fordrasfungeraskallinsynenoffentlighetsprincipen. Försvenska att
relevantingentillgänglig,finnsinformation attviktigemellertid att

inteoch tjänstemänpolitikeransvarigaochundanhållsinformation att
ljuger.

förteckna. NärbristerÄven betänkliga2 finnskrav attgällervad
årsskiftet 1997efterföre ochallvarligarealltblevsituationen manvar

Ban-begära. Attkan säga,såBanverket inte öppeninom sommansom
intekontroll innebarunder attlägetgjorde,Skanskaochverket att var

informa-undanhållamellansanningsenlig. Gränserna attalldelesvara
någotnaturligtvisljugaochallvar ärsituations attbagatelliseration, en

sakläget iinformationundanhöllsstyrelseBanverketsflytande. Att om
vi härmåsteallmänt säga atttydligt.också Rentfebruari 1997 enär

bildavelathadeinträffademiljöskandaleninnanVetgirig somperson
intetunnelbyggetmedgickegentligendethuruppfattningsig omen

uppgift.särskilt lätthaft någonhade
mycketenligt vissagenomförsochbeslut fattasinnebär3Krav att

härprinciperdessa är attsjälvklaraprinciper. Dennaturliga mest av
beslut. Annor-fattarinnandessaanalyserarochfaktasöker manman

handling. Iochbeslutsedanbeslutsunderlag,uttryckt: Förstlunda
den raktefterhandlade motsattaBohuslänimedfallet motorvägen man

redamångörligasteirationalitetsprincip taandra är attprincipen. En
bådesyndalistanpåfinner vitunnelfalletinformation. Ipå relevant

sigpåinstanserbåda dessamåste taBanverket. Såochregeringen
Hallandsåsendubbelspårig järnvägbeslutför genomattansvaret om en

alter-dyradettaanalyssamhällsekonomisknågonfattades att avutan
pånågotinte tematsammanhangdettaskall iförelåg. Jagnativ upprepa
läsarenspåförlitar migGil. JagRhocaochgeologigrundvatten,om

goda minne.
gällandesigförväntakan attmedborgarnabetyder4 attKravet

fåkunnamöjlighetocksåhörrättssäkerheten attTillföljs.regelverk
instans.högreprövadebeslut av en

regler inteantalkonstateraföregående kunnat att ettdethar iVi
rättssäkerheten. Imed brister isålundafall har vi göradessa attföljts. I

regeringendvs.beslutsordningen,bakvändamed denfalletdet viktiga
detjagvibeslut, harfattatregeringen seröverprövar ett somavsom —

iregeringenrättssäkerhet. Närotillfredsställandemedgöraatt- ställ-instansdetställning tarexpropriationsärendet ärtar somsamma
betryggande.alldelesinteframstårärende. Dettaning i somsamma

skall ärmedborgare vetainnebär5 somKravet att vemsomman
därinslagnaturligtvisfinnstunnelfalletbeslut. Iför vilkaansvarig

riksdagensefterregeringendethelt klar. Att äransvarigheten är som
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bemyndigande har för beslutet byggaansvaret dubbelspårigattom en
tunnel under Hallandsåsen råder det knappast någon tvekan Iom.
många delbeslut i tunnelfrågan det emellertidär svårt vilkensägaatt
instans eller Vilka har Vem exempelvisansvaret. ärpersoner som

föransvarig någon samhällsekonomiskatt analys det dubbelspårigaav
alternativet inte gjordes Vem ansvarig förär de svåra problemenatt
med vattenläckaget inte korn till allmänhetens kännedom Vem är
ansvarig för Rhoca Gil i brukatt i omfattningtogs Osv.stor

Vissa denna frågor föremåltyp förär de rättsvårdandeav av nu
instansemas undersökning. dennaAtt undersökning inte blir enkel
hänger ickei oväsentlig del ihop med ansvarsförhållandenaatt i många
fall mycket diffusa.är Med lite god vilja hade dessa problem kunnat

betydligt mindre. Det kan i åtskilliga fall inte någravara oöver-vara
stigliga problem specificera haratt för vad. Det gårvem som ansvar

bestämma dent.ex. att haratt viss bestämd befattningperson som en
alltid har för samhällsekonomiska kalkyleratt genomförs ochansvar att
de håller viss godtagbar standard.en

Jag har här urskiljt antal krav för mig framstårett viktigasom som
ställa i demolcratiperspektiv.att ett Jag vill på intet gällandesätt göra att

inte andra krav också kunde ställas. förefallerDet mig dock svårt att
hävda kraven 1 5 inte allsatt skulle viktiga i demokrati.vara en-
Om vi tillämpar dem på det föreliggande tunnelfallet det svårtär att
undvika slutsatsen antal brister i demokratiavseendeatt ett föreligger. I
denna mening kan vi tala demokratisktett underskott.om
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Slutord

varförförklaraföråberopatsfaktorer attolikahardennaI rapport
överdriftdet någon attinteinträffade. är storJagmiljöskandalen tror

här. Dethuvudförklaringtidsbesparingoch ärtidspresspåstå att en
kritiska frågorvissaställafinns-avslutningsvis-anledning att om

kultur.betydelsefulla i vårsåtidsbesparingoch ärvarför tidsvinster
filosofiskadenställamåste vitidVinnaframgångsrika ivi attOm ossär

detta.vunnit medegentligenviVad harfrågan
ungdoms-filosofiskasinEnde har iMichaelförfattarentyskeDen

underfundigtlikapåtidenkampen ettMomo-eller sombok om
hanlåternyckelpassagefråga. Iviktigasådennaställt justtänkvärt en

fåläsaren veta:

någotverketsjälvaidetinsetycktes attmänniska varIngen
tid.sparadetroddepå, attnärsparade manhelt annat manman

blevtiden barahelaliveller henneshanserkänna attvilleIngen
kallare.ochtristareochenformigareochfattigare

helst,tydligthursaken,kännafick däremot somMen barnen av
heller.demmedhade tidingenjudetfor somvarnumer

i hjärtat.livet borOchliv.tid ärMen
blevfattigarepå dessdetta,insparademänniskornaOch mer

de.
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Inledning

V

Just tunnelbyggetnär i Hallandsåsen ligger pågårnu, febrilnere, en
aktivitet för förbereda den slutligaatt tätningen de hittills utsprängdaav
tunnlama i Hallandsåsen. Dessa arbeten har beskrivits i massmedia som

på tunnelprojektet Äventest kan fullföljasen om Banverkets
generaldirektör Bo Bylund uttalar det råder osäkerhet"att om
miljömålen kan hållas under byggskede respektive driftskede
Banverket, PM, 980617. Efter miljöskandal drabbaten som
människor, djur och miljö på olika med delvis fortfarandesätt okända
effekter kraftigt överskriden budgetsamt ställs frågan det går attnu om
bygga miljövänligt, och beständigt.tätt Hur har hamnat i denman
situation projektet befinner sig i Detta frågorär medsom facit isom
hand borde ha ställts långt tidigare, innan hela projektet startade, och
inte komma mitt i byggprocessen. Nu har hela arbetet fått stanna upp
och kostnaderna för projektets genomförande stiger i höjden. I detta
perspektiv finns det anledning lyfta fram tvåatt aspekter. Den ena
handlar vilka rättsregler sig gällandegör i sammanhangetom ochsom
den andra vilka har de ansvarigas handlande.styrtom normer som

l Sydsvenska Dagbladet 1998-08-31
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styrningRättslig

sådant.tunnelprojektethelagällerrättsreglerfinns inga somDet som
olika slag. Deträttsreglerprojektetolika delarträffasDäremot avavav

vidare iTunnelbyggetåsen. ärin isigför tabygglov attkrävs t.ex.
grund-medsambandimarkavvattningsföretagmeningVattenlagens ett

tillståndfordrasvattenlagenenligtvilketför avvattensänkningen
behovettalarÄven 1964:822naturvårdslagenvattendomstolen. avom

tilltillståndEttmarkavvattning.medsambandtillståndsprövning i
demedförenas18§naturvårdslagenenligtskallmarkavvattning c

inverkan påmenligmotverkaellerför begränsabehövsvillkor attsom
innehållerkapitel 3Vattenlagensföretaget.naturmiljön av

bl.a.vilkavattenföretagförförutsättningarallmännabestämmelser om
leder tilldetståndtillfår kommaintevattenföretagföreskriver omatt

kap3intressenallmännaförbetydelseolägenhet störreellerskada av
synpunktenskildochallmänfrånfördelarnaendastoch§3 om

olägenhetemaochskadornakostnaderna avsamtöverväger
§.3 kap 4vattenföretaget

tillståndspröv-vidtillhänvisning attvattenlagenifinnsVidare en
1987:12Lagnaturresurslagenvattenföretag även omärningen ettav

Portalparagrafen itillämplig.m.m.medhushållning naturresurser
miljön ifysiskadenochmarken, vattnet§1lag attdenna säger

samhälls-ochsocialekologisk,frånsåanvändasskall attövrigt en
främjas. Ihushållning natur-godlångsiktigsynpunktekonomisk

skallvattenområdenmark ochvidare§kap 12 attresurslagen säger
lämpadeområdenavilkaför meständamål ärdeellerför detanvändas
behov.föreliggandelägeochbeskaffenhet samttillmed hänsyn

allmänfrånmedföranvändningsådanskallFöreträde ensomges
skalltillåtligtvattenföretaghushållning. Omgodsynpunkt ett anses

omfatt-sådanmedutförasdessutomkap 7 §3vattenlagendet enligt en
oskälig kost-uppnåsändamålet kan utansådantoch på sätt attning ett

ochallmännamotståendeförolägenhetochintrångmed minstaochnad
enskilda intressen.

skulle habestämmelserrättsligaradsåledesfinnsDet somen
folkligaefterefterhandide frågorpåframtvingat man nusomsvaren

tvingasuppmärksamhet taoffentligochpåtryckningarpolitiskaoch
undvikajustbestämmelser attär attmed dessaSyftettill.ställning



4 Bilaga 4 kunskapenNär blir onödig normativ asymmetriom

hamna i situation där tvingas avbryta redanen påbörjatett projektman
för det visar sig allaatt inblandadeatt intressen inte beaktats. Tanken
med lagstiftning den här karaktären är trösklarsättaav att upp som man
måste inför och besvarastanna vissa frågor innan kanupp öppnaman
dörren och eventuellt gå vidare till Just miljöintressetnästa är ettrum.
sådant allmänt intresse kräver lagstiftning och myndigheter försom att
dess synpunkter skall beaktas Denna reglering har inte fungerat i fallet
Hallandsåsen Det utgångspunktenär för denna handlarDetrapport.

rättslig styrning och varför den inte har fungeratom och vad kansom
åt det i fortsättningen.göras

2 Se Håkan Hydéns artikel "Miljöetik och miljörätt i antologin Hydén red,
Rättssociologiska perspektiv hållbarpå utveckling, Rättssociologiska avdel-
ningen, Research Report 1998: 29 ff.s
3 Utan här in på detaljer kanatt hänvisas till Tunnelkommissionens rapport
Kring Hallandsåsen, SOU 1998:60.
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beroendestymingensrättsligaDen av

normer

dennainanledningdetfinns sättaperspektiv atträttssociologisktI ett
derättsregler. Normeroch ärmellanrelationenproblematik i normer

delarolikafinns ihandlaskallhur avuppfattningar sommanom
harVibestämda.kulturelltsociala ärfinnssamhället. Det somnormer

politiskasamhället, såsomidelsystemolikainom normerockså normer
administrativauppfattningar,politiskaolikaföruttryck normersom

ekonomiskatraditionerbyråkratiska samtbl.a. somnormerstyrda av
deläggaskanTill dettaekonomiska somtill det systemet. normerhör

dessa.‘tillförhålla sigmänniskansoch sätt attnaturlagarnaföljer av
naturlagamasunderkastadtunnel såeller ärbroBygger manenenman

dei ettingredienser styrtjänarobeveklighet. Dessa normer somsom
möjligt.vadför ärocksåoch deprojekt sättersådant somramarna

politiskadetspeciellkan typRättsregler nonner,avensomses
situationer.särskildagälla iskallvadbestämningsystemets somav

talakansamhället. ViiövrigaavhängigadockRättsreglema är nonner
rättsregelFörsammanhanget:paradox i atträttssociologisk enom en

rättsligaför dentill stödfinnsredandetfordrasskall fungera att normer
medsambandkontrollkostnader i attuppstårdetinteFinnsregleringen.

ellergenomföranderegelnsförmåstemyndigheter sättassärskilda upp
styrningrättsligför ärefterlevnad. Utrymmetregelnskontrollenför av

utanföransträngningar attintegårDet utan storasåledes begränsat.
rättsligVad tjänarfrågan:naturligtvisuppstårDågäller.redandet som

medhängerpåverka Svaretkanintedentillreglering ensammanom
ochförstärkainitiera,nämligenroll, attvadför rättensförståelse ärsom
tillkämfunktion ärsamhället. attRättensibefintliga sebevara normer

befästaomfattadede allmäntfrånavvikagårdet inte normer,attatt
etablerat. Iepokerolikaundermänsklighetenrättsregler, somgenom

rättssociolo-utveckling"Hållbarartikel ett4 HydénsHåkanSe ur
Rättssociolo-Hydén red,antologinperspektiv igiskt/norrnvetenskapligt
avdelningen,Rättssociologiskautveckling,hållbarperspektiv pågiska

ff.471998:1,Research Report s
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miljösammanhang skall det inte gå skaffa fördelart.ex. sigatt genom
åsidosätta miljöhänsynatt omfattas samhälleligasom av normer.
En aspekt på relationen mellan och regler hängerannan normer

med det kan finnas olikaatt sig gällande. Omsamman görnonner som
det finns går direkt rättsregelns innehåll saknaremot dennanormer som
inte bara stöd i den för ideligaär hot frånutan konkurre-utsattnormer
rande Då ökar kontrollkostnademanormsystem. ytterligare. I sådanen
situation uppträder fenoment.o.m. i kriminologiskaett som man
sammanhang har kallat för neutraliseringstekniker. Det innebär ävenatt

det finns till stöd för uppfattning, såsom i detta fallom en norm etten
miljöbeteende, så tenderar dengott under vissa villkoratt och

sammanhang neutraliseras och med konkurrerandeersättas en norm
starkare och därmed överär Ett förstärkatar sätt attsom ärnormen

traditionellt spela på olika allianser. Nonner haratt alltid sin hemvist
hos och får sina uttryck olika aktörer eller aktörsgrupper igenom
samhället. På arbetsmarknaden finns det väldefinierade intresse-t.ex.

knutna till de olika norrnema/rättsreglema i form arbets-grupper av
givare och arbetstagare vilka dessutom följd den nonnativasom en av
konkurrensen har organiserat försig påtryckningar tillutöva stöd foratt
den nonnativa uppfattningen.egna

På miljöområdet situationen dock annorlunda.är Här finns inte på
intressegrupper knutna tillsätt problemen. Miljöproblemensamma är

unika i det de exempel på politiskaäratt problemtyp inteen av som
har sin upprinnelse fördelningspolitiskai konflikter. Politik är annars,
sådan kännervi den, uttryck för olika ståndpunkterett i fördelnings-
politiska frågor till motsättningar mellan klasser, mellansom svarar
sociala mellan etniska eller religiösa eller mellangrupper, grupper
könen. Miljöfrågoma berör alla lika mycket eller lika lite. Det iäross
sina effekter miljöproblemen har fördelningspolitiska konsekvenser.
Miljöfrågoma får därför enfrågekaraktär. Det något mobiliserarär som
intresse i det särskilda fallet, vid det särskilda tillfället och vid den
särskilda platsen. Hallandsåsen inget undantag.utgör

Sammantaget innebär detta den politiska styrningenatt miljönav
med rättsliga medel strukturella skäl brottas med betydanderentav

5 Här kan hänvisas till David Matzast.ex. neutraliseringsteorier inom krimi-
nologin förklarar varfor stundtals bryter lagen desom mot utanunga att om-
fattar andra värdenonner majoritetskulturen.än Se Matza, Sykes, och Greham,
"Techniques of Neutralization. TheoryA of Delinquency, i American Socio-
logical Review, vol 22, 1957. Se också Margaretha Rolfsson, Unga på drift.
Om sociala och social/control på Rosengård, ak avh i rättssociologi,normer
Malmö 1994.
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generelltmiljöintressetnaturliga bärarefinns ingasvårigheter. Det av
hittasvårtsåledesnorrnativt. Detmiljöfrågorna attärdriversom

regle-spela på ikansamhälletiför miljöintressetallianser ute mansom
enskildalåtafinnsenda öppning ärringshänseende. attDen som

planeringsprocessentill tals ikommautsträckningimänniskor större
dock denidagförekommerredanfall det ärprojekt. deIför olika

stånd-enskildabetraktaskraften för Detnorrnativa mer somsvag.
uppfattningar.norrnativauttryck förpunkter än som

påverkamöjlighetenliggerdetta attförlängningenI resonemangav
normbildningen. Detför den internaförutsättningarnaändraattgenom

slag ändrarolikamiljöproblemåstadkommerdeinnebär att avsom
handlar det Ban-Hallandsåsenfalletagerande. Itill sittinställning om

imiljöproblemenpåSkanskasochKraftbyggamasverkets, syn
etableras IälvregleringformnågonTankensammanhanget. är att av

före-tänka sigkanmiljömedvetandet attökade t.ex.med dettakt man
de vidtarryktegodasittangelägna attblir såandraoch egnatag om

någotmilj Dettakonflikt med ärhamna i ön.undvikaföråtgärder attatt
certifieringsstrate-samband medregleringshänseende iiutnyttjatssom

förverksamhetcertifiera sinlåta attmyndigheter kanochgier. Företag
och därigenommiljönomvärlden värnarvisapå så attsätt omman

konkurrens-blivitMiljö harmöjligt. ettgod dagersåikomma som
miljö-påsjälvregleringförgrundenläggervilket i sinmedel tur en

ochmiljöledningförförutsätterCertifieringsstrategin systemområdet.
delsförfinns inomRegler häromuppföljning.planering ramensamt

inter-dels detochEMASmiljömärkningssystemeteuropeiskadet
000.7nationella ISO 14

påverkans-olikadet finnskonstaterakan viSammanfattningsvis att
skalaglidandeharmiljöområdet. Vigällande påsiggör ensystem som

myndighetskontrollochrättslig regleringmedpåverkanoffentligfrån
sinmöjligheteroch stämmatalerättpåverkan via attindividuelltill
certifieringreglersjälvreglering viatillplaneringsprocessenhörd i om

förgrundenteoretiskadenläggaskallVimiljöledningssystem.och nu
Hallands-tunneln imeddet gickdet gickvarförförståelse somaven

tillövergångenförordatHaberrnas har5 rättssociologen JürgentyskeDen en
Påspårbärnågotgenerelltprocedural rätt sett, resonemang.sammaavsom

PåChristophersen,Bahr veitill Annemiljöområdet kan hänvisas mot grønnen
Aderkjennelse, Notam,økologiskeaf denbisudviklingMiljörettens irett

Gyldendahl 1997.
förhållanden, Lagsvenska7 tillämpningsistnämndasdetOm se

miljömärkningssystemet,europeiskadettillämpningen1994:1772 avom
miljömärkningeuropeisk1994:1169Förordningjämte om
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åsen. dettaFör ändamål skall Vi teori försökerpresentera en som
förklara händelseutvecklingen i dess totala komplexitet. Det teoriär en

frånutgår allt mänskligt handlande, individuelltattom normer som
eller organisationer medvetet eller omedvetet följer vissagenom - -

skall efterVi det nonnteorin presenterad in den iatt är sättanormer.
samband med skeendet kring tunnelprojektet i Hallandsåsen.



Bilagakunskapen blir onödig 4 9När normativ asymmetriom-

studiens normteoretiskainnehåll-Normers

utgångspunkter

har förutsättningar. Detbygger på ärNonnteorin gängsetreatt normen
till. dettahör den sociala sfáren Ienbartnågotatt somnormer somse

dåcentrala. Vi talarhandlandet detförmotivenperspektiv är om
värdeönskvärti visstmanifesterar sigdrivkrafter ett somsomnonnens

onödigthandlandet. dettaMen snävtskall tillgodoses är ettgenom
samtligabakgrund i någotha sinkanNormernorrnbegrepp. sägas av

sociokulturella, detnämligen dettidigare,taladevisystem om
de naturligaipolitiskt/administrativadetekonomiska, systemet samt

nämndeVifysiskaoch detdet biotiska systemet.systemen omovan-
nämligen detill de naturligahörde två systemen,typer nonner somav

ochexploateringmänniskansmed görahar systemet attavsomnormer
ekologiskadebevarandetmedhar göra,de systemet attavnormer som

komponent iviktigkunskapsammanhang blirdettaI ennormerna.
genomföras.ocheffektuerasintekankunskapUtan normennormen.

förförutsättningenden andrasåledesDet är normen.
möjligheterfaktiskadeförförutsättningentredje ärDen normen

ochkunskapharönskade värdenderealiseraföreligger att ommansom
samhälleligadesystemvillkordehandlargenomföra. Detvill somom

kunskapensakställer Det ärnaturliga attoch systemen omenupp.
inverkar.omständighetindividuellkan variera. Det ärsystemen somen

följergenerella begränsningarhandlar desystemvillkorenMen somom
såsomdessa begränsningar,påtagligamed naturlagama. De mest av

människanhosintemaliseradeliknande, iochtyngdlagen är stort sett
övervägandendel demedvetendärför oftast inteoch ingår avensom

kanAndra naturlagarhandlande.grund förtillligger normstyrtettsom
skäletdettid desåvälindividen iifrånligga långt attså avsomrum
andranorrnbildandet, medan återvidrestriktionuppfattasinte ensom

förutsättningar. Dettakalkylerad del iingårnaturlagar normensensom
med exploateringharför de göra.gäller attt.ex. normer som

sammanfattas figurisagda kanDet
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I— I

Möjligheter

Systemvillkor
Figur 1

möjlighetervärde, kunskap ochdessa kategorier,Till och en avvar
Värde hängerbakomliggande förutsättningar.knutet olikafinns det

för människans handlande.drivkrafter, dvs.med motivensamman
drivkrafter bakåt till olikahänföras motivations-kan i sinDessa tur

till moral och etik och andramänniskans inrealltifrån samvetesystem,
politiska och andra ideologier.religion,påverkanssystem såsomyttre
till egoistiska liksomkopplade motivövervägandenEkonomiska

exempelandra människor andra påutifrån solidaritet medhandlande är
falletgällande i det särskildadrivkrafter. Vad sigmöjliga ärgör ensom

med peka vilkennöjer sig såempirisk fråga. Normteorin säga utatt att
mänskligt handlanderelevant för förstå ikunskap är ettatttyp somav

norrnperspektiv.
andra komponenten, kunskap, kognitions-gäller dendetNär är

uppfattarKunskap beroende hur vi ochbegreppet centralt. är serav
fråga utbildningsig skillnader i etnicitet,världen. Här gör om genus,

vilken eller utsiktspunktoch makt gällande, också position manmen
samhället uttalar sig. Kvinnoforskningen har pekat på hurhar i när man

kön IMER-forskningen har på tid lärtkunskapen präglas senare ossav
kulturell tillhörighet.beroende på kunskap etnisk ochhur vår ärsyn av

8 rättssociologen Widerbergs uppmärksammade bok,kan KarinHär nämnas
kön, Stockholm, Norstedts,Kunskapens 1995.
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förbetydelse kunskap självklart,utbildningAtt är närmastär av men
kunskap delvis förändrats. Kunskaptid påhär har på ärsynensenare

s.k. boklig bildning mycketfråga någotinte bara Detutanom mer.en
kommunikativ och social kompetenssåvälsigrör tystsom annanom

finns lyfta framdetta sammanhang det också anledningkunskap. I att
befolk-kunskapen inte jämt spriddgammal sanning är överattomen

relaterad till ekonomisk och social vilket i sinningen status turutan
skillnader makt. Allt detta påverkar normbild-lägger grunden för i

synnerhet.allmänhet och på miljöområdet isamhället iningen i
med de olikanormförutsättningen hängertredjeDen sammansom

systemvillkor bestämstillbaka på de olikafaller i sin tursystemen som
diskuteradespå detolika naturlagar sätt som ovan.av

med kompo-modellen enligt nonnteorinsåledes byggaVi kan ut
figurenligtnenter

berör frågan vadvi talatnormteorindelarDe somom omsom nuav
tillägg här plats, nämli-ytterligare på sinbestämmer handlandet. Ett är

förutsättningar iömsesidig påverkanskerdetatt nonnensavgen en
Värdet påverkar vad blir relevantsjälva nonnbildningsprocessen. som

efter. Samtidigt det så kunskapvad letarkunskap, vi ärär attsom
Cirkelnoch systemvillkoren.beroenderelaterad till och systemenav

vilka värdenhar konsekvenser försystemvillkoren i sinsluts turattav
gällande samhälletsig i idrivkrafteroch gör stort.som

såväl aktörsteori systemteori.innehåller elementNormteorin somav
hävdas individerartikuleras ochnågotVärdekomponenten är avsom

handlandeockså knuten till detLikaså kunskapenoch ärgrupper.
handlingsteoridelar normteorinsubjektet. dessaI ärär somen

kommertill systemförutsättningama visedanaktörsinriktad. viNär ser
uppbyggda olikapåobönhörligen på systemteori. Systemen sättäröver

behovetstrukturer. Därmed vi inne påskänker dem olikavilket är av
miljö-särskilt viktigt ihänsynstaganden, någotstrukturella ärsom

medvill miljöproblem viegentligen hadär ingensammanhang, trots att
bidrar till detta.ideligenvårt handlande

fall harkonkreta visåledes applicerar normteorin påNär vi
det naturligtvissamtliga dessa faktorer,beaktaanledning ärävenatt om

med vilkenbetydelsen olika faktorer varierardetpå typsättet att avav
utgångspunkten förhandling studerar. normteorinproblem och Vi Men

handlandet har normteorinVad bestämmer Dåfrågeställningen: ettär
innehåll, utvecklas aktörsperspektivhandlingsteoretiskt något i ettsom

gällande.vilka värden och vilken kunskap sigförhållande tilli görsom
fråga ligger bakomandra övergripande ställas: VadmåsteDärutöver en

fallet dettadet särskilda Genom går normteorin ii övernormen
består sedanoch strukturella Syntesen isystemteori resonemang.

samspelet mellan värde, kunskap och möjlighetertill ibehovet attav se
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fallet,det särskilda där långsiktiga systemförutsättningar kan fungera
premissleverantör för individen och bidra till kortsiktiga förmotivsom

handlandet.
Vi kan på detta lägga normteorin i sin helhet figursätt ut genom

kort slutlig kommentar tillSom normteorin i detta sammanhang vill
bara utgångspunkten förvi normanalysen handlandetnämna äratt att

betraktas individuellt det analyseras iäven termersom om av normer.
således teoretiskt individuell.kan också detEn Det ärrentnorm vara en

empirisk fråga. givet värde har starkMen visst position ochatt ett atten
kunskapen hur följer allmänt utbreddär samtom man normen

finns där, tenderar ha allmänmöjligheterna tillämpning.attnormen en
då förekomsten allmänt förekommandevisar sig i hand-Detta av

utbredninglingsmönster. har således olika och tillämpningNormer
nämnda faktorer. Styrkan kan ocksåberoende på i variera hosen norm

och individer. Till detta kommerolika befolkningsgrupper detatt
förtar effektenförekommer normkonflikterstundtals som av en norm

talade neutraliseringstekniker.det vi ipå sätt termerom ovan av
framställningen nonnteorin så denna inte iframgårSom gerav om

frågor. funktion strukturera kunskaps-på allasig själv Dess är attsvar
beakta mycket möjligt detden förmår såså attatt som avprocessen

relevant bestäms vilketfall. Vadrelevant i visst ärär ett som avsom
frånSjälva kunskapsprocessen förutsätter inslagstuderas.problem som
fallavetenskaper. får forskaren antingenmängd olika möjliga Hären

eller knyta tillsekundärlitteratur från dessa discipliner sigtillbaka på
fallet. skall till falletsakkunskap det särskilda Viberörd i övernu

på detta fall.och applicera normteorinHallandsåsen
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,Möjlilgheter

I
Systemvillkor

icke-automatiskf påverkan
Samhälle

Socio-kulturella-
Ekonomiska°

Tekniska-
Politiskt--

administrativa

Figur 2

158-5962SOU1998:137
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Vad bestämmer Vad bestämmer
Normen Handlandet

Drivkrafter

Möjligheter -

Kognition

Systemteorier Handlingsteorier

Strukturer Aktörer

Figur 3
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Hallandsåsen normteoretisktFallet ettur

perspektiv

Kraftbyggamabörjade bekant med kördeFallet Hallandsåsen attsom
kan i all sin enkelhet åskådliggörasfast med sin borr. Dettai åsen

figurgenom

Figur 4

aktörersdenna händelse utifrån inblandadeOm försöker förståvi
norrnmodellen stället för borren får vibevekelsegrunder och in isätter

följande figur

KognitionLiam
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Vid analys upptäcker vi misslyckandet i samband mednärmare att
bormingen kan hänföras till form nonnativ asymmetri. Kun-en av
skapen Hallandsåsens geologiska karaktär har blivit onödig. Detom
initiala värdet, bygga tunnel åsen, har backats såatt en genom upp av
starka kompletterande intressen grundläggande naturvetenskapligatt
kunskap har sidan. och med tillgängligI kunskap inte till-satts att
lämpats, har möjligheterna genomföra projektet gått intet. kanViatt om
bildligen och bokstavligen den ursprungligesäga att entreprenören,
Kraftbyggama, på detta borrade sig in i leran. Jämför följandesätt
figur konsekvensen6 normativ asymmetri.om av

få VärdeMöljlighelteu; I

R2Ini

Kunskap

Kognition

Figur 6 Normativ asymmetri

återkommande drag det händernormativa asymmetri iDenna är ett som
tunnelprojektetsunder gång. belysa händelseförloppet liteFör att

och djupare normteoretiskagå in i den analysen, skall vinärmare nu
betrakta hela händelsförloppet från synvinkel. skallVi ställaen annan

vid sidan och vilket förklaringsmönster nonnmodellen dåseoss som
framkallar. Framställningen inleder med beskriva projektetsatt
tillblivelseprocess, varvid det fortsatta kapitlet de värdenägnas som
motiverat tunneln. kapitlet projektets fortsatta förloppI kommerom
konsekvenserna den normativa asymmetrin beskrivas.attav
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Tillblivelseprocessen

bekvämlighetsvärden motiverarochTeknik-

tunneln

oktoberbörjan iHallandsåsen sintunnelbyggetförStarten toggenom
tankarna på dentidigare ochbörjade docktunnelnPlaneringen1992. av

Malmöochmellan GöteborgsträckningVästkustbananstidigare.än
Sinarpsdalen påidag västra1800-taletfrån slutet genompasserarav

vilket begrän-slingrigbananenkelspårigaHallandsås. Den ärdelen av
kraftigajärnvägmedför för dagenssträckningenochhastighetensar
har detVidaremaxlast.godstågensbegränsarsinvilket ilutningar tur

nedsättervintertidsnödrevochhöstenlövfällning påframhållits att
ochbyggsharAllteftersom järnvägenför trafiken. utframkomligheten

sträckningenhastighetskrav harframtidanuvarande ochför genomom
VästkustbananOchhinder.framståttalltmer attSinarpsdalen ettsom

dockolika håll,önskemål frånvarithar längeskulle ettrustas avupp
anledningar.skilda

karaktär.tekniskvilka harför tunnelframförsDet argument en mer
för sigochdet iövergripande värdet ärdetunderordnas attkanDe

allt givet.lägre,standardtekniskhögre annatmed änönskvärt enen
och bullrarskakarintemed tåg än ettbekvämareDet ett somär som

kanvälbefinnande vi ätaresandet ökas vårt t.ex.Vad gällerdet.gör om
bullrarochskakarinte ärtågtågresan. Ettsova/vila påeller ensom

banstandardförbättra räta utför detta. Att attförutsättning genom
komfort.denna Häravmöjliggörhelsvetsad rälsanläggaellerkurvor att

tekniskamöjligatill bästaall järnvägönskemåletföljer rustaatt upp
infrastrukturförnaturligtvisgäller ävenstandard. Detsamma annan
dock kunnastandard måstehögrehem Enhus,eller bilar, etc.

ofta måsteinvesteringardå den förutsätterandra skälmotiveras somav
med andra.konkurrera

tunnelnmotiverarSamhällsvärden

offentligaflera såväl privataslaget harhärdetprojektI ett somav
nationell ochregional,lokal,representerade påvaritintressen

direkthar varitmyndigheter och kommunerinternationell nivå. De som
länsstyrelsernaregering,riksdag,tillblivelseprocesseninvolverade i är:
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i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län, Halmstad, Båstads och
Laholms kommuner, ,Nordvästra Skånes kommunalförbund, Sydvästra
Skånes kommunalförbund, SJ, Banverket efter juli 1988 samt
Länsarbetsnämnden och Vägförvaltningen i Kristianstads län. Vidare
har nationellt och internationellt näringsliv varit involverat. Ett antal
myndigheter och organisationer har varit remissinstanser till Banver-

Ängel-kets banutredning: Länsstyrelsen Kristanstads län, Båstads och
holms kommuner, Bjärepartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet
de Socialdemokraterna och Moderaterna i Båstad,gröna, Vägverket
Kristanstads län, Länstrafiken Kristanstad, Lantbrukamas riksförbund,
Lantbruksstyrelsen, Lantbruksnämnden Kristanstads län, Skogsvårds-
styrelsen, Skogsvårdsstyrelsema Kristanstads och Malmöhus län,

Överstyrelsen ÖB,Transportrådet, för civil beredskap, Militärbefál-
havaren Milo syd, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska

Räddningsverket och SJ. När tunnelprojektet kommit igångmuseer,
inkommer ytterligare synpunkter, inte minst sambandi med olika
ansöknings- och tillståndsärenden, pvattenbortledning, expropria-t.ex.
tion eller bygglov.

kan först konstateras det råder konsensusDet i principatt om
projektet. Särskilt gäller detta skedei tidigt Detett av processen.
faktum råder konsensus projektet ocksådet innebär det råderatt attom
konsensus de värden värdenaingår i normativiteten. Att delasom som

innebär belqäftande, gäller detta frånandra inte minst riksdagettav
och krävs dockregering. inte remissinstanser uttryckerDet att t.ex.

värden utredningsmaterialet; remissinstansintei harattsamma som en
något bekräftar också värdena, indirekt. det följerinra" I andeänatt om
skall den värdebild framgår utredningsmaterialet tecknas.som av

komUtredningen Järnvägstunnel Hallandsås bakom1985,genom
vilken stod länsstyrelserna i Kristanstads, Malmöhus och Hallands län,
Båstads kommun länsarbetsnämnden respektive vägförvaltningensamt
i Kristianstads län. Utredningen beskriver Västkustbanan eftersattsom

investeringssynpunkt. viktig länk affársbanenätetDen i ochärur en en
viktig länk till kontinenten har samtidigt standardlägst imen
stomlinjenätet. Efter påbörjad utbyggnad Västkustbanan upplevsen av

Hallandsås alltmer flaskhals. Häröver t.ex.passagen som en anges
antal trafikstopp. Tunneln skulle enligt utredningen minska restiden
med 7-8 minuter och denna tidsvinst för 670 OOO uppskattasresenärer
till kronor1.9 miljoner år. utredningenTrots inte kan bedöma deattper
samhällsekonomiska besparingarna bedöms de mycket Detstora.som

också tunnelbygget skall i sammanhang.poängteras att störreettses
Den i kalkylerna dock, förutom kostnaden,post är störst ärsom
sysselsättningseffekterna. till miljonerDessa 24 kronor. Noterasanges
kan här utredningen tillkommit efter framställningar från bl.a. LO-att
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långsiktiga regional-tunneln medVidare motiverasSkåne.distriktet i
konsekvens västkust-vilka dock Sompolitiska vinster avanges. en

snabbtåg kommermöjlighetenutredningenutbyggnadbanans attattser
införas.

framståutredningenangeläget förocksåförefaller attDet som en
låtit utföratill SJdärför flera hänvisningardel Det atti görsprocess.en

ocksålängre citat hänvisasVästkustbanan. Genomutredningar ettav
det viktigttrafikutskott ärtill riksdagens att rustaatt uppmenarsom

tillcitatned hänvisasiVästkustbanan. Längre ett nytttexten engenom
jämvägsinvesteringardet framgårvari ärregeringsproposition att

nordiskaockså desysselsättningspolitiken. Detviktiga i attanges
betydandeprincipöverenskommelseträffatfinansministrama om enen

planetdet lokalaNorden. Påikommunikationsnätetutbyggnad av
län i sinaoch HallandsMalmöhusilänsstyrelsernatillhänvisas som

Västkust-upprustningbetydelsenbetonatindustriprogram avav en
ScanLink-projektet drivsdet s.k.också tillrefererasbanan. Det avsom

Pehr Gyllen-Volvo-chefen Gmedindustriledargnlppinternationellen
utred-först ikommerhänvisningarordförande. Dessahammar som

särskilt viktiga.framstårochningen som
Industrialists medofRoundtable Europeanbildas TheVåren 1983

ordförande.och GruppeninitiativtagareGyllenhammarPehr G som
Philips, Fiat,storföretageuropeiskaföreträdare förbestår somav

uppgiftsinm.fl.Renault GruppenNestlé,Thyssen,Siemens, anger som
bättresådantindustrins intressen. Etteuropeiska ärdentillvarataatt en

Arbets-bildades därförvidkommandeNordensinfrastruktur. För
vilken sedanNorden,samarbete iekonomisktutvidgatför urgruppen

aktieägarekonsortietsLink bildades. SomScandinaviankonsortiet
Svenska aktieägareNorden.och banker iföretag äråterfinns stora

LMElectrolux, ESAB,Atlas Copco,Alfa-Laval, ASEA,AGA,
SwedishSTORA,SE-banken, SKF,Sandvik,Procordia,Ericsson,
nordiskaPLM.Handelsbanken, Volvo DenMatch, SSAB, samt

ochpolitik, näringslivfrånhämtadesledamöterarbetsgruppens
självGyllenhammarPehr GSvenskabankväsende. representanter var

Göteborg ochkommunalråd idenMannheimer,och Sören senare
partistyrelse. Tydligtsocialdemokraternas ärledamot att gruppen serav

samhälletsektorer iandraden änvikten ävenrepresenterarattav
detta faktumsyfte, indikerarfrån strategisktnäringslivet. Bortsett ett

andradelasi norrnativitetenvärdena ingått änockså att avsom
samhället.grundläggande värden ihandlarnäringslivet. Det om
både Roundtable-1980-talet produceradehalvanandraUnder av

dokument.antal EttScandinavian Link-konsortietoch ettgruppen
Scandinavian Link.Huvudrapport1988-2000.sådant Transportär om
placerade ide nordiska länderna EuropasUtredningen konstaterar äratt
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utkant och snabba kan minska detta avstånd.transporter Bättre
ökad handel vilket förutsättningentransporter förär högger en

ekonomisk tillväxt i sin förutsättning för högär socialtursom en en
standard. konkretMer ställer industrin krav på snabbhet, säkerhet och
precision i förordetI uttrycks saken: Framtidenstransportsystemet.
transportuppgifter kan inte lösas med gårdagens infrastruktur. Om vi
försöker det kommer trafiksäkerheten, miljön ochgöra välståndet att

Utredningenäventyras. särskilt för samhällsekonominargumenterar
och välståndet. utredningenI helt avsnitt den utbyggdaägnas ett
infrastrukturens fördel från miljösynpunkt, något bara kort inämnssom
den redovisade utredningen, och avsnitt trafiksäker-ett ägnasovan
heten.

Parallellt med detta arbetasprivata initiativ det med liknande frågor
det nordiska planet.på läggs förslag1983 Rapport till nordiskom

handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning fram
NU 1983:11. flera.Detta med arbeten resulterar i Nordiska
ministerrådets Norden vekst. Nordisk handlingsplan förirapport
økonomisk utvikling full sysselsetting NOU 1985:1. Avsikten medog
planen "en ökad tillväxt och förbättrad sysselsättning deiär en

länderna.nordiska sid 5 Vidare: "Varaktig och full sysselsättning
eller arbete alla grundläggande ekonomiskt-politiskt mål i deär ett
nordiska ländema." sid 6. allmänna ekonomiska politikenDen spelar
härvidlag avgörande roll för sysselsättningsutvecklingen. Rapportenen
konstaterar bestämda för den ekonomisk-politiskagränser sättsatt
handlingsfriheten den internationella ekonomiska utvecklingen. Enav
uppgift för nordiska regeringar och arbetsmarknadens bör därförparter

internationell konkurrenskraft. Bland de åtgärder påatt tryggavara en
olika föreslår finnsområden infrastrukturprojekt.rapportensom
Tanken bl.a.satsning på utbyggnad infrastrukturen skaparär att en av
sysselsättning både initialt och på längre sikt. Investeringar i ochväg

förjärnväg kan användas främja sysselsättningen samtidigt deatt som
förbättrar förutsättningar för och godstransporter. Så minskasperson-
restider och transportkostnader samtidigt trafiksäkerheten ökas.som

Vad gäller länkenjämvägsinvesteringar Norge-Sverige-är
Danmark central, Västkustbanan.vari ingår finnsHär även en
Öresundsförbindelse med bakgrunden.i Investeringarna planeras till

norska857 miljoner kronor. objekt föreslåsDe inte redanärsom
finansierade på Vad gäller Västkustbanan den harsätt. sägsannat att

strategisk betydelse för såväl den nationella den inter-stor som
nationella trafikförsörjningen. Järnvägens effektivitet och konkurrens-
kraft förutsätter utvecklade och rationella tågförbindelser på Väst-
kusten. konstaterasDet emellertid Västkustbanans tekniska standardatt

låg medföroch kapacitetsproblem.är



kunskapenNär blir onödig- normativ asymmetri Bilaga 4 21om

börjanI på 1988 lägger regeringen fram sin proposition 1987/88:50
trafikpolitiken inför 1990-talet. Inledningsvis framhålls trafik-om att

politiken omedelbara och långsiktiga åtgärder kraftigt skallgenom
begränsa trafikens miljöpåverkan, minska olyckor inom trafiken, ut-
veckla infrastrukturen inför 2000-talets behov, höja effektiviteten samt
säkerställa tillfredsställande trafikförsörjning i alla delar landet.en av
Detta skall ske till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Utgångspunkten för propositionen kommunikationär kanatt genom
idéer spridas och social och ekonomisk välfärd skapas och fördelas.
Vidare utvecklingensägs haratt människors livtransporterna gett ettav
rikare och bättre innehåll. Transporter därför något iär grunden
positivt. Slutsatsen blir också vi vill förbättra samhället måste viatt om
också utveckla och förändra I avsnittet framtids-Entransporterna.
inriktad jämvägspolitik, framhålls nyinvesteringama i järnvägs-att

släpar efter och detta allvarligt hot inför framtiden.systemet äratt ett
På konkret plan konstateras godstrañken haftett svårtatt attmer

sig till samhällets förändring, dvs. de lcrav på snabbhet,anpassa
regularitet, säkerhet och hög servicenivå industrin ställer. Avsom
miljöskäl måste därför järnvägen kunna konkurrera med lastbils-
trafiken. persontrafikenFör gäller snabba och bekväma kanatt resor
motverka koncentrationen till storstadsområdena. På det internationella
planet förutsätts den svenska industrin och i växande utsträckningatt

änsteföretagen konkurrenskraftiga. Sverige måste därförär ha tillgång
till så modernt och effektivtett möjligt. Dettransportsystem som
konstateras därvidlag det sker satsningar på höghastighetstågatt på
vissa håll i Europa.

järnvägen förmåttAtt inte konkurrera med andra trafikslag samt
miljöskäl medförde omfattande förändringar. föreslogPropositionen en
delning SJ i tågoperatör och infrastrukturhållare Banverket.av en en —
Vidare infördes s.k. vägtrafikmodell skulle reglera kostnadernaen som
mellan järnvägen och trafikoperatörerna. Investeringar i järnväg skulle
fortsättningsvis ske på samhällsekonomiska grunder i stället för
företagsekonomiska. Sist, inte minst, ökades anslaget förmen
nyinvesteringar. Härvidlag pekades antal projekt särskiltett ut som
angelägna, bl.a. Västkustbanan.

Som bilaga till propositionen finns yttrande från SJ angåendeett
nybyggnadsprojekt. talas detDär jämvägamas naturliga roll iom
morgondagens samhälle och några projekt framhålls samhälls-som

Ävenekonomiskt välgrundade. SJ pekar på järnvägens fördel ur
miljösynvinkel och järnvägens betydelse deni regionalekonomiska
utvecklingen. Snabbare möjliggör arbetspendlingtransporter och här

Mälarregionen och Västkusten exempel. Yttrandet behand-anges som
lar införandet snabbtåg först på sträckan Stockholm-Göteborg,av
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Göteborg-Malmö. godstrafik-och PåStockholm-Malmödärefter
ökads.k. just in time-transporter,utvecklingenområdet motnämns

prioriterade projekt,pekar på tvåsnabbhet. SJochkvalitet varav
Västkustbanan är ett.

syd 1989VästkustbananSamarbetsgwppen presenterar rapporten
Översiktlig förförutsättningarnautredningSyd.Västkustbanan om

Halmstad-Malmö. GruppendelenVästkustbananutveckling av
utförsSkåne. Arbetetoch sydvästraikommuner västrarepresenterar av
utvecklahuvudidénpåUtredningen byggerkonsultfirma. atten

skamoderntdel tillsödraVästkustbanans transportsystemett som
bättreoch därigenomkonkurrenskraftig trafik utgöra etterbjuda res-

förutsättsutredningenoch flyg.vägtrafik Itransportaltemativ attoch än
standard,modernkommerdel också attVästkustbanans att ges ennorra

förbindelsefastmedsåvälfungera överska kunnabanan utansom
Öresund svenskamed såväl detsammanlänkasVästkustbananoch att

laborerar medUtredningensid 5jämvägsnätet."europeiskadetsom
skall ha få stationer-det sistasnabbtåg,ochregional-lokal-, varav

Sträckan börMalmö.Lund ochHelsingborg,Halmstad,Göteborg,
ha dubbla spår. Ikm/tim,höghastighetståg, 300till samtanpassas

UtredningenHallandsåsen.tunnelb1.a.ingårutredningen genomen
tillintäkter/kostnader 1,5företagsekonomiska kvotendenbedömer
Jämförnytta/kostnader till 1,8.samhällsekonomiska kvotendensamt

medräknarbedömningsamhällsekonomiskaBanverketshär som
bedöm-1997:32. RRV:sVästkustbanan, RRV-rapportförkvoten 0,2

rekommendationer:antalframläggerUtredningen-O,2.ning ettär
lobby-ochinformationskall intressegiuppenb1.a. annangenom

statligasyd etablerad iVästkustbananfåpåverksamhet arbeta att
etableras med kommunernasamarbete skallochinvesteringsplaner norr

ScanLink-projektet.medHalmstad samtom
utredningenbeskriversamhällsutvecklingAllmänrubrikenUnder

automatiseradedenindustriepoken in ifrånpåhur Sverige vägär
behovetminskadock kommervilket intekunskapsepoken, att resor;av

bruttonationalproduktenutvecklingpositivharså länge vi aven
vidareframhållsresande.ständigt öka vårt Detkommer vi attatt

och miljövänligt. Mandriftkostnaderhar lågasäkert,tågresandet ärär
tillfredsställautvecklas kan denjärnvägenockså att ommenar

och punktliga Detsnabba, tillförlitligapåindustrins krav transporter.
såväl resandetill den politiska viljanocksåhänvisas överstyraatt som

utvecklingMedfrån och flyg till järnväg.godstransporter väg aven
med närhet till kontinentenkan sydvästra Sverige sinVästkustbanan

Stockholmsregionen.lika utsträckning Detutvecklas minsti stor som
har.det perifera läge Sverigeöverbryggagäller att
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Den 1 juli bildas1988 så Banverket. Eftersom den trañkpolitiska
propositionen resulterade i tillskottett medel förextra av
nyinvesteringar finns möjligheten realisera tankarnaatt pånu en
utbyggnad Västkustbanan inklusive tunnel Hallandsås. Ban-av genom
verket uppdrar Sydkraft 1989 undersöka de tekniska förutsätt-att
ningarna för tunnel. Den 10 april 1990 kommer sedan Banverketsen
banutredning Tunnel Hallandsåsen, utförd VIAK. Banutred-genom av
ningen består huvudtext med tekniska bilagor, bergunder-av en
sökningar ritningar och skickas på remiss densamt 4 maj.

Banutredningen konstaterar i planerad upprustningatt Väst-en av
kustbanan Hallandsåsen väsentlig begränsningutgör banansen av
kapacitet. Utredningen utgår också från snabbtåg skall trafikeraatt
Västkustbanan. Med upprustningen oklart vilken förväntas antalet tåg
öka från 36/dag till 75/dag fram till år 2000. trafiktekniskaDe
konsekvenserna banförkortning 3.8 km,anges vara en om en
restidsförkortning med 10.1 min för persontrafik respektive 11.1 min
för godstrafik, kapacitet 5-6 tåg/timmesamt viden av
enkelspårsaltemativet vilket innebär knapp fördubbling.en

Avsnitt två syftet med utredningen inleds med det nästanom
slagordsmässiga J åter på frammarsch.ämvägen är sid 12 Med detta

då troligen den politiska satsningen på järnväg kom tillavses som
uttryck i riksdagsbeslutet föranlett1988 regeringens trañkpolitiskaav
proposition. faktisktRent tappade järnvägen fram till dess marknads-
andelar. Optimismen motiveras med samarbete Europasöver gränser
Vilket bl.a. kommer till uttryck i snabbtågen. dettaI sammanhang

också det växande miljömedvetandet.nämns Vidare poängteras att
Västkustbanan har prioriterats regeringen i nämnda proposition samtav

banan klassificerad riksintresse.att är I avsnittet diskuteras ocksåsom
Sydvästsveriges tillväxtmöjlighet visavi Göteborgs- respektive Stock-
holmsregionema närheten till Köpenhamn och kontinentensom ger;
läget unikt. Denna tillväxtmöjlighetär i första hand närings-gynnar
livet i vissa relationer kommer persontrafiken viktig.attmen vara
Längs Västkusten finns också underlag för på snabbtåg medatt satsa ett
utvecklat resande följd. slutetI på avsnittet samhälls-sägs attsom
ekonomiskt projektet bedömtär de lönsammaste i Sverigeettsom av
och inom den lO-åriga investeringsplanen.ryms

I och med banutredningen har projektet konkretiserats och ritningar
och planering har fram.tagits Utredningen sändes för yttrandeannan ut
till olika instanser därutöversexton har andra synpunkter ocksåmen
inkommit till Banverket, inalles 26 stycken. Rent generellt tillför
remissinstanserna sakkunskap utifrån de särskilda intressen de repre-

försvar, jordbruk ellersenterar, säkerhet.t.ex. Räddningsverket menar
enkeltunnel påt.ex. kmatt 9nästan oacceptabel frånären
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utrymningstunnlarmedtvå tunnlarförordarsäkerhetssynpunkt och
dvs.allmänt plan,kritik påellerSynpunktermellan dessa. ett ommer

andraförslag tillellerlämpligöverhuvudtagettunneln är
flestahuvudsak dealls.knappast Iförekommer ärtrafiklösningar,

erinra.har ingetellerpositiva att
l990/9l:87propositionsinregeringenfebruari 1991I presenterar

dentill propositionenBakgrundentillväxt. ärnäringspolitik för attom
tilltagande interna-dendämpats,tillväxtenekonomiskasvenska

näringslivet. Regeringenstrukturomvandlingentionaliseringen samt av
ekonomiska tillväxten;öka denföråtgärderantaldärför attföreslår ett

ekonomiska framåt-välfärden. Dethandlar det att tryggaytterst om
kortarefolkhälsan, skapaförbättraförgrundvalskridandet attär en

trygghetökad socialutbildning,bättrelängrearbetsvecka, semester,
dethar gjortekonomisk tillväxtregeringenVidare attmenarm.m.

miljön.möjligt värnaatt
tillkommaföråtgärder rättaområden attantalPå presenterasett
kommu-utvecklingochsatsningarproblemen:ekonomiskamed de av

utbildningsåväl högreutbyggnadinfrastruktur,och övrignikationer av
fungerandevälförregeländringarutveckling,ochforskningsom

näringslivetförnyelse samtkonkurrens,effektivareochmarknader av
konstaterarPropositionenverken.affärsdrivandedeutveckling av

svenskadenroll iviktigspelarsektornoffentligadenockså att en
infrastrukturen. Dendetta störstagällerminstInteekonomin.

infra-inrättaförslagetsker attsatsningenekonomiska engenom
till vadanvändasskallFondmedlenmiljarder.20minststrukturfond om

näringslivetsskalldessaprojekt. Genomstrategiskabenämnssom
Västkust-räknas bl.a.projektstrategiskastärkas. Somkonkurrenskraft

konstaterasgäller järnvägarVadHallandsås.tunnelmedbanan genom
Vidarel990-talet.underomfattandemycketresursbehovet äratt

kravställa högrekommernäringslivet attutvecklingen ibeskrivs som
kostnadseffektivitet.ochfrekvensexakthet,på

tunnelnbyggandetregeringenbeslutarjuni 199127Den avom
närings-till den ihänvisningmedBeslutetHallandsås. tasgenom

sammanhållnalcraftsamlingen påföreslagnapropositionenpolitiska
och miljö.tillväxtbetydelsenationellprojekt gagnarsomav

värdestrukturenanalysochSammanfattning av

diskussionmed kortinleddesnormmodellenTillämpningen omenav
dettabekvämlighetsvärden. Medoch attteknik-kalladesvad avsessom

flestaeftersträvansvärd Desämre.infrastruktur änbättre är enmeren
andrasåvälresandeochboendebättreönskar somossav
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bekvämligheter i vårt dagliga liv. På individuellt plan detett lättär att
ansluta tillsig detta värde, förutsatt allt givet.att Frånär SJ ochannat :s

Banverkets del jämte många andra håll handlar det såledessenare om
rusta upp Västkustbanan. bortsettatt Men från den eventuella nytta

tekniken kan medföra kan tekniken också ha värde i sig. Idagett anses
"hög teknisk standardt.ex. värde dennaetten oavsett ärvara om

funktionell, medför negativa konsekvenser eller vilken den har.nytta
finnsDet emellertid andra skäl för bättre standard. handlarFrämst

det bättre ban- och tågstandardatt möjliggör kortare restider.om en
Tiden viktigt värde, ochär inte enbart förett den prissätts tidatt numer

pengar. kommerVi fortareär fram vi och kannär få tidt.ex.reser mer
till nöjen eller familj. dennaI mening förkortad restidär medel förett
andra värden, främst sociala. Med fritid följer störreett utrymmemer
inom vilket vi kan förverkliga våra individuella projekt. Ett skälannat

ofta framhålls för förbättring standarden trafiksäkerheten.ärsom en av
Genom bygga bort plankorsningar reducerasatt t.ex. risken för
eventuella olyckor. Vad gäller tunneln finns naturligtvis däräven ett
trafiksäkerhetsmoment. olyckaEn inne i kilometernio långnästanen
tunnel innebär hög risk i den meningen konsekvensernaatten av en
olycka kan bli mycket Vi skulle kunnastor. teknik- ochsäga att
bekvämlighetsvärdena kan hänföras till individuellt plan,ett även om
de naturligtvis också kan sig gällande på andra,göra politiska plan.mer
Men i dokumentationen återfinns de inte uttryckt på detta vis, möjligen
på grund de för givna.att tasav

En standardförbättring järnvägen, särskilt Västkustbanan, anslötav
emellertid också till andra värden. Särskilt viktigt härvidlag välfär-är
den. Från politiskt håll försämrade statsfinanser viktig utgångs-var en
punkt för satsningen. svenskaDen ekonomin sågs likvärdig medsom
Välfärd, bredvid detäven materiella. Förutom andra industri-rent
politiska satsningar satsning på järnvägen detsamma attvar en som ge
industrin förbättrade konkurrensmöjligheter. Ett väsentligt värdeannat

de sysslsättningsskapandeär effekter satsningen på infrastruktur skulle
komma direkt. Detta särskilt viktigtatt för Båstadpolitikema.ge var
Detsamma gäller den svenska och europeiska industrin, företrätt av
Volvos Pehr G Gyllenhammar, såg det nödvändigt med dennasom som
satsning. För understryka viktenatt satsningen beskrevs Sverigesav
geografiska läge handikapp i Scandinavianett Links utredning.som
Det handlade således inte endast förbättring till och medutanom en om

till fel. Detta gäller föratt rätta Västkustbananett i allmänhet och
Hallandsåsen i synnerhet, den sista ofta beskriven flaskhalssom en
eller bromskloss, vilken på det framstårsättet hotett motsom
välfärden.
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med.vara Denberörts kortvärde strävan attärEtt annat nysssom
geografiskaSverigespekade påindustrinnordiskaochsvenska
överbryggarinfrastrukturenförbättringkontinenten. Enavstånd till av

transpoittids-innebärförbättringenden månavståndet idå det en
instrumentellt.dåskulleförbättringenmedSyftet rentförkortning. vara
mening,med ivara t.ex.ocksåfinnsdet strävan attMen annanenen

lämnaskänslandåhandlarnärhet. Det attkulturellpolitisk eller om
eller Strävanbättreskulle attinnanförutanför oavsett varaom

ellerosäkerheten,minskauppfattasdå sätt attmed kan ettsomvara
tillvikännernationellt plansäkerhet. Påskapa ettattomvänt -

detlokala planetdetPåEU-omröstningen.fråndebatten omsomsynes
allfarvägama,utanförhamnainteangelägnaBåstadpolitikema attvar

Önskan med"varamed Europaväg attfalletredanvilket synesvar
ellerobserveratBåstads håll intefrånstarksåvaritha att man

Västkustbananförbättringkonsekvenserna attanalyserat avenav
linjen kornmedföraskulle attHallandsås atttunnelinklusive genom

Båstad.ifall idag intevilka i stannarsnabbtåg, varttrafikeras av
denVidaresjälvklar.lika ärdå inteblirnärhetenmed nyaPoängen

Båstad.utanförbitekterad liggaprojstationen att en
uppmärk-offentligökandemiljöfrågomafick1980-taletUnder en

riksdagsval 10%års1988och fick ibildades 1981Miljöpartietsamhet.
frammiljönträdde ettperiodenden härUnder somrösterna.av

föreffekterhaTågtrafikenvärde.grundläggande gynnsammaanses
hadeprojektetförVid tidentransportslag.andramedjämförtmiljön

Tillflygtrafik.ochtillmarknadsandelar väg-tågtrafiken tappat
dennautvecklingen iframtidadenocksåpekadevissoytterrnera

tillflyg järnvägochfrån vägsyfte transporterI överriktning. att styra
måstemiljökonsekvensertransportsektomsförbättradännedoch

bl.a.åtgärdsådankonkurrensvillkor. Enbättre varjärnvägen ges
På dettaoperatörer.och sättinfrastrukturhållareiSJuppdelningen av

kopplingenmärkauppnås.konkurrensneutralitet Att ärskulle störreen
dendet ifannsregeringenmiljö. Förochvälfärdmellan

värden.dessamellanmotsättningingenpropositionennäringspolitiska
förförutsättningutvecklingekonomiskmenadeTvärtom att var enman

harekonomiska tillväxten nämnts storDenmiljöinsatser: som
därförmiljöproblemen. Detlösa ärmöjligheterVåraförbetydelse att

säkerställstillväxtekonomisk attförförutsättningarnaviktigt genomatt
förnyelseochutvecklingfrämstfrämjaförolika insatser att avgörs en

innebarLink-konsortietScandinavianförOckså34sidnäringslivet.
fördelar fråninfrastrukturen vägarutbyggnad ävenaven -—

miljösynpunkt.
Västkust-påstandardhöjningartidsvinstendiskuteradesOvan av

förmedeldvs. deninstrumentell, attär etttidsvinstbanan. Denna är
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uppnå andra värden, fritid. Men fortaret.ex. har även egenvärde.ett
En bil går fortare åsätts högre värde inte baraett ekonomisktsom än

mindre snabb,är kanvi utnyttja snabbheten.oavsett atten som I sport
och tävlingar det centralaär ofta just "fortare".momentet För SJ del:s

införandetär snabbtågen därför inte motiverade enbartav av
trafiktekniska skäl. kanVi också hur detta värde avspeglas i SJse :s
reklam för X2000 uteslutandenästan associerar till flyget.som

Nära förbundet med fortare rakare. Vadär gäller ochvägar
järnvägar förutsättningär dessa rakareatt är skall kunnaen om man
åka fortare på dem; detta följer naturlagama. Vidare blir rakareav
också kortare i sträcka vilket i sin allt givet, betydertur, lägreannat
byggkostnader. Men det finns också något det rakas rationalitet,av
möjligen kopplat till estetik, i det moderna samhället, särskilt underen

delen l900-talet. I stället för följasenare attav naturen, att naturen
begränsar människans möjligheter så vill, så förändrarom man
människan överbrygganaturen vattendrag,att fylla ellergenom ut
genomkorsa höjder. Möjligen har på tid skett ökad förståelsesenare en
för estetik; idag delas pris för Sverigest.ex. vackrasteen utannan väg.
Men i huvudsak består det rakas estetik.

finnsDet också värde här kan kallasett utveck1ing; ordet harsom
förekommit i materialet förekommer också i den offentligamen
debatten. Det på förbundetär ett sätt nära med ekonomisk utveckling
och utveckling välfärden. Men det finns också aspektav en annan av
värdet återfinns på övergripande plan.ett Det handlarsom mer om
människans utveckling i sig, Idagnästan finns uppenbarligenart.som

värde i människan förkovrarett att sig, förfinar sig. Det handlar om
utveckling deni meningen människan har utvecklatsatt från djuren och

och skiljer frånnaturen sig dessa. Denna särskiljning ocksånu är
kvalitativ och innebär dominans och kultur.över Exempel pånaturen
denna utveckling återfinns på många områden: kunskap, vårt
materiella välstånd, samhällsorganisation och inte minst teknik. Denna
utveckling i sig något och kritiker dengott benämns oftases som av

"bakåtsträvare och liknande. Till utveckling kopplas oftasom också
framtid, fram2°1ts1cridande, "förnyelse" och andra uttryck med posi-
tiva associationer.

Det står klart under projektetsatt tillblivelseprocess har det
etablerats konsensus de värden vi kunnat rekonstruera.en om som
Även för tunneln uttrycktsargument på olika har de anslutitom sätt till
i värden.stort finnssett Det skäl dettai sammanhangsamma att se
denna konsensus värde i sig. Det har på fleraett håll ofta hänvisatssom
till andra utredningar och yttranden då inte enbart förmen
instrumentala syften refereraatt väsentligt.ex. kunskap. Att detsom
råder konsensus projektet kan därmed medföra eventuellom att
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bekräftande ochverkarKonsensushåll elimineras.olikapåosäkerhet
konsensusvarpåvärdena. Ettgäller sättvad annatviktigtdetta är

"icke-värden".värdenaställaskapas bekräftas motoch attär genom
Västkustbanan måstehandikapp, rustaspekasInfrastrukturen ettut som

bromskloss.flaskhals ellerHallandsåsenoch är enupp
projektet motiveraskan konstaterasSammanfattningsvis att av

småalltifråndelasvärden. Dessasamhälleligafundamentala av
internationellochriksdagtillBåstadilokalavdelningarpolitiska

motstridigavärden intedessa ärUtmärkande annarsindustri. är att som
beslutsfattandetjuridiskadetfallet. Inom rymmerofta t.ex.är

oftaviktigatvådiskussionrättssäkerhet menbegreppet omen
kollektivarespektiveintegritetindividensvärdenmotstridiga -
vägningaråterkommandeförsåvärden sägautsätts attDessaintressen.

Hallandsås-olika. Iutfalletbliromständigheternapåberoendeoch
märkaskett. Att är attVägningsådanprincip intehar iprojektet en

stället harvärde. Imotståendeformulerats ettmiljön inte som
värdestrukturen:miljön iinförlivatolikatvåpå sättargumentationen
delsmiljövänlig, atttågtrafik är genomattdels argumentetgenom

god miljö.förförutsättningutvecklingekonomisk är enen
presenteradesnonnativitetanalysförmodellden somI av

mellanförhandling trenonnativiteten ärframgickinledningsvis att en
dessakanEmellertid tremöjligheter.ochkunskapvärde,element:olika

olika.utfallerförhandlingenvarvidolikapåformeras sättelement
vadleder tilletablerasnormativitetkankunskapviktigSaknas somt.ex.

detillkännervi interesultat. Omoönskatsigvisar ettvarasenaresom
andrapåtid ellerlångefterförstsigvisarsystemvillkor i naturen som

skador påtillledanonnativitetenkanförväntaskanvadställen än som
Exempel på detta ärvärden.fundamentalahotakansinimilj turön som

till; dessaledertrafikochindustrifrånemissionereffekterde som
mellanförhandlingiokända. Mensedanårför 50kunskaper envar

tillledernormativitetkansystemvillkorochkunskapvärden, somen
ingårkunskap närrelevantuppståresultat ävenoönskade om

demellanobalansråderdet treskekanSåetableras. närnonnativiteten
ingåendeHallandsåsprojektet. Denfallet iDettaelementen. är

lettharoch dettadomineratharrekonstrueratsvärdestruktur ovansom
värdena harmedinkonsistent sattsvaritkunskapviktigtill att som

följandeInonchalerats.harsystemvillkorfundamentalaochsidan
beskrivas.skall dennakapitel process
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Projektets fortsatta förlopp normativitet-

forrneras

Om värdena något önskvärt måste det också finnas möjligheteranger
genomföra det önskvärda. skallDetatt tekniskt möjligtt.ex. attvara

Önskanbygga tunnel Hallandsås. lösa problemen medatten genom
järnvägstrafiken Hallandsås docköver länge inte möjligt dåvar
ekonomiska förutsättningar saknades. ochI med de politiska signalerna

satsning på järnvägen tillsammans med de ekonomiska medelom en
tillfördes det nybildade Banverket skapades emellertid dessasom

möjligheter. Tolkat i den modell presenteradestermer av som ovan,
möjliggjorde de politiskt-ekonomiska villkor projektet.systemens nu
Banverkets uppgift just bygga järnvägar och eftersomattvar
nyinvesteringama ansågs eftersatta blev mycket högretempot änvara

självSJ föransvarig infrastrukturen.när Vidare uttalades det frånvar
politiskt håll satsningar skulle ske på "strategiska"att projekt, varav
Västkustbanan skulleDet ske prioriteringett. projektvar en av som

kundeinte finansieras. Samma tankegång fanns iävenannars
satsningen initierades på nordisk nivå NOU 1985:1. denNärsom

beskrivna värdestrukturen två viktiga systemvillkormöterovan -
teknik respektive politisk-ekonomisk satsning formeras norma--
tiviteten. skallVi fortsättningsvis hur normativiteten ochutse ser
verkar handlingsbestämmandc konkret. fortsattaDen framställ-mer
ningen kommer nedslag fyrai olikagöra med betydelseatt förteman
projektet: alternativ till tunneln, insättande tunnelbormings-av
maskinen, upptagande det s.k. mellanpåslaget mitt på Hallandsåsav

användande Rhoca Gil.samt av

Alternativ till tunneln

Av dokumentationen från projektet framgår inte några alternativ tillatt
tunnelns nuvarande sträckning diskuterats på allvar. Att så inte skedde
visade sig få negativa konsekvenser; hade alternativ funnits med elleri
inför banutredningen 1990 hade förutsättningarna undvika deatt
problem uppstått varit bättre. främstaDen anledningen tillsom nu

1618-5962SOU1998:137
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komplicerade och bygg-Hallandsåsensproblemnuvarande är ur
detta åsenSkälet tillbergskvalitet.mycket dåliga är attsynpunkt anses

sydostligabyggs. åsenstunneln Iställedetpåsämst nuvara som
till tunnelnalternativfinns ocksådetklart bättre. Mendenriktning är
framtagnabasisnyligen på privatdenexempelsådan. Ett ärsom

nuvarande sträckningfrånutgåridéskissBjärebanan, genomsomen
konkurrera idagkanalternativ inteandraochdettaSinarpsdalen. Att

ochfaktumredantunnelprojektet ärdel på etttillberor attstörsta
realitet.färdigställandeelleråterställande ärdessförkostnaderna en

hadetunnelnbeslutförts innandiskussion togsdennahadeMen om
då hadeVilken lösningannorlunda.varitförutsättningarna som
offentligtochfram alternativförahär. Attmindre intressantbeslutats är

granskas påalternativ måstevarje annatmed ettdet sigfördiskutera att
lättareSynpunkter haralternativ. görafinns attbaradet ettsätt än om

tydligare.nackdelar framstårochför-och alternativensgällandesig
aldrigalternativtill någotförklaringartroliga togsflerafinns attDet

medrationalitet ochrakapå denexempel vägensTunnelnfram. är ett
blirAllt givetkortare.restidendärmedoch annatsträckanblirdenna

Banverket iframfördes tilllägre. Sombyggkostnadenockså
remissförfarandet skulleformellautanför detdockremissomgången

invästliga sträckningendenrationelltdockdet än omommervara
Göteborg-sträckanbakgrundsärskiltuteslöts,helt attBåstad mot av

Oslo-Hamburg. Densträckanfungerande delskallMalmö avvara en
denblevannorlunda. Nublivittroligenhade dockförankringenlokala

hadeVidareviktigt.ha varitvilketfriktionsfriheltlösningen ensynes
säkertalternativinkluderande olika settsdiskussion som enöppen

inneburithadeförutsättningarnaändra attprojektet. Attförsening av
kompromisserdiskussioner,haderåddeden konsensus ersatts avsom

därfördetframåtskridande gälldefortsattaprojektetsFör att tryggaetc.
i sigNormativitetenförutsättningarna.deutnyttjaatt gynnsamma

dennapekade väg.ut

Tunnelbormingsmaskin
hundraförändrats de sistahartunneldrivninginomTeknikutvecklingen

krut.berg med Dess-sprängdesl700-talenoch1600åren. Kring
eld och Nästahackorbearbetas medfick berget vatten.förinnan samt

på 1860-teknik komnitroglycerinen. Dennamedkomefter krutetsteg
vadoch injekteringtryckluftsbormingmedtillsammansochtalet utgör

utfördes1970-taletförekonventionell teknik. Straxföridag kallassom
har fyramellan och 1993och 1985fullortsbormings.k.medprojekttvå

femte.bli detHallandsåstunneln skulle 1993genomförts.projekt
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Denna teknik innebär i stället för injektera,att ochatt sprängaman
bryta berget injekterar och sedan borrar. dettaFör ändamål användsnu

borraggregat både injekterar,ett stort borrar och evakuerarsom nu
material via inbyggt Borraggregatetett blirtransportsystem. därmed
egentligen helt för bergsbearbetning.ett Fullortsbonningsystern är

förhållandevis teknikännu stadd i utveckling.en ny
Banverket beställare har i Hallandsåsprojektet ställningatt tasom

till vilken tunneldrivningsteknik skall användas: konventionellsom
teknik eller fullortsborrning. Anbudet gällde konventionell tunneldriv-
ning det också för andra anbud fullortsborrning.öppet Imen var
anbudssammanställningen finns tio olika anbudsgivare, många med

förslag. flestaDe anbudsgivarna utgick från konventionell teknikegna
somliga avsåg använda fullortsborrning på vissaatt sträckor.men

Kraftbyggarna sedermera kontrakterades hade dock sidoanbudettsom
fullortsborrningavsåg på hela sträckan. kanDet vidnämnassom att

den här tiden stod det inte klartännu Hallandsåsom passagen genom
skulle två enkelspårstunnlar ellerutgöras dubbelspårstunnel,av en
vilket i kompliceradesig anbudsprocessen. Efter kompletteringar beslöt
Banverket Kraftbyggamas anbud gällande fullortsborrningatt anta av
de två enkelspårstunnlama. Detta alternativ bedömdes "såsom förnäm-
ligast från pris-, funktions- och kvalitetssynpunkt." Kontraktssumman
stannade på 690 miljoner. kornöver Det dockstrax visa sigsnart att att

tunnelbonningsmaskinen inte gick använda för tunnelbyggetatten
Hallandsås. stället förI driva tunneln med högtattgenom tempo genom

berget körde den fast efter 13 meter.
Beslutet använda fullortsborrning ledde tillatt negativa kon-

sekvenser. Kraftbyggarna fick ställa till konventionell teknik ochom
börja från början. rättsligEn tvist sin början inte blevtogom som
avslutad förrän i maj 1995. Projektet blev därmed försenat och Kraft-
byggarna gick sedermera i konkurs, där skadeståndet till Banverket var

bidragande orsak. Av total tunnellängd på 17.2 km hadeen en man
lyckats driva knappt 2 km. Tunnlama skulle klara i slutetsom vara av
1996 således knappt påbörjade.var

Frågan inställer sig varför Kraftbyggarna och Banverket satsade på
denna teknik. Klart emellertid Kraftbyggarnaär 1993 hadeattnya
avslutat byggprojektet Klippen, km10.5 lång tunnel utförd meden
fullortsborrning. KraftbyggarnaAtt efter detta övertygadevar om
denna tekniks fördelar naturligt. Det troligtär Kraftbyggarnaär att

detta projekt ville meritera sig ytterligare på detta område ochgenom
dänned etablera sig på marknaden. De geologiska förutsättningarna i
Hallandsås Åsendock helt andra detär skandinaviskaän urberget. är
starkt vattenförande och mycket heterogen med bl.a. lera, krosszoner

Åsenblandat med hårdare material. därmed inteär lämplig för
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erfarenhethadeocksåanbudsgivareAndrafullortsborming. avsom
åsens såteknik. Mendennaföljdriktigt inteföreslogfullortsbomiing

villkorgeohydrologiskaochgeologiskaavgörandeför projektet
Även iKraftbyggarna.Banverket ochbådefrånbortsågs om manav

kunskapfullständigskaffa sigkanslag intedettaprojekt omav
vetskap förtillräckligfallBanverket i atthadebergskvaliteten vart

tillbergmycket dåligtfrånvarierarbergskvalitetenkonstatera att
ioch VIAKBanverket VBBpublicerarkunskap"bra berg. Denna en

också dennaKraftbyggarnaharSåledesseptember 1991.ifacktidning
till slutsatsenledarimligtvisborde attkunskapkunskap. Denna noga

under-ytterligareföretaeventuelltochdrivningsmetodöverväga
satsadeställetstorleken.här Idenprojektsynnerhet iisökningar, ett av

sammanhangdettateknik ipåKraftbyggarnaochBanverket somen
Sydvattenkonsult frånutvärderadesAnbudenbeprövad.inte enavvar

påtunnelBolmenprojektet,frånerfarenhethadeockså ensom
förutsättningarklart bättremedHallandsåsdelensydostligaste menav

Kraft-menadeKonsultenproblem.för attföremålblevändåsom
karak-ochbergdennafrånerfarenhetsaknade typbyggarna av

experiment.teknikenföreslagna etttäriserade den som
KraftbyggarnaochBanverketbåde motvarförinställer sigFrågan

chansning. Kon-förefallerpå någotvetandebättre satsar envarasom
Attoch Kraftbyggarna.Banverketbåde förnegativablevsekvenserna

utvärde-ifaktordetklart, ärsig ärhade attväntat enpengarsparaman
tilltronbranschenden inom storaviktigastanbud. Men ärringen nogav
också italas detbranschenfönnågan. Inomoch denteknikentill egna

Denbesegra berg storaberg, etc."herraväldet" attövertermer av
handlardesystemvillkor,vissabesittskunskapen omsomomsom

nonchalanseller gentemotoptimismskapateknik, t.o.m. enensynes
mellanmotsättningsåledeshandlarsystemvillkor. Detandra om en

kommermotsättningbevarandevillkor. Dennarespektiveexploaterings-
tiden harteknikrationalitet. Menofta kallasnågottill uttryck i som

vidFullortsborrningstekniken möjliggörroll.spelatockså gynnsamma
uppfattadesnågottunneldrivning,snabbareomständigheter somsomen

önskvärt.

Mellanpåslaget
blevtunnelbonningsmaskinenmedmisslyckandetKonsekvenserna av

och Kraft-Banverketförändrades.projektetförförutsättningarnaatt
och skade-kontraktetomförhandlingarenergifickbyggarna ägna av

förutsättningarnadet givet attsituationsådan är attståndsfrågor. I en
frånKraftbyggarnalöstesSedermerade bästa.projektet intedriva är
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kontraktet och upphandling fick inledas. När Skanska kon-en ny
trakterades i januari 1996 bestämdes bygget skulle klartatt i slutetvara

1999, vilket innebär försening på år.nästan Projektetav präglastreen
således vid den här tiden kraftig tidsbrist. Men vikt också deav av var
första erfarenheterna med åsens beskaffenhet. ochI med Kraft-att
byggama med konventionell teknik drivit tunnlama fick erfaraman nu
vilka problem det fortsatta arbetet stod inför. I bilaga till Tunnel-en
kommissionens delrapport SOU 1998:60 Emmelin A, byggaAtt i
berg. Villkor och angreppssätt har beskrivits hur kunskapen ettom
bergs egenskaper erhålls växelverkan mellan teoretiskagenom en
beräkningar grundade på provtagningar och direkt erfarenhet. Där
framhålls ingen tunnel färdigprojekteradatt förränär den byggd".är
Som exempel på detta Miljögranskningsgruppen attmenar prognoserna

bergets kvalitet bedömts klasserl-2 för höga uttryckt i s.k.av ettvara
Q-värde. Detta faktum pekar i sig på nödvändigheten änav mer

undersökningar det finns indikationernär på kvalitetennoggranna att
förefallerinte god.vara
denI modell för analys norrnativitet används här ingårav som

systemvillkor element konstituerarett nonnativitet. En sådansom som
kategori villkor just de geologiskaär och hydrogeologiska förut-av

Ävensättningar gäller för Hallandsås. i tidigt projek-som ettom man
teringsskede inte haft tillräcklig vetskap dessa villkor det klartär attom
de sig gällande på sinagör villkor. Dåligt berg får härnu ettegna
konkret uttryck. Men parallellt med de naturliga villkorsystemens gör
sig de samhälleligaäven villkor gällande.systemens Projektet skall
genomföras och det skall genomföras snabbt. I ansökan tillt.ex. vatten-
domstolen angående mellanpåslaget projektet blirsägs försenatatt om
med två år detta mycket allvarligt.är Men dessa villkor står i strid
med de naturliga villkoren, särskilt bakgrund de baramot attav senare
delvis kända. Resultatet blirär på grund tidsbristatt öppnarman av
ytterligare drygt 950 lång arbetstunnel mitt på åsen. Detta s.k.en m
mellanpåslag har syftet fördubbla antalet drivningsfronteratt från fyra
till åtta. Resultatet blev inläckandeän grundvatten och demer
konsekvenser detta medförde.

Ett resultat den starka norrnativitetenannat de medelär Ban-av som
verket använder för uppnå sina syften. Ettatt exempel Båstadsär att
kommun ställde heltsig avvisande till tanken på mellanpåslag. Enett
anledning mellanpåslaget skulleär lokaliserasatt till plats mitt påen
Hallandsås Genom "skarptnaturreservat. uttalandeett isom var
kommunfullmäktige ställer sig kommunen därför helt avvisande till

mellanpåslag skulleett innebära mycket miljöförstöringsom en grov
såväl åsen grundvattnet. Kommunen kommer med allaav som att

tillgängliga medel projektet. Så blevstoppa dock inte fallet.
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projektet.bygglovemellertid och beviljadeändrade sigKommunen
delsdels påtryckningar,uppgiftenligtskeddeDetta genom engenom

Kristi-Länsstyrelsen iVägverket,Banverket,mellankonstruktion
BanverketinnebördBåstad medkommunstyrelsen ilän attanstads samt

vägbyggen.Vägverket tillviakronormiljonerförskotterade 95
bortseende frånochsidan,tidsbrist åochKostnadstryck ena

undersökningarytterligarevidtaunderlåtenhetellerkunskap att om
medmellanpåslagetföljdfick tillsidanandrabergsförhållanden å att

skyddatåsen imitt påarbetstunneltillhörande etttogs annarsupp
innebär,mellanpåslaget i sigmiljönidet intrångområde. Förutom som

bortledasskulle kommagrundvattenföljd atttillocksåfick det att mer
skulle kommatätningsmedelakrylamidbaserademängdstörresamt att

del.dennainjekterades imängdtotalanvändas 358 tonatt

GilRhoca

ökagrundvatteninträngandemängdenbörjar1996På sensommaren
vattendomstolenöverskridande deinnebarmarkant. Detta ett avav

tunnlarnabådaför de1992novemberfrånbeslutvillkoren ilämnade
Länsstyrel-medfördemellanpåslaget. Dettaför attmaj 1995respektive

förförhållandepåpekar dettajuliikontrollerande instanssomsen
projektetocksåinnebargrundvatteninträngande attBanverket. Men

fick åt tätaoch ägnas attavsevärd tiddåförsenades stora resurser
situation:prekärprojektet ibefinner sighär lägetdettunneln. I en

snabbtocheffektivttunnlar är storNödvändigheten täta upptagnaattav
grunddels påtunneldrivningstakten,ökakravetgrunddels på att avav

blevproblemetpåLösningen attallt förundvika vattenuttag.stortettatt
tätningseffekt.högbefanns haGil,Rhocamedinjektera ensom

effekten,tätandedenfrån attbortsetthäravKonsekvenserna var,
tillspreds viaN-metylolakrylamid utpumpat vattenochakrylamid

giftet fick ieffektsymboliskaHallandsås. Denpåomgivningen
tunnelbygget.vidaretillsstoppademassmedia

fortskred, destoprojektetlängrekonstateraVi kan att mer
Uttryckt igrundvatten.inläckandemedproblemenblevpåtagliga

och deförhållandenageologiskadegjorde signormmodellentenner av
ovillkorlighetmed dengällandevillkorengeohydrologiska som

villkordessahandlar dåvillkor. Detdessa accepteragäller för attom
SkäletBanverket.hosfann intevillkordessade Men acceptansär.som

Banverket i dennaförsattasymmetrinorrnativadenhärtill är som nu
värdestrukturenskapar normativitetförhandling ärdensituation. I som

ochtidsbristkonstateraskan dessutomdominerande. Det attföralltjämt
den norrnativasituationen. Iförvärrarytterligarekostnadstryck
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förhandling sker vid denna tidpunkt tid ochärsom ettpengar
samhälleligt villkor oförenligt med deär naturliga villkoren.som
Alternativa metoder frysning och lining för undvikaatt vatten-som
inflödet ansågs för dyra. Vidare avslog vattendomstolen i juni 1997
Banverkets ansökan sänka grundvattnetatt temporärt under tunnelns
nivå. Frågan hänsköts i stället till regeringen. Den nonnativa asymmetri

förhandlingen resulterat i innebar vidare normalsom att en
användning Rhoca Gil vida i Hallandsåsprojektet.överstegsav
Kunskapen detta medels förutsättningar fanns i projektledningenom

detta användes drygt 1400 färdigtrots lösning. Ambitionentonmen var
vidare där så behövdes, hela tunnelbyggetatt, medtäta Rhoca Gil,
vilket hade förvärrat konsekvenserna dramatiskt. Den kunskap om
Rhoca Gil fanns, eller möjlig få, beaktades emellertid inteattsom var

Banverket och övriga inblandade, något dock miljö- ochav som
hälsoskyddskontoret i Båstad gjorde. faktumDetta förklaras denav
normativa asymmetrin.
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Sammanfattning

syftemedHallandsåsprojektet attundersöktharFöreliggande rapport
ochhändelseutvecklingenbildövergripandetecknadels aven
detutvecklades påprojektetvarförtillförklaringpåhärvidlag visa en

bakgrundregleringenrättsligadenundersöka motskedde, delssätt som
tollcningsmodellsyfte tardettaförhar använtViresultatet. somenav

Rekonstnik-handlingar.påbestämmandeverkarpåfasta att normer
därmed utgjortharprojektetpräglatnonnativitetden entionen somav

konstituerasfigur 2framgårhandlandet. Somtillförklaring enovanav
faktorer.olikaflerabestämssinvilka iolika element, tur avtrenorm av
faktoreralla dessatagitintedennautrymmesskäl har rapportAv upp

ochväsentligauppfattatsharde faktorerbehandlathar somutan som
ochbranscherdegenusperspektivetstudietillräckliga. En t.ex. avav

förståelsenfördjupatdåhadeprojektetidomineratorganisationer som
deförändratintetroligenhadefördjupningsådanytterligare. En

tvärtom.skallslutsatser presenteras,övergripande snararesom nu
vilkasamhällsvärden,fundamentalafleratillanslutitProjektet har

värden varitdessaVidare harriktning.verkat iockså har samma
samhället-ioch sektorerinstitutionerviktigabland mycketförankrade

harvärdestrukturnivå.nationell Dennaochregionallokal,på
harkonsekvensenochuppståttharnorrnativitetdenidominerat som
harasymmetriasymmetri. Dennanormativkallatshärvadblivit som
sigkunnatsystemvillkor inte göraoch vissakunskapinneburit att

ellerdärför inteharAlternativ utrettsutsträckning.tillräckliggällande i
frånhar bortsettsförutsättningarHallandsåskunskapochinitierats om

projektetallteftersominneburitharfram. Det attunderlåtitseller att ta
med denenlighetfattats ibeslutstrategiskt viktigaharfortskridithar
förvärratytterligarekonsekvensermedasymmetrinnorrnativa sommen

skulletunneldrivningenpåindikationerstarka attTrotssituationen.
ellersträckningalternativutreds inteproblemtekniskakomma mötaatt

tunnel-olämpligpåställetproblem. Idessaför satsasförbereds en
måstelägedettaprojektet. Ifördyrarochförsenardrivningsteknik som

drivningstaktökadmedkompenseraskostnaderökadeochtidspress en
grundvattnetdräneringeninnebäri sinmellanpåslaget atttur avsom

och sinkarmiljönskadar i sindränering turytterligare. Dennaökar
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desutom arbetet. Dessa problem tillsammans med tid och kostnadstryck
leder slutligen till beslutet använda Rhoca Gil fattas.att attom

Det kan anmärkas inget projekt den här storleken kan kommaatt av
till stånd stöd från strategiskt håll. kanVi därför frånutgå andrautan att
projekt slutförts under den här tiden miljöskadligautanmen
konsekvenser. Vad utmärkt Hallandsåsprojektet emellertidär attsom
miljövärdet ingått i värdestrukturen. Projektet har i den meningen varit
miljövänligt i sig, vilket normalt inte gäller för uppförandet.ex. av
fabriker. har därförDet saknats motiv några omfattandegöraatt
analyser projektets miljökonsekvenser, särskilt vad gäller grund-av
vattenfrågan. Hallandsåsprojektet har såledesI vi inte kunnat identifiera
något motstående värde kunnat verka balanserande isom
normativiteten. andra fall initierar ofta miljövärdetI debatt kringen
projektet hjälper till lyftai sin fram alternativ, alternativatur attsom
metoder och relevant kunskap.annan

sista anmärkning gäller kan konstaterasEn Det irätten. rättenatt
huvudsak har tillåtit projektet. gällerDet expropriationstillstånd,

Äventillstånd vattenlagenligt och naturresurslag, bygglov etc. om
fyller funktion andra fall, har fungeratsin i interätten rätten som en

för miljön. stället har denI norrnativitet präglatgränsyttersta som
projektet i viss mån återspeglats i den rättsliga tillämpningen, även

detta rättsreglema.i Argumentation i domstolutöver om anges om
projektets vikt, tid och kostnader har beaktats. har hellerRätten inte
förmått intervenera i normativiteten på så relevant kunskapatt sätt att
har lyfts fram och beaktats. kan uttryckasDetta så inte harrättenatt
förmått balansera den nonnativa asymmetrin. skallI avsnittnästaatt
några kommentarer med anledning denna slutsats.göras av
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Slutsatser

denenlighet med lag iHallandsåsprojektet inämndes bedrivsSom
dock igäller intetillstånd har erhållits.nödvändiga Dettameningen att

harvattenbortledningvillkor förvattendomstolensdelenden
olika polis-initieradrättslig prövningVidareöverskridits. är pga.en
dellag denna kommerstrida ibefinnsprojektetOmanmälningar. mot

lagstridakonstaterasprojektet motMen ävenavgörasatt omsenare.
med denmisslyckatshuvudsakimeddelas haroch sanktioner rätten

skador på omgivningenförebyggauppgiftenväsentliga att-
dekonstaterasdjur. kanmiljön och Detfysiskaden attmänniskor,

vitesföre-gällermisslyckades.gjordes Detändåförsök t.ex.som
KristanstadsLänsstyrelsen inovember 1996den 27läggandet somav

upphävdesöverklagades ochFöreläggandetBanverket.meddeladelän
läns-konstateradelän.Skåne Länsrättenlänsrätten i attsedermera av

skett hadesåochlagrumåberopat ävenstyrelsen inte rätt enom
enskildaeller intressenallmännaskador påutredningomfattande om

enkeltpåkunnatlänsrätten inte sätttillAnledningen ettkrävts. att mer
maximaluttrycktvattendomstolen intevitesföreläggandemeddela är att

villkor.föreskrift eller Ett ärvattenbortledning annatensom
med-bygglovet till slutdärmellanpåslagetförbygglovetkringturerna

förenatjuridiska.andra skäl Detdockdelades, än varasynesmer av
projektet väl kommitmiljhävda öintressetsvårigheter närmed vissa att

kost-medförtprojektetdettaskäl till storaär näri gång. Ett attannat
kostnader.dessamiljöintressetriskocksånader finns vägs motatten

Hallands-fallettillkortakommanden iframstårDet rättenssom om
"olyckligaföljdbetingadestrukturellt omstän-änåsen är avensnarare

regleringen i sinden rättsligastärkadå tänkbartdigheter". Det attvore
projektmed och initierarlänsstyrelseform.nuvarande Att är ettt.ex. en

stärkalämpligt.kontrollera inte Attskall rättenden ärsenaresom
verkaroch rättslig regleringkontrollkostnaderökadedockmedför som

stället kritisktframstår ieffektivt.heller inte Detefterhand atti är som
planerings-tidigt stadium ikomma in påkanmiljöintresset ett en

tunneln kanskeHallandsåsprojektet hadeskett iHade såprocess.
kostnad idag.till lägreochmiljösäkertpå änkunnat byggas sättett en

miljöintressena.syfte stärka Detstrategier iolikakan tänkaVi attoss
certifieringsstrategierutveckling sådanahandlakan somavom en
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beskrevs i avsnittet den rättsliga stymingens beroendeovan om av
sid. 5. kan också tänka rättsliga kravMan sig på miljöled-normer

hos projektör och dåningssystem Poängen anslutaentreprenör. är att
till det miljöintresse allt finns. framstårDet ocksåtrotssom som

kritik ändå tidigt fördes framolyckligt den projektet inteatt motsom
kunde hävda sig i planeringsprocessen. Kritiken visade rele-sig vara

villkordå den gick på åsens inte vidare förenliga medärut att utanvant
tunnelbygget. strategi kan då skapa former förEn attannan vara nya
genomlysning liknande projekt. former måste då kunna inklu-Dessaav

synpunkter. Idag tenderardera alla relevanta sakägarkrav i dom-t.ex.
remissförfarande inför banutredningstol eller utesluta releatt vanten

och väsentlig kunskap eller kritik. strategi ansluter till det struk-Denna
turella problemet det inte finns naturliga bärare miljöintresset.att av

Erfarenheterna från Hallandsåsprojektet visar inte förmåtträttenatt
hävda miljöintresset den norrnativa präglatasymmetrigentemot som
projektet. Liknande situationer kan uppstå och nämndaigen nyss

syfteexempel på strategier bör i reducera risken för dettaprövas att att
händer igen.

lärdom praktiskt kan dras misslyckandet falletiDen rentsom av
så komplicerat och mångfacetteratHallandsåsen i projektär att ett som

Hallandsåsen de olikatunnelbygget måste intressentemasgenom -
Kraftbyggama/Skanska, kommunen,Banverket, länsstyrelsen, LRF,

för boendede i området åtgärder och synpunkterrepresentanter -
samordnas och någon för bevaka miljö-att utses gemensamt att

slags miljöombud/miljöcontroller. uppenbartintressena, Det ärett att
tillfälliga organisationer den tunnelbyggetdet i typav som represen-

för stärkafinns behov någon systemoperatörterar sorts att externaav
dessa skall falla mellan olikaintressen så inte stolar och prioriterasatt

skett miljöintressetbort. fallet Hallandsåsen har så med Miljö-I
oberoendeombudet/miljöcontrollem måste och på sådantutses ettvara

val, han/hon har alla inblandades förtroende.sätt, t.ex. attgenom
dessutomVederbörande måste ha vidsträckt mandatett att agera.

erfarenheter falla tillbaka på finns från byggandetPositiva att av
Öresundsbron, Gillbergdär bl.a. Björn haft rollen miljöansvarig.som
Enligt förmenande borde tillsättandetvårt miljöombud/miljö-ettav
controller krav vid beslut eventuell fortsättningettvara om av
tunnelbygget. synpunkt sig för också gällande ifrågaSamma övrigtgör

bygget Citytunneln i Malmö.om av

9 Liknande synpunkter har framförts professorn vid Internationellaav
industriella miljöinstitutet, Karl Lidgren.
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Förord

Erland Mårald fil. lic. och doktorand i idéhistoria och Sverker Sörlinär
professor miljöhistoria.i Båda författarna verksamma vid Institu-är är

för idéhistoria,tionen Umeå universitet. utredningDenna har genom-
förts uppdrag Tunnelkommissionenpå under juni, juli och augustiav

historisk1998. Inledning, bakgrund, huvudtext slutsatser har skri-samt
Erland Mårald.vits Under hela skrivprocessen har Sverker Sörlinav

bidragit med infallsvinklar och kommentarer till utkast ochgett manus.
Tillsammans har de båda författarna skrivit det avslutande avsnittet om
lärdomar inför framtiden.

Författarna har inledningsvis fått förslag litteraturpå och infalls-
vinklar Pitkä-Kangas, för idéhistoria,Lari Institutionen Umeå uni-av

och Ekman, Avdelningen förversitet, Tomas teknik- och vetenskaps-
historia, Kungl Tekniska Högskolan. preliminär version slut-En av

har lästs och kommenterats Christer Nordlund, Bosse Sun-manuset av
Öckerman,Anders alla viddin och Institutionen för idéhistoria, Umeå

Johan Hedrén, Linköpingsuniversitet, Tema V, universitet, Arne
för teknik-Kaijser, Avdelningen och vetenskapshistoria, Kungl Tek-

niska Högskolan, och Lundgren,Lars Statens naturvårdsverk. Alla
hahar hjälpt till skall tack. Tolkningar och eventuella fel-ett stortsom

naturligtvis författarnaaktigheter älva för.ansvarar
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Inledning

jämvägstunneln Hallandsåsen många.Skälen till byggaatt genom var
övergripande samhällsekonomiskaskulle föra med sig vinster,Tunneln

och närhet till kontinenten samtidigttidsmässiga vinster störreenge
och stärktes. skällokala industrin turistnäringen Ettden annat varsom

jämvägstrafikenockså miljön. den miljövänligaparadoxalt För attnog
med landsvägstrañken tunneln miljö-skulle kunna konkurrera var av

fanns det förorsaker viktig. Med andra ordpolitiska gott argumentom
ektet inledningsvistunneln och enigheten bakom projbygga stor,att var

framkommer det oklar bildlokalt.såväl nationellt Däremot en mersom
miljön och lokalaförluster för den lokala intressenvilkaöver som

Hal-medföra. Alla givetvistunneln skulle överens attparter omvar
långtmiljö och grundvattnet skulle skyddas sålandsåsens natursköna

och effekter för närboende skulle minimeras.möjligt negativaattsom
fler närboende drabbadessuccessivt miljöingreppen, alltDock utökades
tunnelbyggama uppstodkonflikt mellan lokala intressen ochoch en

syftar det härBenämningen "det andra iunder projektets gång. sam-
ekologiska och geologiska sammanhangdels på komplexamanhanget

förenade med sådant känslor,svårfångade värdenoch dels på som psy-
vilka fanns knutna till Hallandsåsen.faktorer och identitet,kologiska

tunnelprojek-utreda huruvida det hosFöreliggande studie attavser
fanns värderingar kanBanverket och Skanska,aktörer, dvs.tets som

miljökatastrofen. Huvudsyftet harden uppkomnabidra till förklaraatt
tillvärderingar och attityder kommerkartlägga hur sådanavarit att

huroch beslut från tunnelprojektet. Genomuttryck i dokument att se
kvantifierbara ekonomiska, tekniskavärden, tydligtolika sorters som

komplexa och svårfångadevärden, ställtsoch tidsmässiga vär-mot mer
den och miljösyn fannsfå uppfattningden, kan natur-om somman en

ifallHallandsås. Utifrån detta kan också utläsa mil-inom Projekt man
eller begränsande faktor.framställdes bisak Ettjön som ensom en

värderingsgrundema undersöka hur detkomma ärsätt att attannat
beskrevs dokumenten. Kännetecknadesandra och miljön språkligt i

ekonomiskt, tekniskt deskriptivt språk ellerdokumenten ochett varav
resonerande, målande och inlevelsefulltspråkbruket

syfte placera händelsen vid Hallandsåsenin iEtt är att ettannat
socialt sammanhang. Projekt Hallandsås inte fri-historiskt och var



Bilaga 5 5andra" värtVad "detär

utgångspunkt förtraditioner.historiska Ensamhället ellerfrånkopplat
tunnelprojektet iförstågårgiftskandalen inte utan attstudien attär att

projektetdessutomVidare måstetill slut.börjanfrånbeskrivshelhetsin
Hal-Projektkansammanhang. På så sättin iplaceras störrei sig ett

decennietsdetförhållande till sats-undersökas i storasenastelandsås
lobbyorganisationerochmyndigheterandratillinfrastruktur,påningar

professionpå sintidigarevattenbyggareochandra setttill huroch väg-
miljöhisto-in iHallandsåsenskallVidaremiljöfrågor. sättasoch på en

ochsamhällsdebattenetablering imiljöfrågomasdärkontext,risk
beskri-skallefterkrigstidenundermiljölagstiftningframväxten av en
värdenvilkavisaocksåkanperspektivmiljöhistorisktUr ett manvas.

Hal-händelsen vidjämföraochkringartikuleratshar naturensom
miljökatastrofer.med tidigarelandsåsen

Projektorganisationskulturen inomÄnnu undersökasyfte är attett
sammanhangi sittHallandsåsProjektinplaceraHallandsås. Ett sätt att

projektetbeskrivaorganisationskultur,dessfånga är attförsökasamt att
amerikanskemed denenlighetisociotekniskt systemettsom
socioteknisktdefinition.‘ EttHughesThomas P.teknikhistorikern

delstekniska komponenter,sammanbundnadelsbestår avsystem av
myndig-statligainstitutioner,vetenskapligaföretag,organisationer,

regelverk och eko-lagar,delsochlobbyisterochfinansiärerheter, av
HughesUrsociotekniskadet systemet.nomiska styr syn-resurser som

ellerprojektledareingenjörer,enskildabarasåledes intedetvinkel är
sociotekniskt är nät-analyseras. Ett ettskall systemteknikval somav

tänke-traditionermänniskor,organisationer,teknik,såvälverk där som
omgi-detpåverkassociotekniskahelhet. Det systemetbildar avsätt en

ochförändringar,tekniskaochideologiskaochmiljönsamhället,vande
Projektomgivningen.sociotekniskadetpåverkar systemetomvänt
kopplardetsocioteknisktkan i sig systernHallandsås ett menses som

kanvattenbyggnadssektomochhelanätverk dit väg-tillockså störreett
räknas.

blirintesociotekniskavidare autonomasystemHughes attmenar
erhåller deställetutvecklas, i ettdeomvärlden utanfrån när

tröghet",ungefärsvenskatillmomentum,technological översatt
dealla investe-skapaströghetkraft.levande Dennaellertyngd av

Society,Electricfication WesternNetworks of inPower:Hughes,Thomas P.
Evolu-TheHughes,och Thomas1983 P.London,Baltimore1880-1930

Technolo-ofSocial ConstructionTheTechnological Systems",oftion Large
of Technology,andthe Sociology HistoryDirections ingical NewSystems:

Pinch Cambridge, MAochHughes TrevorThomas P.Bijker,Wiebeeds. E.
1987.London,
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ringar i maskiner, anläggningar, teknik, forskning och i den organisa-
tions- och produktionsapparat byggs kring olika projekt.som upp
Vidare skapas denna tröghet historiska tänkesätt, tidigarerötter,av
tekniska metoder, utbildnings- och karriärvägar och mentala bilder av
hur det problem Ävenfrågai skall lösa egentligensystemet ut.som ser

kopplingar och förväntningar, frånyttre finansiärer, aktieägare,staten,
lobbyister och andra intressenter, bidrar till denna tröghet. Samman-

skapar detta systemkultur bestämmertaget vad inomen syste-som som
rationellt och väsentligt.met Inom denna systemkulturanses vara upp-

står också riktning inertia of motion, fortsättasträvanen atten
längs den utstakade kursen Kritik har emellertid riktats mot
"momentum-idén eftersom den antyder mjuk teknikdeterminism,en

visar förutbestämdpå utveckling systemet Många forskaresom en av
har i stället hävdat under utvecklandetatt socioteknisktett systemav
hela tiden sker olika val där det dessa valär sammantagetsom
bestämmer framtida utveckling. Med andrasystemets ord finns det en
mängd olika tänkbara utvecklingar möjliga.ärsom

En utgångspunkt för denna utredning Projekt Hallandsåsär att var
ganska normalt projekt från början.ett skildeDet sig inte särskilt

mycket från andra samtida infrastrukturprojekt vad det gällde MKB-
förfaranden, beslutsprocedurer, förundersökningar och sätt att argu-

Dock syfte med dennaär utredningmentera. hurett Visa det alltatt
eftersom byggdes in "tröghet, riktning eller inre logik i projek-en

pekade framåt grundvattensänkningentet och giftskandalen.motsom
naturligtvisDet efterhandskonstruktion,är det finns dock helen men en

del belägg talar för det fruktbart beskrivaatt är tunnelprojektetattsom
på detta vis. Med utgångspunkt kritikeni Hughes momentum-idéav
kommer det dock betonas det fanns bifurkationspunkteratt underatt
byggprocessen där de styrande inom Projekt Hallandsås kunde ha valt
andra lösningar eller alternativ, gjort utgången tunnelbyggetattsom av
eventuellt kunde ha blivit gjordaDe valen vid varje enskilden annan.
bifurkationspunkt kan diskuteras huruvida de riktiga eller ej,var men

ledde dessa fram till oönskat resultat.sammantaget Utredningenett
kommer lyfta fram antal sådana bifurkationspunkteratt och försökaett
förklara varför valde fe1 alternativ och vilka värderingarman som
styrde dessa val. Viktigt i det här sammanhanget blir undersöka huratt

2 Se Sundin,Bosse kupadeäven Den handen: Människan och tekniken
Stockholm, 1991, 283-284.
3 Jane Summerton, Stora tekniska En introduktion till forsknings-system: ett
fält", konstrueradeDen världen: Tekniska historiskt perspektiv,i eds.system

BlomkvistPär och Arne Kaijser Stockholm, 1998, 32-34.
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inblan-för degjorde det svårtHallandsåsProjektinomsystemkulturen
detoch hur ibifurkationspunkteruppfatta dessatunnelbyggetdade i att

marginaliseradeoch mekanismerstrategierfannssystemkulturen som
värden.och andrainvändningarkritiskadefinieradeeller ut

Banverkets rollframföralltdetektettunnelprojinblandade i ärdeAv
idominerade positionhadeBanverketundersökas.kommer att ensom

långsiktigadede ladefrån början,meddeHallandsås,Projekt uppvar
ansvarade förochkonsulterochanlitade entreprenörerstrategiema,

bildadesBanverketansökningar.ochmiljökonsekvensbeskrivningar
trafik-övrigafrånavskildes SJ:sbanavdelningSJ:s1988 attgenom

underhåll ochföruppgifthar tillBanverketverksamhet. att ansvara
harsektorsansvaroch verkets ävenjämvägsnätetutbyggnad senareav
jämvägstrafik. Imiljöanpassadfrämjandegällatillutökats ettatt enav

ansvarigamed de högstagjortTunnelkommissionenintervjuer som
haverkarverketinomdelegeringenframkommerBanverketinom att

ochhuvudkontoretmellankommunikationenochmycketvarit attstor
främstdetutredningdåligf dennaI ärregionkontorenolikade var

Genomgåendeundersöks.södra regionBanverketsfråndokument som
enhet-Banverkettalasendastdockdetstudien kommer atti ensomom

Banverketinom egent-det svårteftersomlig aktör, är att veta somvem
intervjuernapåpekas iVidarestrategier. attbeslut ochbakomstodligen

områden.humanistiskamiljö ochpåsaknade kompetensBanverket
framställer Ban-AnderssonMonikageneraldirektörförraBanverkets

där miljö-byggapparat,teknikerdomineradochverket mans-som en
köptesHallandsåsProjektigenom. Isvårthadetänkandet trängaatt

påbaragällde inteutifrån. Detta experterinexpertismycketockså
SydkraftAB,ViakViak tidigareVVBmiljöfrågor, även t.ex.utan

och kon-forskarebeståendeenBergsrådet"Konsult, expertgrupp av
Institutetoch Betongföretag och Cementochinstitutionerfrånsulter

konsulter.tunnelbyggetinblandade i somvar
utredning.dennaroll iframträdandelikahar inteSkanska en

denefter1996,börjanförst ientreprenörskapetSkanska övertog av
tunnel-hadeDåmisslyckande.Kraftbyggamastidigare entreprenören

Vidarelagda.framtida planer ärochflera åripågåttredanbygget var
någonuttalandenofficiellaochdokumentutifrånsvårtdet också att se
därförochmiljönattityder tillBanverketsochSkanskasmellanskillnad

tunne1byggama itillhänvisasbara texten.iblanddetkommer att
informationsmaterial iHallandsåsProjektframställdes iSkanska eget

aprilBanverket den 8från med4 "Anteckningar möteTunnelkommissionen,
opubl.april 1998,denmed Banverket 14frånAnteckningar möte1998 och

stenciler.
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samband med företagets inträde i bygget, den ansvarstagandesom
Skanska hade tidigare erfarenheterentreprenören. liknande tunnel-av

byggen i såväl Sverige utomlands och projektledarna och arbe-som
beskrevs och erfarna, vilkatarna på säkerttrygga vis skulleettsom

Ådriva tunnelbygget framåt sidan presenterades tunnelbyggetena
mycket tekniskt projekt medett utmaningaravancerat förstorasom

Åingenjörerna och expertis. andra sidan beskrevs Hallandsåsenannan
nyckfullt berg denett avancerade teknikentrots ochsom som

erfarenheten "oförutsägbart och motsträvigt.var
Detta leder till den plats däröver tunneln byggdes,resonemang

Hallandsåsen. Under byggprocessens gång och konfliktengenom
mellan förespråkare och motståndare till tunnelbygget, kom Hallands-
åsen bli alltmer uppmärksammad ochatt värdeladdad plats och allten
fler fakta, och värden kopplades till åsen och förargument och emot
tunneln. miljöhistoriskI forskning grundläggandeär utgångspunkten

måste placeras historienin iatt naturen Naturen förändras konti-
nuerligt och påverkar därigenom mänskliga samhällen. Människa,
teknik och samhällsbygge påverkar vilket iomvänt sinnaturen, tur
återigen förändras och påverkar samhället och mänskligt tänkande. Det

således komplext växelspelär mellan samhälleett och människanatur,
har skapat den miljö harvi idag. Hallandsåsen 100 miljonerärsom en

år gammal s.k. urhorst, sådant växelspel har formats tillettsom genom
unikt och kulturlandskap och har fåttett natur- och lagskyddstatussom

riksintresse för naturvård, kultunniljövård och friluftsliv.som
Utredningen begränsas det främst Banverket och Skanskaatt ärav

fokus.står i Båstads kommun, också ingick i detpartsom som som en
s.k. Tunnelkonsortiet, kommer inte undersökasatt närmare, även om
kommunens motstånd till tunnelprojektets utökade miljöingreppsenare
kommer belysas. Vidare denatt empiriska undersökningenavgränsas
tidsmässigt det endast tiden fram till katastrofenatt kommerärav som

analyseras. harDet emellertid varit svårtatt helt bortse frånatt att stu-
dien gjorts med facit i hand, vilket också själva utgångspunktenär för
utredningens genomförande. Syftet med utredningen har dock inte varit

peka någon sky1dig, i ställetatt försöka förståut och förklarautan att
det inträffade utifrån historiskt och ideologianalytisktett perspektiv.
Påpekas måste också Banverkets och Skanskas roll i förstaatt hand var

5 Se Projekt Hallandsås, 1996 och Projekt Hallandsåsex., sommaren
1997.sommaren

5Donald Worster, "Appendixz Doing Environmental History, The Ends of the
Earth, ed. Donald Worster Cambridge, 1988, och William Cronon, "The
Uses of Environmental History", Environmental History Review 1993:3.
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miljöhänsynbeslut ochdemokratiskt fattateftertunneln attbygga ettatt
studienkällmaterialempiriskauppgift. Detprimäraderasinte somvar

olikafrämstdet bestårfullständigt,heller intebygger på utanär av
inblandadedeproduceratsprotokollochbeslutdokument, par-avsom

kontrollerandebeslutande ochHallandsåsProjekti samtterna av
denhurgenomgångexempelvissaknasmyndigheter. Det aven
därvilkaochtunnelbygget sågdebatten parteroffentliga ut somom

Tunnelkommissionen.samlats inMaterialet haruttalade sig. av
redo-där detbakgrundsbeskrivninghistoriskmedinledsStudien en

tider.under olika Veten-tillknutitsvärdenför vilka naturengörs som
artikuleringsprocessdennadominerande ihar varitskapsmän gruppen

för artikule-specielltviktiga,har varitsamhällsgrupperandraävenmen
miljöfrågor-förocksåredogörsvärden. Härsvårfángaderingen merav

vilken rollochefterkrigstidenundersamhällsdebattenietableringnas
miljölag-ochmobiliseringmiljörörelsemasförhaftharkatastrofen

ochformandetskildrarbakgnindsteckning väg-stiftning. En avannan
öfrågoma.till miljförhållandeoch derassjälvbildvattenbyggamas

från börjanHallandsåsProjektbehandlarstudienHuvuddelen av
för detdetredogörsInledningsvisstoppades.byggettill detfram att

beskrivsdärefterinfrastruktur,påsatsningardecenniets storasenaste
studientonvikt iinför bygget. Enansökningarochförundersökningama

samband medbehandlades imiljöfrågornahurläggas påkommer att
utredningenbeskrivs iMellanpåslagetmellanpåslaget.det s.k. som en

mil-dels hurhandladeförhandlingmiljön. Dennaförhandling omom
miljöingrepp,deñnieradesoch vadtolkas ettskullejölagama somsom

varandramiljöproblem vägdesochriksintressen motolikahurdels om
kommerVidareoch ekonomi.maktförhållandenoch slutligen om

ochvattendomaransökningarvattenläckage,medproblemen om nya
Avslutningsvisbelysas.Giltätningsmedlet Rhocaanvändningen attav

framtideninförlärdomaroch några presenteras.slutsatserförredogörs
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Historisk bakgrund

Artikulering naturvärdenav

För kunna besvara frågan: vadatt "det andraär värt, måste det redas
vilka värden knutna tillut ochär miljön. Ur historisktnaturensom ett

perspektiv framkommer tydligt det under olika tider har skiftatatt och
förändrats vad i värdefullt detnaturen I moderna industri-som anses
samhället utvecklades byggde på vetenskapligtnatursynen som
tänkande där uppfattades materiellnaturen och styrdrent natur-som av
lagar. 1700-talets upplysnings- och kameralistiska tänkande typisktär
för denna Naturen sågs mänsklignatursyn. tillgång mästesom en som
bearbetas och förädlas. Hanteringen skulle förbättrasnaturresursemaav
med hjälp bokföring och potentiella skulle inventeras.av resurser
Denna utgick från människan ochnatursyn fick sitt värdenaturen

den nytta eller det ekonomiska värde den fick i samhället. Detgenom
fanns också hushållningstanke i detta byggdesynsätt påen ettsom
framförhållande perspektiv där på rationelltnaturresursema måsteett
bevaras för framtida behov. Detta förmotiv naturskydd har varit det
avgjort betydelsefulla ända fram i vår tid.mest

Som reaktion det framväxande industrisamhälletmot uppstoden
emellertid under 1800-talets andra hälft det moderna naturskyddet som
legitimerade naturbevarande utifrån andra värderingsgrunderf Ett
motiv utgick från djurskyddsföreningama betonade människanssom
moraliska i civiliserat samhälle skyddaatt ett ochäven värnaansvar om
djur och fåglar. En grund för naturbevarande byggde påannan ett mer
vetenskapligt och storslaget nationalistiskt motiv. Naturen sågs som
något avskilt från det människoskapade, något oföränderligt och genu-
int. Industrisamhällets expansion hotade de sista dennaresterna av

7 Öckerman,Sverker Sörlin och Anders Jorden globalEn miljöhistoriaö:en
Stockholm, 1998, och Sverker Sörlin, Naturkontraktet: Om naturumgängets
idéhistoria Stockholm, 1991.
8 Bosse Sundin, "Från rikspark till bygdemuseum: Om djurskydds-, natur-
skydds-, och hembygdsrörelsema i sekelskiftets Sverige", Naturligtvis: Upp-

och samhälle tillägnadesatser Gunnar Erikssonnatur Umeå, 1981.om
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ekonomiska intressen. Deskyddas frånbehövdevilkenorörda natur,
skulle fungerainrättades 1909nationalparkemasvenskaförsta som

studerakundevetenskapsmänreferensområden, därvetenskapligasom
svenskstorslagenexempel påochursprungligaden naturen, som

sanktio-ocksåkundeskyddadesområdendessaGenom attnatur. man
national-såledeskornområden. På såandraexploatering sättavnera

modemiseringsprocessenlegitimeraparkerna att
fortsatt dominera1900-taletunderharvetenskapliga motiven attDe
naturvetenskapsmänolikanaturbevarande ochförgrund sorterssom

dvs. deombudsmän,naturensfungeratharnaturentusiasteroch som
har medsamhället. Dessatalan i veten-fört experternaturenssom
objektivaupptäckaochidentifieraförsöktmetoderskapliga egen-

Naturskyddbevarande.förtill grundliggakanhosskaper naturen som
värderings-förställetkunskapsproblem idänned blivit etthar ett

landskap efterrangordnar olikaochspecialister inventerardärproblem
vilkaundersökeremellertidinslag." Ombevarandevärdagrad manav

naturbevarande kanförframförtsmotivvetenskapliga se enmansom
ursprung1igapå denBetoningentid. naturen ersattesförändring över

stället dendär ievolutionär representa-mellankrigstidenunder synav
systemekolo-då detl970-talenochPå 1960-betonades.tiva naturen

ochframhelhetsperspektivetlyftesdomineradebetraktelsesättetgiska
Under detmöjligt.orörda områden senastebevara såförsökte somman

förkriterietviktigasteblivit detmångfald"biologisk atthardecenniet
miljön.bevara

grundpåförändratsbarahar inte veten-Bevarandemotiven nyaav
förändringarsamhälleligaföljdteorier,skapliga ävenutan avensom

bevaran-medförtharDettaförskjutningar.ideologiska attoch nya
och social-demokratiskafram,lyftslandskapochdeobjekt urex.

ochtill rekreations-tillgänglighetenökaförperspektivreformistiska att
begreppdettaavspeglaslagstiftningenfriluftsområden. I somgenom

begreppfriluftsvärden. Dessaochkultur-ochriksintressen natur-,
bedöm-lagstiftarnasdefinierade.diffust Igenomgåendeemellertidär

eds.Kulturarvets9 minnesmärke,Björn-Ola Linnér, Naturen natur,som
Stockholm, 1998.Hedrénoch JohanAlzénAnnika

The Evolution ofOmbudsmen:‘° NaturesUlrik Lohm,Hillmo ochThomas
and 1997:1,HistorySweden,Representation in EnvironmentEnvironmental

19-43.
Sverkeroch1994, 71-75,Linköping,MiljöpolitikensHedrén,Johan natur

social artikula-ochrättighetermedborgarskap: OmMiljö ochSörlin, natur,
kommande, 6-samhälle Stockholm, 1998,ochMiljö, politikvärden,tion av

Ombudsmen, 36.Lohm, NaturesHillmo och
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ningar dessa intressen ochvägs till objektiva värden andramotsynes
samhällsintressen och värden, medan de grundläggande värdefrågoma i
praktiken lämnas outredda. På så blir landskapet förhandlings-sätt ett
bart pussel, där varje intresse någonstans skall få sina bitar utlagda.
Statsvetaren Johan Hedrén visar i sin avhandling Miljöpolitikens natur
1994 bevarandemotiven i miljöpolitiken fortfarandeatt främst fram-
står nyttobaserade, samtidigt frågan miljöobjektenssom som om
okränkbarhet endast långt i periferin. Miljöpolitiken bordeut ävenreses
inkludera den värdemässiga grunden, Hedrén; han understrykermenar

"miljöfrågan inte handlar kunskapatt och värden, kunskaputanom om
värden.om
I praktiken "upptäcks" inte heller och kulturrniljövärdennatur- i ett

värdemässigt vakuum. Att vissa landskap, fjäll och lövängar,som ex.
skyddsvärda andra handlarän i grund och bottenanses vara mer om

något människor kommit Sådanaöverens överenskommelsersom om.
historiskt fram kring vissa företeelserväxer eller objekt, på så sättsom

får högre dennaI kulturellastatus. naturvetenskapsmän-ären process
endast många aktörsgrupper påverkar. Andra viktiganen en av som

dennai historiker, författare,är konstnärer ochgrupper process ex.
Ävenjournalister. ting och föremål turistguider, vykort och skol-som

böcker har betydelse för vissa områden tillskrivs särskildaatt egen-
skaper och värden. Bevarandevärden skapas således också sådantav

berör känslor, estetik, psykologiska faktorer och ochsom normer, arv
identitet, vilket vetenskapen har svårt fånga. Genom inlärning ochatt
socialisation artikuleras sådana värden kring olika objekt eller områden
Vilket så småningom påverkar urvalskriteriemaäven för naturbeva-
rande och skyddslagstiftning. På grund dessa värden fåratt ärav vaga
de emellertid ofta stå tillbaka för ekonomiska intressen.

Hallandsåsen är, sådan platsnämnts, har fåttsom ovan etten som
högt bevarandevärde. berorDetta på vetenskapliga kriterier, attsom
Hallandsåsen på grund sin geologiska struktur grund-är ett enormtav
vattenmagasin, det finns unikt kulturlandskapatt medett arkeologiska
lämningar och det för svenska förhållanden finnsatt biologiskstoren
mångfald. berorDet också på Hallandsåsen medatt omnejd sedan
länge haft nationell turistmål och platsstatus lärtsär ien utsom en som
skolgeografin. Till Hallandsåsen har konstnärer sökt sig och där har
många sommarhus byggts. Dessutom finns för enskilda i denpersoner
lokala omgivningen speciella minnen och platser knutna tillärsom

3 Hedrén, Miljöpolitikens 75.natur,
14Sörlin, "Miljö och medborgarskap",
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erkännandeHallandsåsendetta ettharTillsammans ettåsen. gett som
turistområde.ochpopulärt rekreations-ochlandskapnaturskönt

etableringMiljöfrågomas
väckte såHallandsåsenkatastrofen vidvarför storförståFör att upp-

samhällsdebattenetablering imiljöfrågansocksåmåstemärksamhet
världskrigetefter andraha skettkanetableringbeskrivas. Denna sägas

expanderade derekordår1960. dessaUnderefterframföralltoch
medelklassurbanvälutbildadalltochekonomiema störrevästliga en

verksamheterandrasigtidsåväl rådhade ägnauppstod attsomsom
kvinno-,rörelser,socialaFleraför dagen.skaffa sigbara matän att som

deföreträdesvisgrogrund blandhade sinvänsterrörelsen,freds- och
etableradedetreageradesociala Dedenna motinom sam-grupp.unga

föräldra-fanns inomoch värderingardehället och mot somnormer
kontakthaft litenhadesjälvsamhällsgwpp,dennagenerationen. I som

ocksåtillverkningsindustrin,och växtenäringamaareellamed de en
ocksåetableringmiljöfrågomasförViktigtmiljömedvetenhet fram. var

medvetande.globaltuppståbörjadevärldskrigetandra ettdet efteratt
medfördehela världenfrånnyhetsrapportering attvidarealltMediemas

Efterkrigs-tydligare.blevoch riskernaproblem komavlägsna närmare
avkoloniseringenochkrigetkalla satte natur-med dettidens situation

dagordningen.terrorbalans påochförsörjningöverbefolkning,resurser,
människan ochmellanförhållandetberördefrågornaAlla de här

eller förstörakontrolleramöjlighet natur-människansoch attnaturen
männi-visadekärnvapenAnvändningen attkulturlandskapet.och av

jorden.livet pååtskilligtochsjälvsigskan kunde utrotaytterst av
Racheluppmärksammades.Även och föroreningarförgiftning

viktigsammanhangetdet här1962 blev ivårbok TystCarsons en
hurbeskrevsbokenmiljömedvetandet. Iför detutgångspunkt an-nya

allt litteraturnationellt,internationellt störresåvälfinns,Det som urensom
etablering.ochmiljöfrågomas framväxtförperspektiv redogörhistorisktett

GlobalTheMcCormick,på JohnväsentligenbyggeravsnittDetta
York, 1995,Chichester Newsecond editionEnvironmental Movement,

the United StatesofEnvironmental HistoryAnNation:John Opie, Natures
Öckennan, Håkan Thörn,Jordenoch1998, SörlinPhiladelphia, en

identitetoch kollektiv Europamodernitet iPolitik,moderna:detRörelser i
längdenMiljövård påLundgren,ochStockholm, 1997, Lars789-1989l

1900-talet", opubl.undermiljöpolitiksvensksynpunkter påoch Någratvären:
1994.stencil
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vändningen bekämpningsmedlen och kemikalier, framförallt DDT,av
inom jordbruket hot Carson visade kemiföre-ett mot naturen. attvar

och andra tjänade på användningen DDT visstetagen som av om
farorna ändå tillät medlet användes. Boken målade bildattmen upp en

förgiftat samhälle, vilket bekämpningsmedlensettav genom
cancerframkallande effekter förlängningeni kunde bli hotäven ett mot
människans överlevnad. Vår fickTyst genomslag deniett stort
politiska debatten och länderi många förbjöds Boken,DDT. kansom

i alarmistisk och civilisationskritisk tradition, följdesses en av en
mängd liknande larrnrapporter, med svenska exempel Hanssom
Palmstiemas Plundring, svält, förgiftning 1967, Rolf Edbergs

moln 1968 och Gösta Ehrensvärds efter:Före diagnosettav en-
1971.

Även faktiska katastrofer visade det framfördes i larm-att som
verkliga hot och vilka ödesdigra konsekvenser männi-rapporterna var

oförmågaskans hantera sin teknik kunde få. Intressantatt attegen
lägga märke till dock under och1940- l950-talen hade flera all-är att
varliga katastrofer inträffat i samband med kemiska utsläpp, ellersmog
olyckor, medierna eller allmänheten uppmärksammade dettautan att

miljökatastrofef. underDäremot 1960- och 1970-talen, när ettsom
miljö- och riskmedvetande mi1j6paradigm’ hade spritt sig iett- —
samhället, väckte tillbud och katastrofer uppmärksamhet ochstor

utkrävdes företagsledare och politiker. Således kanansvar av man
konstatera vad benämns katastrof barainte bestämsatt som som en

graden det inträffade, hur utsläppen har varit och hur mångastoraav av
människor skadats eller dött, hur händelsen upplevsutan ävensom av
och definieras deti omgivande samhället. En sådan tolkningsram att
placera dessain händelser i uppstod följaktligen först på 1960-talet.

katastrofplatserNamn på eller olycksdrabbade båtar och fabriker, som
Minamata, Torrey Canyon, Canal,Love Three Mile Island,ex.

Sandoz,Seveso, Bhopal, Tjernobyl och Exxon Valdez, fick i
miljödebatten funktion tankeställare och varningar för vaden som som
skulle kunna komma i framtiden. miljörörelsenInom det framföralltvar
hotet framtida global miljökatastrof utgjorde denom en som
mobiliserande kraften. "Katastrofdiagnosen" uppmanade till snabb
handling innan det "för sent. Man ansåg sig stå inför ettvar

6 Sverker Sörlin, Hans Wzson Ahlmann, Arctic Research and Polar
Warming: From National International Scientific Agenda, 1929-1952",toa
Mundus Librorum: Essays Books and the History of Learning, eds. Leenaon
Pärsinen Esko Rahikainen Helsingfors, 1996.
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samhället fortsätta sinantingen lätantingen/eller-val, där motman
för rädda jorden.förändrade det i grundenellerundergång att

öskandal den vidsvensk milj BTkända exemplet påDet mest varen
Teckomatorp. gammaltfabriken, anlades iIfabrik iKemis ettsom

bekämpningsmedeltillverkades1960-talet,sockerbruk vid mitten av
den dåligakringboende klagabörjadejordbruket. Ganskaför översnart

förore-uppvisade tydliganärliggande Braånfabriken, denlukten från
förstört. Underträdgårdsodlare längs ån fick sittningstecken och vatten

framladesprocessande företagetkamp ochdecenniumsdrygt motett
och företaget intefenoxisyror läckteför giftigafler bevisallt ut attatt

emellertid svårtskulle.miljöfrågorna Detskötte att stoppavarmansom
ochenskilda människortill deloch dettillverkningen stor samman-var

före-fick föra talanprivatpersonerslutningar motensammasomav
finnasföretaget tycktes detdrev kampendemFör mottaget. ensom

ochpolitiker, myndigheterföretagsledningen,enad front bestående av
problemen.förnekade eller tonadeallavetenskapliga experter nersom

förmassmedialt intressenågotdröjde länge innanDet störreäven
hadeväcktes. uppdagades företagetSlutligenkampen 1977 grävtatt

giftigt avfall industriområdet.med mycket påhundratals tunnorner
Årställdes införoch de ansvarigaväckte sensation rätta.Detta stor

för den dyraoch fick ståfabriken styckensprängdes i1979 staten
tillmiljöskandal skapade skepsisdennasaneringen. Hantering enav

och försäkringar,och uttalandenföretags, myndigheters experters
kämkraftsdebatten.den pågåendeytterligare förstärktesvilket av

inträffade miljöskandalema,miljömedvetandet och deökadeDet
förbiobemärktutomlands, gick emellertid intesåväl i Sverige utansom

Årmilj öfrågoma. 1967blev fastareresultatet att tog ettstaten grepp om
övergripande förfickinrättades Statens naturvårdsverk ett ansvarsom

naturvårdsenheter vid läns-bildades detmiljöområdet och samtidigt
övergripandeinrättades ocksålagstiftningenstyrelserna. Inom nya

till miljöskydds-Naturvårdslagen kom 1964,miljöområdet.lagar för
ochhälso- och miljöfarliga 1973,lagenlagen 1969, senarevarorom

tillfogas.naturresurslagen, Dennabygglagen och 1987,ochkan plan-
kanmiljöfrågoma på vadvisarinstitutionalisering sägassom varaav

såMiljöfrågan kom pågenombrott i Sverige.miljöpolitikens sätt att

7 Svenska miljöskandaler Malmö, 1995.Lalander,Lars
18 BT Kemi: MonicaNilsson och Göran Larsson, MinMonica överseger

det cyniska speletlögner, förtal ochberättelse kampenNilssons motomegen
giftfabrik Helsingborg, 1978.kringmed människor en

9 Varför fickoch Claus veta EnKrogh Nowotny,Torbjörn vi inget stu-von
1981.och Stockholm,missade T-kemi Viggendie hur Bpressenav
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byråkratiseras och "naturens ombudsmän blev tjänstemän i den stat-
liga administrationen. Redan tidigt fanns samförstånd i miljöfråganett
mellan och industrin. Naturvårdsverket och andra myndigheterstaten
skulle rationella avvägningar mellan ekonomiska och andragenom
värden finna balans mellan samhälleliga och individuella intressenen
och reglera exploatering och milj öskadlig verksamhet.

Sett utifrån den allmänna miljödebatten fanns emellertid inte samma
samförståndsanda. Från på 1960- och l970-talen ofta haatt setts som

konfliktfylltnågot radikala lyfte fram för kritiseraattsom grupper
samhällsetablissemanget, blev miljöfrågan på 1980-talet allt etable-mer
rad samhällsdebatteni och idag framstår den samför-snarast som en
ståndsfråga. Alla det finns miljöproblem,är överens att attom man
skall miljön och varje parti, kommun, myndighet ellervärna stor-om
företag har idag miljöpolicy. Till skillnad från tidigare miljöskan-en
daler på 1950-, 1960- och 1970-talen, vilka ofta inträffade på grund av
bristande eller helt obefintlig hänsyn till miljön, så fanns det vid tunnel-
projektet Hallandsåseni uttalad sådan hänsyn. miljökatastrofenNären
vid Hallandsåsen blev faktum inte heller reaktionen densammaett var

vid liknande tidigare händelser. Hallandsåsen framställdes intesom
förebådande tecken på framtida global miljökatastrof.ett Isom en

stället frågade sig alla hur sådant giftutsläpp kunde inträffa i dagensett
miljöupplysta tid, med alla regelverk och miljöprövnings- och miljö-
säkringssystem syftar till förhindra just sådana katastrofer.attsom

Professionella värderingar och organisations-
kulturer

Vid tillbud, det vid Hallandsåsen, väcks följaktligen frågor,som
förklaringar söks och undersöker ifall de ansvariga har brutit motman
lagstiftning eller brustit i miljöhänsyn. dock oftaDet deär utpe-som
kade ansvariga själva inte hasig gjort något fel. Destörreanser menar

de endast har fullföljt de arbetsuppgifter de sköta, följtatt satta attvar
gällande lagstiftning och i möjliga mån försökt hänsyn tillstörsta ta
miljön. stället förklaras detI inträffade följd olyckligasom en av
omständigheter, bristande kunskap och information eller andra yttre

Ävenfaktorer. det faktiskt så de utpekade har gjort fel,är så kanattom
det finnasändå oförståelse hos de ansvariga. Med andra ord finnsen
det diskrepans mellan hur utomstående på det inträffade och huren ser

2°Hillmo och Lohm, Natures Ombudsmen, 37-38.



Vad "det andra" värt Bilaga 5 17är

de inblandade i projektet själva tolkar händelse. kan beroDettasamma
projektetpå de inblandade i tillhör särskild organisationskulturatt en

dem från omvärlden.skiljer Den åberopade Thomas P.utsom ovan
Hughes inom sociotekniskt utvecklasatt ett systemmenar en
systemku1tur, dvs. på vad och felsynsätt är rättgemensamma som
och på vilka problem och målsättningar Väsentliga. Teknik-ärsom
historikern Kaij hävdar i litet land blir dettaArne Sverigeatt ettser som

de ledandetydligt eftersom inom systemet utgörextra personerna en
liten krets har kontakter med varandra. Vidare har mångatätasom en
likartad utbildningsbakgrund vid de fåtaliga tekniska högskolorna och
karriärvägama består vandring mellan olika organisationer inomav en

kåranda.upphov till starkDetta sammantagetsystemet. ger en
franske vetenskapssociologen betonarBruno LatourDen ännu mer

hur tekniker och vetenskapsmän avskiljer från omvärl-Hughes sigän
definierar andra samhällsgrupper från detden och intresseom-ut egna

vetenskapliga och tekniska professioner bildarrådet. Latour attmenar
likheter med socioteknisktexklusiva nätverk stora systemett som

tillsammans besitter mycket och kunskaper, vilketstora resurser ger
enskilde ingenjören/forskaren det samlade kollektivetsåväl den som en

kunskap och vad rationellt.styrka vad Förär är attatt ange som som
från den världen och hålla ihop detkunna avskilja nätverket övriga när

irrationell.det definieras omvärlden skapas på så visDetväxer, som en
vetenskaplig/teknisk diskurs nätverket definierar vadinom ärsom som

mellanoch vad samtidigt asymmetri uppstårvetande är tro, som ensom
nätverket och dem utanför. Ifrågasättsdem inne i ärär somsom

ifrågasätts hela nätverketsingenjörens/forskarens auktoritet, så trovär-
mycket eftersom det då krävs dendighet, vilket i praktiken svårtär att

besitter sakkunskap och har stöd iifrågasätter själv ettstorsom en
Såledesjämbördigt med det anklagade nätverkets.samhället ärsom

alltid ifrågasättande nätverket till kritikemaleder nästan attett yttre av
utdefmieras irrationella och företrädare för åsik-antingen extremasom

godta nätverkets diskurs och blir på såeller så de visövertygas attter
allierade.

professionella självbilderförstå hur dylika nätverk ochFör att upp-
tillbakablickhistorisk där det ochstår måste göras, är väg-ännu en

profession och förhållandevattenbyggamas V-byggamas på sinsyn
skall undersökas. relevant för utred-till miljöfrågoma Detta ärsom

2 också fädrens svenska infrastrukturens histo-Se Kaijser, I spår:Arne Den
riska utveckling och framtida Stockholm, 1994, 84-85.utmaningar
22 Follow Scientists andBruno Latour, Science Action: How Engineersin to

Cambridge, 1987,Through Society MA, 179-213.
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eftersom V-byggarnaningen, hade dominerande position inom Pro-en
jekt Hallandsås och därför tunnelbygge väsentligenatt ett är väg-ett
och vattenbyggnadsproblem. V-byggamas identitetI formadessom
under industriella omvälvningen, finnsden det tydlig självbild;en man

sig samhällsbyggama. V-byggamaDet hade lagtser som var som
för framsteget, tillväxten förgrunden och skapandet starkav en

industrination. Vid anläggandet och planeringen hamnar, järnvägar,av
telegrafledningar, och avloppsledningar och kraftdammarvägar, vatten-

behövdes V-byggare med kvalificerad utbildning och expertkunskap.
V-byggarna blev med sin högskoleutbildning och sina led-

företag ochningspositioner inom myndigheter dominerandeen grupp
samhällssektor.inom sin

Under efterkrigstiden kompletterades denna självbild med socialen
dimension. uppbyggnaden välfärdssamhället fick V-byggarnaI av en

roll för åstadkomma samhälleavgörande där alla medborgareatt ett
skulle kunna få möjlighet åka hapå tillgång till rinnandeatt semester,

fanns föreställningsophämtning derasDetvatten, attm.m. en om egen
verksamhet inte bara handlade finna de bästa tekniska ochattom

lösningarnaekonomiska vid anläggningsarbeten, ocksåutan attom
deras påverkade och förändrade samhället.insatser det omgivande

underström riktadSom industrisamhället och välfárdsbygget harmoten
det dock hela tiden funnits de negativa konsekvenser förprotester mot
miljön och människors hälsa utbyggnadema medfört. Dessasom
kritiska fick emellertid under lång tid stå tillbaka för de ekono-röster
miska och sociala landvinningama gjordes och kritiken försvann isom

framstegsoptimismen."den allmänna exempelEtt på tidig sådanen
konflikt mellan nationella exploatörer och lokala regle-ärprotester

Skagem 1910-talet,ringen sjön på vattenkraftsutbygg-av som genom
nad omvandlades till och de lokalavattenmagasin där intressena fickett

bästa.stå tillbaka för hela samhällets
beskrivits förstSom tidigare det på 1960-talet miljö-var som

tänkandet fick sitt genombrott. måltavloma kritikenEn i storaav var
byggprojekt, vägdragningar, tunnelbanor ochmotorvägar, vatten-som
kraftsdammar. Vid Freden Sarek, Strideni Vindelälven och vidom
striden almarna i Kungsträdgården på 1960- och l970-talenom
visade miljöfrågoma för första fåsig gången sådant stöd exploate-att

23 års åsikter,Tjugofem och vattenbyggarenVäg- 1980:1, 17.
2‘ Kaijser, fädrens spår,I 186-187.
25 Jakobsson, IndustrialiseringEva älvar: Studier kring svensk vatten-av
kraftutbyggnad Göteborg,1900-1918 1996, 171-248.
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stoppas. På detta blev miljön något måste hän-ring kunde sätt tassom
tid har såväl demokratiskatill vid anläggningsarbeten. På senaresyn

bidragit flerautomparlamentariska miljöaktioner till att stoppasom
Tredje och Dennispaketet", medanbyggprojekt spåretstora som

Öresundsbron med höga miljökrav.genomförs men
med andra ord uppenbart tekniska projekt inte baraDet är att stora

etnologen Markus Idvall harteknik och ekonomi. Som visathandlar om
Öresundsbronförhoppningar och farhågor knutna tillhari uppsatsen

projektet.kring de förstaetiskt landskap Frånmobiliserat attett
Öresund främst angelägenhet förbroplanerna på över var enen

tekniskt projekt, så har med tiden allt flerochingenjörer avgränsatett
kompletterat och komplicerat bildenochintressen attgenomgrupper

och radikala ifrågasättanden. Dels hartill projektet koppla visioner
den förutsättning för skapandetförespråkare för bron sett som en av en

"Örestadstillväxtregion, med universitetgränsöverskridande ettny
internationell konkurrenskraft. dem bronoch ökad För är etten

projekt. Dels har, framförallt från miljöhåll,ansvarsfullt och angeläget
då det medför ökad biltrafik, hotarprojektet kraftigt ifrågasätts

Östersjöntill och för bron med sinasaltvatteninströmningen attav
det omgivande landskapet. På detta haranslutningsvägar förstör sätt

Öresundsbron med olika framtidsscenarier och värderingar ochladdats
ekonomisk, social territoriellalltså fått allt såvälden har större somen

dimension. Både förespråkarna ochförankring också moraliskenmen
varandra de ansvarsfulla respektive "demotståndarna på viser som

ansvarslösa. liknande mobilisering etisktandra som Enär ettav
Hallandsåsen, tunnelbyggamaockså tydlig fallet med därlandskap iär

samhället medan kringboende ifråga-tunneln viktig för helaansåg vara
projektets syften och konsekvenser.satte

ökade betydelse har också påverkat V-byggamasMiljöfrågans
självbild och från 1960-talet har denna problematik diskuterats inom de

Under 1970-talet framkommer ambivalent på miljö-leden. en synegna
Åfrågoma. ha fått ryktesidan sig sigett attanser man om varaena

26 kring vattenkraftens utbyggnad Anshelm, Vattenkraftdebatten JonasOm se
och naturskydd: analys vattenkraftsutbyggnadenEn opinionen imotav

Linköping, 1992.Sverige 1950-1990
Öresundsbron27 Idvall, dröm ochMarkus i verklighet: mobiliseringenOm av

etiskt landskap, Moderna landskap: Identifikation och tradition varda-iett
eds. Katarina Saltzman och Birgitta Stockholm, 1997.Svenssongen,

28 påbygger Folke Karlefors och Rahm, "V-bygga-Detta Lennartresonemang
miljövården",roll och vattenbyggaren och årsi Väg- 1971:7, Tjugofemrens

åsikter", och vattenbyggarenVäg- 1980:1, 19.
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och miljösabotörer med ensidig inriktning effekti-teknokrater moten
Å andra sidanoch kortsiktiga vinster. påpekas V-byggarenvitet att

oftare andra tekniker kommer i kontakt med den miljön ochän yttre att
utbildning finns studier hydrologi, geologi, avloppsteknik,deras ii

förbättrad utbildning ekologi och miljövårdenergiteknik Med im.m.
bli miljöbyggare.skulle V-byggaren kunna Drygt tjugo åren senare

miljöfrågomakluvenhet till två artiklaråterkommer i istort sett samma
vattenbyggaren. Fortfarandeoch sig V-byggama få "bärai Väg- anser

dem miljöaktivistemaeftersom det ochhundhuvet, är som
mediauppbåden Attackema dock missriktade eftersomangriper. är

projektet politiskt fattade.besluten bakom de enskilda V-byggamasär
uppgift endast genomföra demokratiskt beslutade projekt,är att vara

uppdragsgivare och med kompetens bidra tilllojala med sina sin att
miljöeffekterna minimeras. Miljörörelsema således före-ses som

miljökrav alternativa lösningar förspråkare för extrema någrautan
samhällets behov. V-byggama däremot på sig självaklaraatt ser som
bedömare miljöproblemen, eller för användasakliga Latoursattav

själva rationella miljöföre-terminologi, V-byggama sig medanser som
irrationella.språkama definieras ut som

emellertid också förhållningssättframkommer positivtDet ett mer
till miljöfrågorna, då utifrån aspekten miljön marknadärattmen en ny

kan expandera sin verksamhet. samhället, enlig-där V-byggama När i
Agenda skall byggas efter kretsloppsprincipen, ochhet med 21, husom

och förnyelsebar kraftproduktion och ochmiljöanpassas renings-vägar
V-byggama finnaavloppsteknik förbättras, då behövs V-byggama. kan

och organisatoriska lösningar och på så vis "bygga borttekniska
miljöproblemen.

Lundgren har den moderna miljövårdenHistorikem visatLars att
linjer.längs linjen, vilken beskrivitshar utvecklats två "Den gröna

värdens artikulering, inriktad skyddavsnittet påi ärom avovan
naturområden, och reservatsbildning. har dock varit svårtDet attarter

naturområden från ekonomisk verksamhet ochundanta i intematio-ett
nellt perspektiv reservatsarealen i Sverige liten. framgångsrikMerär
har den blå linjen varit, behandlar miljö- och hälsoskydd. Desom

frågorna framförallt hanterats teknikerblå" har och byråkrater,av
vilka försöker lösa hur avlopp, skorstenar, industrin, skallvägar m.m.

29 Isgård,Klas Cederwall, Hydén och Erik "Miljöfrågomas ökadeLars bety-
delse globalt, lokalt och V-byggare, ochför Väg- vattenbyggaren 1993:5,-

Isgård,och Erik "Gamla och arbetsuppgifter35-40, för V-byggare inomnya
miljöområdet, och vattenbyggarenVäg- 1994:6, 12-13.
3° "Miljövård påLundgren, längden och tvären.
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konstruerade för minimera utsläpp och miljöeffekter.att V-vara
byggarna alltsåkan tillhöra den blå linjen och utifrånsägas sådantett
tänkesätt beskrevs paradoxalt också tunneln Hallandsåsennog genom

miljöprojekt. den miljövänligareFör jämvägstrafikenett skulleattsom
kunna konkurrera med landsvägstrafiken tunnelnvar genom
Hallandsåsen viktig då den skulle undanröja hindrande "flaskhals".en

Avslutningsvis framkommer också i artiklarna V-byggama ochom
miljöfrågoma V-byggama bättre måste försökaett attresonemang om
förstå andra och hänsyn till mjuka värden. Artikel-synsätt ta
författarna konstaterar dock till skillnad från hårda faktaatt typ
byggnadsstatistik och hydraulik kan uttryckas i matematiska ter-som

det besvärligt beskriva komplexa ekologiskaär samband ochattmer,
respektera andras tolkningar. skriver:De med fördjupat kunnande
minskar mjukheten och kan övergå i hårda fakta, där kanvi
konsekvensbeskriva åtgärders inverkan miljön.på Med andra ord,
för någonting överhuvudtaget skall förstå och teknisktatt lösaatt

förstmåste det brytas delari och omvandlas till siffror. Detta är ettner
reduktionistiskt vilketextremt värde-synsätt, gör att sammansattamer

ringsfrågor lätt försvinner deras synhorisont. Dock påpekas attur man
måste hänsyn till det inteäven går omvandla till hårda fakta,ta attsom
det finns ingen metod beskriven för hur detta skall Såledesgöras.men

verkar det inom V-byggarkåren finnas oklarhet hur andrastor överen
värden skall identifieras, beskrivas och föras in i deras dagliga
verksamhet. Som denna utredning Hallandsåsen kommer visa,attom

detta fallet med tunnelprojektet.ävenvar

3 Cederwall, Hydén ach Isgård, "Miljöfrågornas ökade betydelse globalt,-
lokalt och för V-byggzre", 36.

SOU1998:13718-596217
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planer införInfrastruktursatsningar och
Hallandsåstunneln

SwedenRailochScanLink Forum

mycket satsningar påhar det skettdecenniernaUnder de storasenaste
har särskiltdel SverigeHallandsåstunneln Iinfrastruktur är en av.som

1980-taletbörjanlanserades iLink-projektet,Scandinavian avavsom
betydelsefulltvaritPehr Gyllenhammar,Volvochefen Gdåvarandeden
betydelse förroll ochinfrastrukturensdiskussionenför påbörjaatt om

med ochvaritsamhället. hade 1983Gyllenhammar startat
bestå-lobbyorganisationIndustrialists,of"Roundtable European en

Marsha11p1anförespråkadestorföretag. Deeuropeiskaende en nyav
ochfrån USA Japan.konkurrensenindustri förför mötaEuropas att

links skulledär missinginfrastruktursatsningaromfattandeGenom
samordna sinaföretagen kunnaeuropeiskaskulle debyggas bort resur-
nordiska arbetsgrup-ScanLink denkonkurrenskraften.och öka varser

Nordensfemtiotalstöttadesochdenna organisationinom ett avavpen
och många andraordförandeNicolinföretag. Curt tungtstörsta var
bakom ScanLinkstyrelsen.med i Strävanfannsvägande attvarnamn

helhetNorden i desssamtidigtintegrationennordiskadenöka som
perifiera läge igeografiskt Europasittskulle kompensera genom

med järnvägfyrfilighjälpvägutbyggnader. Med motorväg, enenav
svenska västkustenfrån Oslo via denhögkostnadsaltemativ,ettsom

Öresund Danmark tillochförbindelsermed fastaoch över ner
nordiska företagenmarknad för deskulle öppnakontinenten, storen

den Europeiskaytterligareförstärktestankarsig. Dessa genom
ScanLink-idag delarutvidgning ochframväxt ochunionens är stora av

genomfört.projektet

32 fåSå Gyllenhammar för sintill Linken: jobbarScanLink VägenOm attse,
Sundsförbin-Karl-Erikteknik Synnemar,länk", 1885:49,skandinaviska Ny

"ScanLinkByggindustrin 1985:3,ScanLink-grupp,analyserasdelse ska av
Huvudrapportoch 1988-2000:teknik, 1986:47, Transportomfång,i Nyväxer

sammanfattning ScanLink, 1987.Link,Scandinavianom
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betydelsefullEn framgångsrikoch lobbyorganisation i det härannan
sammanhanget Rail Sweden.Forum Organisationenär bildadessom
1990 uppbackad många storföretagär och den har Curt Nicolinävenav

ordförande. Grundtankama från ScanLink återkommer. Sverigesom
måste kompensera sitt perifera läge för kunna konkurrera, påatt men
grund det blivit för trångt i luftrummet ochatt ochvägarnaav av
miljöskäl, satsningar på dubbelspåriga ochär höghastighetsanpassade
järnvägar nödvändiga. lobbyverksamhetDenna har varit mycket fram-
gångsrik och idag Mälarbanan, Västkustbanan,är Nord länken,ex.
Öresundsbron, Arlandabanan och Botniabanan under byggnad. Jämfört
med ScanLink-projektet mycket motstånd från miljöhållmöttessom av
vid demonstrationer mellan Stenungsundmotorvägen ochmot
Uddevalla myntades begreppet trädkramare, har jämvägs-ex.
satsningama däremot varit mindre kontroversiella. Miljöfrågan har i
stället varit viktigt för jämvägssatsningar.ett Genomargument
problematiken kring växthuseffekten och energiförsörjningen har
transportsektorn hamnat i miljödebattens fokus. Transportsektom,
främst och lufttransporter, tillsammansväg- för 80%närasvarar av
koldioxidutsläppen Sverige.i Elektrifierade jämvägstransporter släp-

däremot väldigt liten mängd miljöfarliga ochut tågenämnen ärper en
dessutom energisnåla och effektiva för tyngre transporter.

Kännetecknande för flera dessa infrastruktursatsningarstoraav
kring 1990-talet också de hade forcerad beslutsprocess.attvar en
Regeringen godkände projekten innan miljökonsekvensbeskrivningar,
domslut och förundersökningar klara. Exempel dettapå är motor-var

Öresundsbronmellan Stenungsund och Uddevalla,vägen och Dennis-
paketet. Rail Forum Sweden och Curt Nicolin detta inte nöjda,är trots

har kritiserat den långsamma planerings- och beslutsprocessenutan
bakom infrastrukturprojekt. Med lärdomar från näringslivet skulle
dessa systemfel kunna avhjälpas, finnsDet klaranser man. en upp-
fattning, vilket framkommer i Projektäven Hallandsås, allt skall gåatt
snabbt och rationellt, tidseffektivitet mål i sig.är nästan ett

33Om Rail Forum Greger Morin, Litet kansli med Railtunga argument:se,
Forum Sweden påinne andra etappen, och Greger Morin, Vi ska stiga som
fågeln askan:Fenix Curt Nicolin infrastrukturen ochut Sveriges framtid,om
Infra 1994:1.
33Kaijser, fädrensI spår, 190-191.
33Gunnar alkemark,F Traf1kpolitiken, makten och miljön", Trafik och miljö:
Forskare skriver kunskapsläge och forskningsbehov, ed. Hans E. B.om
Andersson Lund, 1997, 28-31.
33Morin, Vi ska stiga fågeln Fenix askan,utsom
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modemistiskt tänkesätt. Enligt denskönjadetta kanBakom ettman
medför den modemistiskaMarshallkulturvetaren Bermanamerikanske

det inågontingutveckla och skapatiden ärhela nytt, attsträvan att som
detförstöras Dettaellerrivas är ärmåste även gott.vägen omner

välfärdenstragedi. samhällsnyttans,tillväxtens,Förutvecklingens
det finnsnödvändigt. Eftersomdockskull detmiljönseller för är en
uppfattas debakom jämvägssatsningamasamhället idagenighet istor

skaparde ofrånkomligenprojekt,försvarbaraockså även omsom
Emellertid måstemedför miljöingrepp.ochmed närboendekonflikter

för hurgårfall fråga sigenskiltvarje gränsen storai varman
projektet förlorar denkonflikterna kan innanochmiljöingreppen vara

"andraocksåViktigt i dennasamhälleliga legitimiteten. är attprocess
blirdemokratiska inteochbeslutsgångarjuridiskavärden, processer

maskineriet.igrus

tunnelbyggetinförFörundersökningar

jämvägstunnelangåendeundersökningenförstaDen genomen
fannsVid denna tidpunkt1970-talet.vidkorn mittenHallandsåsen av

genomföraförellerambitionerriktigaemellertid ingadet attresurser
tunnelplanernablev dockScanLink-projektetGenomplanerna. mer

möjlighetlokala sågregionala och intressenochrealistiska attäven en
förengagerade sigBåstads kommunBlandförstärka sin region. annat

moder-vid Båstad.station Enoch byggandettunnelbyggeett av en ny
ochden lokala industrinskulle stärkacentralortenniserad järnväg nära

turistnäringen. ambitioner ledde 1985Dessaden viktigaunderlätta för
tunnelutförliga utredningenförstatill den genomenommer

länsstyrelserna imellansamarbeteden utfördes iHallandsåsen och ett
näringspolitiskaHallands län, LO:sochMalmöhusKristianstads,

kommun.och BåstadsSJgrupp,
fast och det redo-tunneldragningenkommandeslogs denRedan här

samhällsekonomiska och kommunikations-deför mångagjordes av
de efterföljandesedan återkommer iför tunneln,mässiga argument som

Även miljökon-första analysansökningama.ochutredningarna aven
bildmycket positivgjordes och detsekvenser presentera-somvar en

37 Modernism och modernitetfast förflyktigas:AlltMarshall Bennan, ärsom
1982.
38 Eniga politiker drivandestation:Dahlquist, DrömmenHans egenom en

Hallandsåsen", teknik 16-19.Ny 1997:50,tunnelbygget ikraft bakom
39 Hallandsåsen: förstudie utförd 1985."Jämvägstunnel Engenom



Vad "det andra " värtär Bilaga 5 25

des. endaDet negativa lyftes fram vissa skador på denattsom var
gamla almskogen på Hallandsåsen ofrånkomliga och tågrese-attvar

skulle missa den finanärema naturupplevelse den gamla sträck-som
ningen åsen innebar. Tunneln skulleöver dock innebära mycket posi-
tivt eftersom tunnelaltemativ medfördeett minskning buller,en av
järnvägens exponering, exploateringseffekter, viltolyckor, luftförore-
ningar och dessutom skulle markområdenstora i anspråktogssom av
den gamla dragningen kunna bli tillgängliga för andra verksamheter.
Avslutningsvis konstaterades: i finnsövrigt inga nämnvärda problem
varken vetenskaplig eller social naturvårdssynpunkt och inte hellerur

vattenvérdssynpunkt.°ur
En omfattande utredning Hallandsåsen genomfördesmer om av

VIAK AB på Banverkets uppdrag 1990. I miljökonsekvensbeskriv-
ningen MKB redogörs det för effekter på miljön och ochnatur-
kulturlandskapet på sakligt ganska ytligt vis.ett Det rapporterasmen
kortfattat för vilka ingrepp skulle bli nödvändiga längs densom nya
dragningen söder och tunneln och vilken effekt detta skulle fånorr om
för landskapsbilden. Jämvägens krav på små lutningar och rak
spårdragning betydde bankar, fyllningar och skärningaratt nödvän-var
diga, falleti Hallandsåsen bedömdes detta få mindre landskaps-men
effekter undantaget invid själva påslagspunkterna. Att det fråganvar

tunnel gjorde dock ingrepp på åsen skulle bli fåatt och deom en uppe
miljöstörande effekterna skulle minska totalt jämfört med den gamla
järnvägen. En tunnel således miljöargument i sig vid dettaettvar
inledande skede. Genomgående i denna MKB och för kommandeäven
MKB i Hallandsåsprojektet, har svårt förär diskutera ochatt attman
redogöra för komplexa sammanhang ekologi och etiska ochmer som
psykologiska aspekter, vilka besvärliga kvantifieraär och sakligtatt
beskriva. kontrastI till detta behandlas de mätbara buller- ocht.ex.
vibrationseffektema utförligt med omfattande beräkningar, tabeller och
kartor sedan jämförs med olikasom normer.

framkommerDet emellertid redan dettai skede medvetenhetstoren
Hallandsåsen problematiskt bergatt är byggaett Berget harom att

bergtelcnisk undersökning visat sig sprickigt, Vittrat,genom en vara
och starkt vattenförande, vilket skullesvagt kräva speciell byggteknik

och omfattande förstärknings- och tätningsarbeten. Utgångspunkten i

° Ibid., 21.
Tunnel Hallandsåsen: Banutredning huvudtext Banverket Södragenom

regionen, april 1990.
42 ocksåSe Jan Andersson och Tord Persson, "Tunnel Hallandsås,genom
Väg- och vattenbyggaren 1991 :4, 36-39.
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Hallandsåsenperspektiv därbyggnadsteknisktutredningen är ett
Hallandsåsensdålig kvalitet. Attberg"dåligtbeskrivs ett avsom

ochgrundvattenreservoarutmärktdendäremotegenskaper gör gersom
konstaterasnatunniljö knappt. Detunikförförutsättningar nämnsen

grundvattneteffekterna påtätningsarbetena kommerbara att genom
heltpåståendeminimala. Dettabli göroch miljön utan attatt man

kanvilka komplikationertill ochdetta skall gåhurproblematisera som
för hela Hallandsås-genomgående dragochtypisktuppstå. Detta är ett

blev faktum. Gångmiljöskandalentillsförsta börjanfrånprojektet ett
grundvatten-berg ochmedproblemetkonstateraspå gång svagtett

teknisktutmaning ochviftas bortdetläckage ettsom enmen
problemenhurutförligareproblem, över storautan resonemang

fast.överraskad och kör Detsedan blirochegentligen manvar,
deattityd gjordeoptimistiskaochdenna naiva attverkar nästan som om

vidd.problemensville seeller intesågansvariga inte
framlagdadetinvändningarvissautredningeniDock motnämns

skrevgeologiska förutsättningarnatanke på deMedhuvudaltemativet.
dubbelspårstunnel skullehuvudtextenställe i ettpå attett varaenman

där-enkelspårtunnel. slutsatsen står detIriskfyllt alternativ än enmer
endast bedömdesenkeltunnelstället fördubbeltunnel iattemot geen

påpekadesmiljökonsekvensemaf Vidaretillskott tillmarginellt attett
blev alltför tunnelbyggetförutsättningama sämregeologiskade

emellertid ingendetflyttades.tunnelläget Dettalängre togsvästerut
Båstadsdragningenursprungligadentill närahänsyn utanstörre

gickSåledesgångbara alternativet.det endaframfördescentralort som
och den alternativatunnelbyggnadsäkrareförelokala intressenade en

bedömdemångalandet,längre inåtE6:an ettsträckan längs somsom
därför integeologisk synpunkt,tunneldragningsaltemativbättre ut var

avgörande valmed andra 0rd, tvågjordes,intressant. skededettaI
förbestämde sigDelsödesdigra.bli ettkom att mansom

Hallandsåsendärvästlig dragningvaldesoch delstunnelalternativ en
sprickrik.särskiltvar

myndigheternas remiss-och kommunalapartigruppemaslokalaDe
möjligapåpekadesSjälvklartövervägande positiva. störstaattsvar var

ochtill Hallandsåsens Bjäre-grundvattnet,miljön,tillmåstehänsyn tas
hän-skulle förverkliga deBanverketochkänsligahalvöns attnatur

Järnvägstrafikens miljö-utredningen.utlovades isynstaganden som
tillstyrka tunnelbygget.förgenomgåendevänlighet attargumentettvar

43 Hallandsåsen", 3Tunnel genom
4‘ Ibid., 57.
45 station, 16-19.Dahlquist, Drömmen en egenom
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Miljöpartiets remissvar illustrerar hur detta ledde till överseendeett
med de lokala miljöingreppen: Miljöpartiet vill på det miljövän-satsa
liga tåget: Pendeltåg bilen till och från arbetetersätter dei när-som
belägna städema. Godståg långtradama på E6. Höghastig-ersättersom
hetståg de energislösande jetplanen.ersätter Helt oomtvistadsom var
tunneln emellertid inte. Dessa handlade dock främstprotester om en
alternativ dragning längs E6:an längre där miljönösterut, även använ-
des för detta. Dessa korn frånett två håll,argument delsprotestersom
från boende vid Förslöv, söder tunneln, vilka protesterade mot attom
samhället skulle skäras från havet och närmiljön skulleattav
förstörasj och dels från privatpersonen NilssonLeo Stockholm som
företrädde Arbetsgruppen för effektiv Västkustbana. Han menadeen

dragningen skulle ske fågelvägen, dvs. längsatt E6:an, vilket också
skulle bättre alternativ såväl geologisktett miljö-ett ettvara ur som
hänsynstagande perspektiv. moderataDen partigruppen anslöt till de
lokala i Förslöv och skrev dessutom: Vidprotestema miljard-ettman
projekt detta slag får Banverket inte utnyttja sin ställning och sittav
lagmässiga överläge de enskilda de små i samhälletgentemot -

Utifrån inkomna remissvar och inför ansökan expropriation ochom
ansökan till Vattendomstolen leda grundvatten, komplettera-att utom
des MKB:n något. detta framkommerTrots det hos flera instanser krav
på Banverket skall förbättra sin miljökonsekvensbeskrivning.att Läns-
styrelsen i Kristianstads län och Statens naturvårdsverk påtalade brister
i miljöbeskrivningen och Miljödepartementet ansåg sig inte kunna till-
styrka något beslut så länge inte expropriationsansökan förbättrades på

rad punkter och betydligt konlcretare beskrivning inverkan påen en av
och kulturmiljön gjordes. Miljödepartementetnatur- undrade också

ifall det skulle bli några miljöingrepp på åsen. Detta skulle inteuppe
ske med undantag för några mindre fläktanläggningar, svarade Banver-
ket något ändrade. Lantbruksenheten vid Kristian-som man senare
stads läns länsstyrelse krävde dessutom mätningsprogramatt ett avse-

46 Stig Pettersson, Miljöpartiet de till kommunkontoret,gröna, 1990-06-18,
Remissvarz Tunnel Hallandsåsen. Banutredning Banverket.genom av
47 "SlåGruppen vakt Bjärehalvöns och kulturmiljö till Båstadnaturom

"Ãrende:kommun fl., 1990-02-08, Samråd angående och jämvägs-väg-m.
dragning i Förslöv".
‘"3Leo Nilsson till Banverket, generaldirektör Jan Brandborn, Stockholm 1990-
05-23, och Nilsson,Leo Arbetsgruppen for effektiv Västkustbana, till Ban-en
verket, södra region, Förslöv 1990-09-23.
49Moderata partigruppen Båstadi kommun till kommunkontoret, 1990-06-20,
Västkustbanan tunnel Hallandsåsen, Banutredning 1990.genom-
5°Miljödepartementet, Enhet Fysisk riksplanering,7 PM 1992-01-27.
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tunnelbyggetsunderskulleochgrundvattenende upprättasytvatten
också detta medfannsexpropriationgång. beslutregeringensI om

krav.ettsom
gjordesVattendomstolen april 1992till iansökanBanverketsTill

underÖkningF-l konstaterades åter-geohydrologisk Härytterligare en
vattenförande ochställen extremtpå vissaberget attigen att omvar

grundvattnet blikonsekvenserna påskullegjordes såtätningaringa
skulletätningområde. Genomrelativtoch påverkaomfattande stortett

Utifrån matematiskkraftigt.begränsaskunnapåverkandock en
l/släckaget till 3.5kunna begränsasigansågmodellbeskrivning man

teknisktsåledes tätningenframstårtunnel. Här1 000 ettsomper m
årsneder-påtalasredan löst. Dessutomiproblem attstort sett varsom

nederbördsöverskottfannsdetsåHallandsåsenbörden på ettstor attvar
för-skulle blidärigenomeventuella effekter pågjorde ytvattnetattsom

redovisadeBanverketsänktes något.grundvattnetsumbara även om
effek-undersöka eventuellaförkontrollprogramochockså attmät-ett

för BanverkettillståndvisserligendomslutVattendomstolensIter. gavs
l/ssammanlagt maximalt 33tunnel ellerl/s 1000leda 3.5att ut per m

påtalades också vissa bristerdethelhet,tunnlama i sinför de båda men
ställdes. matematiska data-villkor Denoch ytterligareansökani

gnmd- ochtunnelns påverkan påberäknaförmodellen ytvattenatt
ochobservationerVattendomstolen, påpåpekadebyggde, parametrar

kunnavilket skullegrad osäkerhet,med högbehäftade avensom var
Vidareblev nödvändiga.tätningsåtgärderytterligareinnebära att

fysikalisk-kontrollprogrammetoch ävenutökades attmät- genom
miljö-kontrollera ingaförskullevattenanalyserkemiska attgöras att

tunnelbygget.läcka frånkundefarliga substanser ut
problemen medbyggtekniskadekonstateraalltsåkanMan att

problematiseraderedan från början. MKB:nkändaHallandsåsen var
eventuellafördes vilkaoch ingadettaemellertid inte resonemang om
fungeradefå.skulle kunna MKBgrundvattensänkningmiljöeffekter en

tonadesoch problemenför projektetlegitimeringstället främsti ensom

5 PM.Lantbruksavdelningen, 1991-09-16,Kristianstads län,Länsstyrelsen
Hallandsåsentunnel imedKoncessionsvillkor för järnvägtillFörslag genom

dnrdränering Lst 206-1-och vattenavrinning-,fråga Vattenförsörjningom
91.
52 "Regeringsbeslut 1, K91/Kommunikationsdepartementet, 1992-03-05,
580/1.

ÅbergÅberg,53 till Växjö tingsrätt, Vatten-Co ABAdvokatñnnanNils
"Geohydrologisk utredning.och Bilaga G,domstolen, 1992-04-13

54 domDeldom 1992-11-24, DVAVattendomstolen,Växjö Tingsrätt, nr
Mål 55/1991.70/1992, VAnr
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eller framställdes redan tekniskt lösta. Den matematiskaner som
modell visade vattenläckaget kunde begränsas till l/s3.5attsom per
1000 byggde på idealkalkyl på realistiskaänm, snarare en
bedömningar. Viktigt fråga sig dettai sammanhang varföratt är
tunnelprojektet gick igenom de bristande förundersökningamatrots

skälEtt till detta kan MKB ganska företeelse kringattvara var en ny
hade diskuterats1990. MKB sedan mitten 1970-talet först 1987av men

skrevs det in i väglagen alla arbetsplaner skulle innehålla MKB ochatt
fördes1991 bestämmelser in i naturresurslagen NRL. Ettsamma

Banverket gjordeinte vad krävdes.är Denannat att änsvar mer som
politiska uppslutningen bakom projektet såväl lokaltsagt stor,var som

nationellt, och starka intressen förespråkade tunnelbygget. Precissom
vad gällde liknande samtidanämnts storasom ovan

infrastrukturprojekt, fattadesså det avgörande beslutet byggaatt
tunneln regeringen i juni 1991, innan ansökningarnaav om

bygglovexpropriation, och vattendom beviljade och ordentligavar mer
genomförda.MKB

Även i Banverkets val verkar tids- och ekonomi-entreprenörav
aspekten ha gått före beprövade metoder och ordentliga förunder-mer
sökningar. VattenfallDet ägda bolaget Kraftbyggama fick anbudet.av

viktigt skäl till dettaEn de tänkte använda sig s.k. fullorts-attvar av en
borr med hastighet på 100 vecka skulle äta sig" framsom en ca m per

berget. SydkraftTrots Konsult utvärderade de olikaattgenom som
anbuden åt Banverket kraftigt avrådde från detta experiment, och
påpekade entreprenören föreslagit detta saknar erfarenhet frånatt som
denna bergprob1em5° och medvetentyp trots att attav man var om
fullortsborren inte gick använda där berget för dåligt, så valdeatt var
Banverket detta alternativ. stod såledesHär Banverket återigen inför en
bifurkationspunkt och valde utifrån ekonomiska och tidsmässiga skäl

tveksamt alternativ. Tunnelborrmaskinen Hallborr fungerade inteett
körde fast och efter förseningar övergick till konven-utan stora man

tionella metoder. Kraftbyggama framställdes efteråt såväl Banver-av
ket, den efterkommande Skanska massmediaentreprenören som av

syndabock för det tidiga tunne1f1askot. Med andra ord, trotssom en
Banverket kände till riskerna med tunnelborrmaskinen, så fickatt

Kraftbyggama hela för de uppkomna förseningama ochta påansvaret
så vis kom både Banverkets misstag och de förseningar fortsattesom

efter det Kraftbyggama lämnat projektet,även under tidatt atten
döljas.

55 alkemark,F "Trafikpolitiken, makten och miljön, 27.
56Sydkraft Konsult till Banverket, "Utredning TBM-alternativ, 92-02-03.om
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Förseningar och Ökade milj öingrepp

Mellanpåslaget: förhandling miljönEn om

förseningama började det under diskuteraskunna igen 1994För att ta
eller arbetstunnlar Hallandsåsen och utifrånanlägga två påatt uppeen

till tunnelns nivå för på så vis kunnadessa sig siggräva grävaattner
antalet fronten varifrån tunneln drevs.inifrån och och ökaut

fronter fördubblades,hävdade också antalet såBanverket att attgenom
risken tunnelbygget återigen körde fast. s.k.halverades också Dettaatt

centralt för förståelsen Banverkets och sedermeramellanpåslag är av
hantering miljöfrågoma och deras värdering "detSkanskasäven av av

förMellanpåslaget också viktig bifurkationspunkt Projektandra. är en
valt bygget ochHallandsås. kunde haMan att stoppa noggrant

varför Kraftbyggama misslyckades och undersöka huranalysera man
fortsatte oförtrutet förskulle vidare. stället Banverket integå I att
och försökte finna minskaförlora tid och vägar attpengar nyamer

tänka miljön. Mellanpåslagetförseningama i första hand påattutan
betydligt jämfört medinnebar de lokala miljöingreppen ökade deatt

tunnelursprungliga planerna och det tidigare inteatt argumentet att en
miljön på åsen längre höll. tidigare bredapåverkade inte Denuppe

förbåde lokala och nationella intressen tunnelbyggetkonsensusen av
efteroch med detta, och media hade det tidigaresprack också i

tunnelfiaskot sökarljuset riktat projektet.mot
hade, beskrivits, tämligen bristfäl-tidigare varitDe MKB som ovan

hade ändå med justeringar godkänts. ökadeliga de vissa Numen
vilket avspeglar sig i allt ambitiösa miljökonsekvens-kraven mer

uppenbara försök vrida och vändabeskrivningar, i påäven attmen mer
för de miljöingreppenargumentationen Visa inte såatt att nya var

mellanpåslagomfattande. Planerna på ledde dock redan på tidigtett ett
frånstadium till såväl berörda på frånåsenprotester personer som

myndigheter. skarpt och enhälligt uttalande frånlokala I Båstadsett
kommunfullmäktige framförde kommuneni augusti 1994 att ett

helt oacceptabelt. Mellanpåslagetmellanpåslag skulle innebäravar
mycket miljöförstöring såväl åsen grundvattneten ochgrov av som
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kommunen skulle "med alla tillgängliga medel projektetstoppa
Påpekas dock Båstadsmåste kommun detta fortfarande komatt trots att
ingå Tunnelkonsortiet tillsammansi med Banverket och Skanska
ända fram till giftskandalen.

diskussionerna följde fram tillI arbetet vid mellanpåslagetattsom
påbörjades under kanvåren 1996, utläsa förhandling miljönman en om
mellan olika och intressen. förhandling handladeDenna inteparter
enbart konflikt mellan Båstads kommun och Banverket huru-enom om
vida mellanpåslag skulle tillåtas eller deninte, ävenett utan rymmer
andra dimensioner. det första kan denna förhandlingFör handlasägas

skall definierasvad miljöingrepp och hur miljö-ettom som som om
skall tolkas. det skeddelagama För andra det förhandling mellanen

olika riks- och samhällsintressen där olika miljöproblem korn ställasatt
varandra och, för det tredje, denna förhandling grunden ochimot var

botten fråga maktförhållanden och ekonomi. analysenSomen om
kommer denna förhandlingvisa inte j ämbördig. Tunnelbyggamaatt var
besatt mycket stark position sitt och sinaexpertövertagen genom sam-
hälleliga Banverketkontakter, också den drivande deni juri-partenvar

fickdiska Båstads kommun periferDäremot position i deprocessen. en
juridiska procedurerna eftersom de självainte sakägare och devar
enskilda sakägama vid Hallandsåsen hade varken kunskap, medel eller
makt för på betydelsefullt kunna förloppet.påverkasättatt ett mer

få planerna mellanpåslagFör igenom på behövde Banverketatt ett
fåsöka bygglov och vattendom. Genomgående den tvåårigaien ny

detta anspråk,i Banverket började relativiseraärtog attprocess som
miljöingreppvad med och vad miljöhänsyn innebär.ettsom menas

Redan från början framkommer tydlig strategi beskriva mellan-atten
påslaget med alla dess kringverksamheter och miljöpåverkan som

för förtatemporära", på så vis kritiken och legitimera ingreppet. Iatt
för mellanpåslaget redogjordeMKB:n för hur miljöpåverkanman

skulle Enligt planerna skulleminimeras. området för mellanpåslaget
dokumenteras föreförst byggstart och under arbetets gångnoggrant

skulle inläckande och återföras till omgivningarnaVatten pumpas upp
för ytvattenförändringar.minska Efter det allt klart skulleatt att var
miljön återställas arbetstunneln skulle förseglas, tillfarts-attgenom

brytas åkrar, betesmark och stengärdsgårdar ochvägen restaurerasupp,
skog planteras. Man garanterade ingen, år efter bygget,att ettny par

skulle kunna där skett miljöingrepp.att ettse

57 Båstads kommun, Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokol1, 1994-
08-24.
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förargumentation använde sig Banverket visa inteDenna att attav
försök mellan-stred miljölagama.mellanpåslaget I ett att stoppamot

kommun något bygglov med hänvisningBåstads intepåslaget attgav
områdesplan enligt Plan- och bygg-s.k.det först måste upprättas en

enligtför de riksintressen på åsen Natur-lagen PBL värnaatt som
skyddas från exploatering. beslutskulle Dettaresurslagen NRL

Kristianstads län. BanverketBanverket till länsstyrelsen iöverklagade
fall eftersomborde tillämpas detta arbetet intehävdade inte iPBLatt

och därför kunde ifrågasättalångvarig naturpermanent manvar av
detaljplan. orsak, menadeifall behövdes någon Av Banver-det samma

omfattadestillämpas, områdetborde heller NRLket, inte trots att av
friluftslivet. Enligt Banverketför såväl naturvårdenriksintressen som

långsiktigttillfälliga åtgärder inte hadeframgick det iinte NRL om som
lagen.omfattas Genom återställandetinverkan på naturresurserna av

attraktivt de båda riksintressenas aspekterbliskulle området återigen ur
Banverket, långsiktig skada gjord.hävdade ingenoch således, var

försöktetydligt hur Banverket begränsa inne-framkommerHär
projektet.för sanktionera Ibörden miljöingrepp ett annatattettav

vid bedömningenfråga skriver Banverketyttrande i att avsamma
långsiktigt perspektiv på bedöm-fråga bör man läggadenna ett

mellan-återigen fram till slutsatsenoch således komningen attman
långsiktigt bevarandepåslaget striderinte natur.mot ett av

följaktligen Banverketresurserna paradoxalt använde sigPå visett
miljövården, det långsiktiga perspek-dominerande tanke inomav en

Med facit handtillfälligf miljöingrepp. iför legitimerativet, ettatt
fråga vad med temporärt ochemellertid sigmåste som menasman

skulle bliutfästelser miljöingreppen inteBanverket kundehur attge
ifrågasätta ifall överhuvudtagetVidare kan naturenpermanenta. man

hävdade miljö- och hälsoskyddsnämndenåterställa. Bland andragår att
återställadetta möjligt, man kan baraBåstads kommun intei att var

annat.6° Banverkets ochTill skillnad från detta visardet till någonting
där miljöninställning på påSkanskas snarast natursyn atten man anser

58 södra till Regeringen, Kommunikationsdepartementet,Banverket regionen
anordnande arbetstunnel berö-Bordläggning bygglov för1995-06-26, avav
Båstads kommun; yrkanderande fastigheterna 3:2 och 3:3 iSevertorp attom

läns beslut fastställes",länsstyrelsens i Kristianstads 6-7.
59 miljövårdsenheten,Banverket, Södra regionen till Länsstyrelsen, Kristian-

Hallandsåsprojekteg tillstånd mellanpåslagansökan for vid Sever-stad, om
Båstads område förordnande enligtkommun inom omfattasi etttorp som av

naturvårdslagen", 1995-08-25,19 §
°° och hälsoskyddsnämnden, Sammanträdesproto-Båstads kommun, Miljö-
koll, 1994-12-09.
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kan manipulerastekniskt vis utnyttjas, och återskapas. finnsDetett
finnspå det i autenticitet människaningen intetro att naturen en som

Slående också Banverket diskuterar miljöfrågorkan skapa. längsär när
andra sträckor Västkustbanan det främst handlar kos-attav om
metiska åtgärder finna estetiska byggnads- och landskaps-attsom
arkitektoniska lösningar, använda naturmaterial bullervallari och

ingreppfoch efter vilket förbullerplank i och sigrestaurera naturen
oviktigt, bara bit hela miljöproblematiken.inte utgörär men som en av

Även bedömningen själva effektervad det gällde arbetets vidav
mellanpåslaget; buller, utsläpp och hanteringen berg-transporter, av
och schaktrnassoma, relativiserade Banverket dess miljöpåverkan.

arbetets skulle möjliga hänsyn till deUnder gång största tas natur-
värden fanns representerade på Hallandsåsen och bästa möjligasom
metoder för begränsa och kontrollera utsläpp, ochstörningar ingreppatt

användas. ekonomiska skäl ansökte dock fåskulle Av Banverket attom
fråndeponera del otjänliga tunneln intill mellanpåslagetstenmassoren

eftersom det för dyrt det till plats.ivägatt transporteravar en annan
skulle självklart förändra landskapsbilden, dettaDetta ävenmen

försvinnabeskrevs övergående problem vilket skulle med tidenettsom
med hjälp terrängmodulering och planteringar. Banverket skrev siniav
ansökan sådan förändring kan verka brutal i naturskönten ettatt

förändringarnaområde detta. Med tiden kommer dock läkaattsom
ut."’ avslutande skrev dessutom relativistiskt,Som syntes attman

kommer innebära förändringdeponeringen land-att en av
avstånd bedöms förändringenpå håll. Påskapsbilden nära som

obefint1ig. rimlig fråga detta sammanhang hur långt hålli påEn är:
upphör milj öingrepp milj öingreppett att ettvara

Liksom i tidigare miljökonsekvensbeskrivningar analysen deär av
ekologiska effekterna bristfällig. Mellanpåslaget ligger visserligen

riksintresse för naturvärden det konstateradesinom ett attmen
verksamheten endast skulle beröra relativt litet område, där inteett man

nyckelbiotoper högrehade funnit några värde, och såledesav
påverkade mellanpåslaget inte den biologiska mångfalden. Utsläppen

omfattandefrån de motsvarades endast vadtransporterna av som

6 och miljö påEstetik allt viktigare inslag Västkustbanan", Banverket bygger
Västkustbanan 1996:9, 2-3.
62 Banverket södra miljövårdsenheten,regionen till Länsstyrelsen, Kristian-
stad, Hallandsåsprojektet, tillståndansökan till schaktning ochom massupp-

mellanpåslag Båstadsläggning for vid i kommun områdeSevertorp inom ett
omfattas förordnande enligt naturvårdslagen,19 § Bilaga IV,ettsom av

63Ibid., 12.
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normalt släpptes längs kilometer Med tanke påmotorväg.ut ett attpar
området förutdet gick någon detta emellertidinte motorväg ärgenom

utifrån skjutfältmycket. Vidare skriver noteringar vid kanattman
buller och vibrationer vid sprängning ... påverka fåglarinledningsvis

takt med djuren och lär dettadäggdjur i vänjer sig sigoch att attmen
Återigenrädslan.° försöktenågot hot dem, upphörljud inte utgör mot

mellanpåslagetmed hjälp visa intealltså Banverket MKB att attav
miljöeffekter.skulle få några större

samhällsintressen och olika miljö-ställdes då olika riks- ochHur
förhandlingen mellanpåslaget viktigvarandra vid Enproblem mot om

inför jämvägsprojekt samhälls-del planeringeni är göraattett en
Banverketkalkyl. mellanpåslaget gjordeekonomisk För separaten

mellanpåslaget skulle för samhälls-för visa vad i sigsådan att ge
beräkning analysera eftersomintressantekonomisk vinst. Denna är att

hur miljön vid Hallandsåsen värderadesvisarden på sättavgränsatett
och miljövinster. Förenklatandra värdenoch ställdes sortersmot

mellan-mycket vidvad det såuttryckt: värt att naturensom varvar
tillfälligtvis, kunde offraspåslaget, åtminstone

samhällsekonomiska kalkyl för mellanpåslaget, ellerBanverketsI
Vattendomstolen kallade den, beräknades"nyttoberälcning" att ettsom

tunnelbygget medskulle minska förseningenmellanpåslag nästanav
från ekonomiskt kvantitativtkalkyl utgick heltexakt två år. Denna ett

elasticitets-klart byggde påperspektiv, där den minuspostenstörsta
ochresandeefterfrågans påverkan restiddvs.beräkningar tur-ex.av

ibruk-språngeffekter kopplade till Hallandsåstunnlarnasochutbud
och godstrañken skulle enligtMinskade intäkter förtagande. person-

Vidare skulledrygt miljoner på två år.beräkningar kosta 150dessa
åsen måsteske eftersom den gamla sträckningenfördyringar överäven

förlusterna således antingensamhällsekonomiskaDerestaureras. var
förlorade framtida förför Banverket eller vinster SJ.utgifterextra

överhuvudtaget benämna dessa beräkningardet tveksamtSåledes är att
det kostnader och vinster församhällsekonomiska, baraför när är

räknas med. beräknades emellertidBanverket och SJ Sammantagetsom
och mellanpåslagetförseningskostnaderna till miljoner månad5 per

minska förseningskostnaderna med 60 miljonerskulle följaktligen ca
samhällsekonomisk påpekas dock gång på gångkronor i Detnettonytta.

64 Skottorp-Förslöv, tunnlarBanverket, Södra regionen, jämväg,ny genom
mellanpåslag vid Miljökonsekvensbeskrivning",Hallandsåsen, Severtorp:

U31/95,1995-12-15, VKB 7.
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dessa beräkningar byggde försiktigapå antaganden försenings-ochatt
högre.kostnaden skulle antagligen bli avsevärt

Som vi hävdade Banverket så långt möjligt skullesett, att man som
hänsyn till den känsliga miljön på Hallandsåsen, dock medta

hänvisning till oskälig kostnadNRL, uppstod. Vad innebär dåutan att
"oskälig kostnad raktOm ställer kring mellan-naturenman av
påslaget de 60 miljoner kronorna enligt Banverketsmot som
nyttoberäkning" tidsvinsten skulle kan något tillspetsat sägage, man

denna bedömdes "oskälig kostnad för frånavståatt attsumma vara en
påverkan på denna Banverkets nyttoberäkning ifrågasattes ocksånatur.
från många håll. Bland Båstads kommun undrade detannat om
verkligen samhällsnyttigt med alla medel få färdigt tunneln såattvar
snabbt möjligt. befintliga fannsDen järnvägen kvar ochsom
samhällsnyttan skullepersontågen tjäna åtta minuters restidattav var

tillräckligt skäl för förstöra Hallandsåsensinte miljö, ansågett man.
Vidare menade kommunen några till med begränsadår hastighet föratt
godstågen och mindre last, hade väldigt liten samhällsekonomisken
betydelse på lång sikt. Godstågen hade Hallandsåsen iöverpasserat

roll.100 års tid, två år hit eller dit spelade ingen
tunnelbyggama framförde sådana kritiskaEtt argument motsom

tunneln Hallandsåsen måste vidareatt ettresonemang var genom ses ur
perspektiv. byggprojektSom enskilt kunde tunneln ifrågasättas uti-ett
från såväl miljömässiga ekonomiska aspekter, sådant be-ettsom men

inte möjligt föra. Tunneln Hallands-gränsat attresonemang var genom
åsen liten, viktig del, i utbyggnaden hela Västkustbanan.menvar en av

förbundenVästkustbanan dessutom i sin med stambanan,Västraturvar
Öresundsbron.Nordlänken Alltoch detta skulle fulltnär systemet var

utbyggt samhällsekonomiska och miljömässiga vinster,ge enorma
förutsatt alla sträckor blev utbyggda så järnvägen kundeatt att
konkurrera med landsvägstransporter flyg.och På detta lyftevis man

diskussionen från enbart handla mellanpåslaget till gällaatt attupp om

Åberg, Åberg65Nils Advokatfirman tillCo AB Växjö tingsrätt, Vattten-
domstolen, 1995-01-26, "Va 55/91, Bortledning järnvägstunnelvattenav ur

mellanpåslag Hallandsås".iresp
6° Båstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsnärrmden, "Sammanträdesproto-
koll, 1994-12-09.
67Johan TunnelnPersson, i perspektiv", förDag dag 1996:6.störreett
68 tunnelkonsortiets infonnationstidning Projekt HallandsåsenI och1996 1997

Ävenfinns flera artiklar berör detta perspektiv. informationssida isom en
Båstads kommuns tidning för dag finns det fleraDag artiklar detta.om
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Västkustbanan och i förlängningen övergripandehela tunnelprojektet,
samhällspolitiska frågor.

ifrågasättandet den minuters vinstperspektiv 10Utifrån detta var av
vulgärargument, inom Tunnel-skulletunneln ett som mangesom

allmänheten.från okunniga journalister ochofta fick hörakonsortiet
avgörande fördärhär och tio minuterTio minuter sammantaget omvar

och gods, specielltkonkurreraskulle kunnajärnvägen om passagerare
och Göteborg helamellan Malmö ieftersom E6:an vägenstort sett var
Västkustbanan klar skulledubbla filer.utbyggd med När nästan envar

från fyra till drygt två, och dårestiden ha skett, timmarhalvering caav
gamla sträckningenifrån bilarna. Om denköraskulle tågen över

skulle detta märk-läge skulle finnas kvar, så sigi dettaHallandsåsen te
nyttoeffekten för helakraftig försämring Väst-ligt och innebära aven

projektledare vid Hallandsåsen,Sjödahl, Banverketskustbanan. Sten
Behållvänd på steken.vid den utbyggda E6:an. — Mendettaliknade

vi med smalpå Hallandsås. nöjeröverallt Därmotorvägen utom oss en
a11a.7°dåHelt orimligtoch gropig grusväg säger—

således nycke1Hallandsåsen framställdesTunneln som engenom
Hallandsåsenvidga perspektivet påVästkustbanan. Genomför hela att

för kommunikation ställassynnerligt riksintressekorn på så vis attett
för naturvärden, friluftslivet och kul-riksintressenHallandsåsensmot

och energisnåla tågtrafiken ochmiljövänligaturmiljövården. Den
hamnade i varsin vågskål ochmiljö och grundvattenHallandsåsens

blev mellanpåslag inteBanverkets slutsatsvarandra.vägdes ettattmot
"nackdelarna totaltsamhällsekonomisk vinst,bara även attutangav en

försenasVästkustbanans utbyggnadmiljösynpunkt med över-attsett ur
uppkommerbegränsad karaktär,de olägenheterbetydligtstiger somav

åtgärderna mellan-de söktamed genomförandetsambandi av
påslaget"."

frågan hurkopplar till dendiskussionHela denna större storaom
förhållande till samhälls-samhälle kan tolerera imiljöingrepp ett

och kringTunnelkonsortietsnyttan. sätt att argumentera resonera
nyttoñlosofiskt tankesätt. Banverketsutilistiskt Ikonfliktdenna är ett

ekonomiserande och kvantitativtåterfinnsnyttoberälcning ett

59 miljardbygget, Projekt Hallandsåsnyckelpersonema förHan är en av
1996,sommaren

7°Ibid.,
7 miljövårdsenheten,till Länsstyrelsen, Kristisns-Banverket, Södra regionen

tillstånd mellanpåslag vidHallandsåsprojekten ansökan för Sever-stad, om
område förordnande enligtBåstads kommun omfattasi inom etttorp som av

naturvårdslagen, 1995-08-25,19 §
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för samhäl-nyttigastfastställaförsökerdär ärperspektiv somvarman
1748-1832Benthamsamhällstänkaren Jeremy ut-engelskelet. Den

Benthamfilosofi.kvantitativtillutilismenl800-taletpåvecklade en
och undvikalustefter uppnåmänniskavarjemenade strävar attatt

möjliga lycka"störstaefter principenskullesamhälletoch styrassmärta
skullemål varjeuppnå dettamänniskor. Förantalmöjliga attstörsta
med andraoch jämförassammanhangi sittinhandlingenskild sättas

beräknassedanhandlingenskullevärdeobjektivtPå sätthandlingar. ett
medfördehandlingenifallundersökaförlyckokalkylmed s.k. att enen

smärta." dettaOmvålladevad densamhälletförlyckamängd änstörre
Banverketsvisadelikartatgod. På sätthandlingenfallet ettvarvar

imellanpåslaget,kalkyl störresamhällsekonomiska sett ettatt sam-
försäm-orsakadevad detåstadkommaskulle ännyttamanhang, enmer

utifrån dettakundeLokala synsättsamhället iför protesterring stort.
backyard, dvs.innot utanNIMBYsdömas somut personermysom

efter-byggetskäl sigegoistiska motsägersamhället itill stortatt avse
drabbas.älvadesom

antropocentrisktdock frånutgår snävtberäkningarBanverkets ett
dettaskala. Följdenmänskligutifrånallt värderasdvs.perspektiv, aven

utgångspunktmänniskanharvärdenställsmiljönblir motatt somsom
drab-människanförstuppstårnågotmiljöproblem näroch ärett som

beräk-Banverketsvärderas ivadytterligarereducerasVidarebas. som
och tid. Precisliktydigt medför demnyttaningar; sompengarvar
Banverket svårtså hadegälldedet MKB, attvadbeskrivitstidigare

sammanhangkomplexaochmiljöaspekternormativaanalysera mer
miljöfrågananvändsVisserligenkvantiñera.besvärligavilka attär som

byg-dettamellanpåslaget,förargumenterasätt resonemangett att men
Tågtrafikensjämförelse.analys ochkvalificeradpå någoninteger

miljö-ställsoch deövergripande vispå motmiljövinster diskuteras ett
kalkylen räknasbli ringa. IvilkaHallandsåsen,vid sägsingreppen

tillhänsyningeninekonomiska vinster attframtida tasdessutom men
uppstå,värderingsgrunderochförskjutaskanvärdenandraäven nya

miljöfrågan. Ihanteringförsiktigareföranlettkunde havilket aven
ekonomisk grundsynstriktvila påbedömningarnaslutändan verkar en

åtagandenbudgeten ochmedanmarginaliseras attvärdenandradär
tunnel-Således hadeavgörandet.fälldetidprojektet iklarthinna utsatt

olikade NIM-egoistisk grundsynoch likavispåbyggarna, sätt som
Hallandsåsen.kringBYs

politisk idéhistorialärobok72 framtiden: En iUpptäcktenLeif Lewin, av
1990, 95-105.Stockholm,



38 Bilaga 5 Vad "det andra värtär

Slutligen förhandlingen mellanpåslaget, inämnts,var om som ovan
grund och botten fråga makt. Som redan framkommit försökteen om
Båstads kommun hindra mellanpåslagetatt hösten 1994attgenom
bordlägga frågan bygglov hänvisa till områdesplanatt attom genom en
behövdes. Efter överklagande Banverket till länsstyrelsen i Kristian-av
stads län beslutades ingen områdesplan behövdeatt ochupprättas
ärendet återvisades till byggnadsnämnden för prövning. Kommunenny
överklagade i sin detta beslut till regeringen. Däreftertur ansökte Ban-
verket tillstånd för utföra schaktningsarbeten, läggaattom upp massor
och anlägga till mellanpåslaget.väg Länsstyrelsen beviljade dettaen
tillstånd kommunen överklagade detta beslut tilläven regeringen.men
Det framkommer viss frustration från Banverkets sida över atten
Båstads kommun försökte förhala ärendet. Banverket vädjade under

gång till olika myndigheter det viktigt medattprocessens var en
skyndsam prövning mellanpåslaget, så inte Hallandsåsproj ektetattav
blev ytterligare försenat. Utan något mellanpåslag skulle okontrol-nya
lerbara förseningar kunna inträffa och tunneln skulle i fall intevärsta
bli färdig förrän efter sekelskiftet. Detta scenario enligt Banverket,var,
helt oacceptabelt för samhället, för och förSJ sökanden Som synes
uppstod ganska tillknäppt situation mellan kommunen och Banver-en
ket. konflikt löstesDenna dock börjani 1996 uppgörelseav genom en
mellan Banverket, Båstad kommun, länsstyrelsen och Vägverket, innan
regeringen hade hunnit fatta sitt beslut. dennaI uppgörelse hurser man
Banverket använde sig sin maktposition och sina maktkanaler för attav
driva igenom överenskommelsen.

Innan vi undersöker denna uppgörelse kan emellertidnännare, man
fråga sig varför det så bråttom Banverket hänvisade till det låg iattvar
samhällsintresset få klar tunneln i tid, detta en absolutatt nödvän-var
dighet Bakom detta kan närliggande skäl för forceraattman se mer
beslutsprocessen. det förstaFör det inte bara problem vid Hallands-var
åsen med fördröjningar på grund bygglov och detaljplanerattav

Ävendröjde. vid andra sträckningar längs Västkustbanan pågick

73 Hans Ottenfalk, regionchef för Banverkets södra region, till Byggnads-
nämnden Båstadsi kommun, 1994-10-14, Ansökan bygglov för attom
anordna arbetstunnel vid Severtorp till under byggande varande järn-en
vägstunnel Hallandsås, och Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Del-genom
dom 1995-05-23, dom DVA 29/95, mål VA 55/91, 11 och 21.nr nr
74Ottenfalk till Byggnadsnämnden i Båstads kommun, 1994-10-14, Ansökan

bygglov för anordna arbetstunnel vid Severtorpatt till under byggandeom en
varande järnvägstunnel Hallandsås.genom
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lösningar. Banverketalternativaochspårdragningarförhandlingar om
väsentligtoch detmed kommunerna attförhandlaalltså att varvantvar

Västkustbanansåkörde fast,förhandlingardessa attnågoninte somav
det,skeddedet andratid.färdigställd i Förkunde blihelhet inte sam-
förhand-pågick,mellanpåslaget ävenförhandlingarnatidigt omsom

Kraft-efterentreprenörskapetSkanskamed övertalingar attom
mellan-uppgörelsentecknades innanavtalet straxbyggama. I omsom
tunnelnklartskulle ha byggtSkanskafastställdesklar,påslaget attvar

tillätBåstad kommun ettförutsattevilket1999,november att25
frånredanÄven förhandlaskundeavtaletmellanpåslag. om, varom

skulle blidetavtalsförhandlingama ettiutgångspunkten attbörjan
viktig. Somaspektenekonomiskadentredje,detmellanpåslag. För var

mellanpåslagetvisadeberäkningardet attfannsbeskrivits sornovan
samhälls-ochprojektetförkostnadernaskulle kunna ge enpressa

det hadebortglömmaheller intefår attSlutligenekonomisk vinst. man
BanverketSåvälprojektet.iprestigemycketkommabörjat som
garanteradeSkanskaochtidsaspekten attviktenbetonadeSkanska av

verkartid. Detbli klar itunnelnskullemellanpåslag utsattmed somett
Kraftbyggarnasåterupprepaundvikavillepristill varje attde

tunne1fiasko.
medoch gåkommunBåstads svängafickdå attVad det omsomvar

redahelt lättinte utmellanpåslaget Detta äruppgörelsepå omen
informellt.sketthamåsteförhandlingarochkontakterdeleftersom en
decemberiförhandlingar,emellertidpåbörjadeshösten 1995Under

slutetoch iöverenskommelsenkommunledningenundertecknade1995
fullmäktige. Detiöverenskommelsen igenomröstadesjanuari 1996av

godasinainför val. Genomställt kommunenBanverket ettverkar som
tidi-erbjuda kommunenBanverket attkundeVägverketmedkontakter

Banverketmöjligtvägprojekt. attDettafleragarelägga genomvar
"Nyinveste-anslagetfrånVägverkettillkronormiljoner95lånade ut

samordnings-kundestomjärnvägar.7° så visPå även storairingar
tunnelbyggetfrånöverskottsmassomautnyttjavinster attgöras, genom

kundeuppgörelsenmed påGenomvägbyggnationer. attdessatill
mellanpåslagetvidarbetetför hurvillkorställa vissakommunenockså

bygg-"Snartproblem. Sedessa75 berörVästkustbananartiklarMånga i ex.
och6-7,1995:7,Västkustbanandröjer,VarbergFalkenbergklart i —

samhället,kostnaderna förökaHalland kanutbyggnadLångsam genom
15.Västkustbanan 1996:9,

Framställning1996-04-11,regeringsbeslut76Kommunikationsdepartementet,
Kristianstadsibyggande vissamedel för vägarförskotteringfrågai avavom

g,lan..
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skulle bedrivas. Transporterna från mellanpåslaget skulle endast få ske
på dagtid, inga massupplägg fick vidpermanenta mellan-upprättas
påslaget, utläckande skulle kontrolleras på kemikalierestervatten och
området skulle återställas till det skick det befann sig i föresom
miljöingreppet."

skulleDäremot valet nej till överenskommelsen,sägaatt enligt
många lokala politiker, innebära kommunen förlorade kontrollenatt

tunnelbygget. Kommunledningenöver ansåg ändå inte i läng-att man
den kunde hindra mellanpåslaget. Banverket hade tidigare köpt den
plats där mellanpåslaget skulle anläggas och således fanns det ingen
sakägare kunde driva juridisk Vidare hade Länsstyrel-som en process.

givit tillstånd till verksamheten och detta beslutäven över-sen om
klagats så innebar detta endast viss tidsfrist. Kommunalrådet Torden

c sadeKnutsson i kommunfullmäktigedebatten, jag övertygadär om
körregeringen vid nej. En ledamotatt över ansåg: detettoss annan

inte rimligt strida statliga, skattebetalande, verk.7°är Medmot andra
ord, antingen tackade kommunen till den förmånliga uppgörelsen
och tillät det miljöingrepp varit så mycket eller så sadeemot,som man

förloradenej och på så vis såväl erbjudandet vägutbyggnaderman om
kontrollen verksamheten vid mellanpåslaget,över ochsom

miljöingreppet blev ändå av.
Skepsisen fanns dock kvar hos flera lokala politiker och inom kom-

nämnder. Miljöpartiet menade kommunledningens påstå-attmunens
ende "regeringen kör ändå oss spekulation.att Vidareöver var ren
menade den kommunala beslutsprocessen dennai frågaatt läm-man

Ärendetnade del önska. hade smugits fram" och fullständigtatten
beslutsunderlag hade inte blivit tillgängligt för alla kommunfullmäkti-
geledamöter förrän vecka innan beslutet skulle tas. Miljö- och häl-en
soskyddsnämnden godkände uppgörelsen endast med motiveringen att
mellanpåslaget ändå inte kunde Dock påpekadestoppas. attman
projektet negativt för miljön och riskabelt för grundvattnet. Nämn-var
dens erfarenheter hur inläckande hittills hade skötts ingavvattenav
dessutom "ytterligare farhågor. Trots sitt positiva skrevsvar man,
Nämnden vidhåller försiktighetsprincipen bör gälla ochatt arbets-att
företaget inte bör komma till stånd på denna plats miljö- och natur-ur

77 ÖverenskommelseVägverket, 1995-12-06.
78 Karlsson,Hans "Förstör eller skonar miljön Totalt skiljande åsikter om
arbetstunnelns miljöpåverkan, Nordvästra Skånes tidning 1996-02-02,
79Ibid.,
80Miljöpartiet de 1996-02-05, Reservation,gröna, KF 960131 pkt
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Även bygglovbeviljandebyggnadsnämndensskyddssynpunkt.’ av
röstadeledamöternämndensreservation. Fyraskarpföljdes avenav

våldtäktenhelt"Viskrev motsätterreservationenoch inej avossman:
livsviktigavårtkan försämrarisktagandedettaoch storanaturen som
allaifinns i såfarhågor yttran-framtiden,i gottvattenbehov somsom

beslutbyggnadsnämndensförgrundtillliggerden som

och vattenVatten, vatten mera

tätning,effektivlöftena ettattfortsatte,Vattenläckagen trots varaom
övervakadeKristianstad läni attLänsstyrelsenproblem. somstort

såg1995underpåpekade också attfölj desvattendomen mansommaren
överskriditsvattenmängdenföreskrivnamaximaltdenallvarligt på att

ivarit bristertillfällenupprepadedet vidochmättillfállenvid 3 4 attav
ökadeläckagevattenmängderna. Mellanpåslagetrapporteringen av

börjadeHallandsåsenpåbrunnarallt flerochläckagetytterligare uppe
emellertidframställdes vatten-Skanska entreprenörMedsina. som ny

SkanskapåpekadeVisserligen attlösas.påproblemet väg att mansom
bergförHallandsåsendelar utankalla vissa ettkundemed tvekan av

tillövergångenlerkross,ochsten-frågandet snarast menomvar
åsen.8 Medmedicinenbergteknik, den mothederlig rättaärgammal

in iflytandeborrhåli cementultrafinförinjektering cement pressasav
stabiliserar,vattenflödet ochsprickor,till stopparberget täppersom

skullebetongsprutningmedeftertätningochsprängningkonventionell
bli.aldrig DennatunnelndockkundeHeltvattenproblemet lösas. tät

frånmed i diskussionenfunnitshadedock intemetod utannyvar
Undertillfredsställande.fungerahellervisade sig intedenochbörjan

ochförsenahotadekritisk vilketallt attvattensituationenblev1996 mer
haproblemen,tillkäntverkar,Skanskafördyra bygget. trots att man

hän-ochbesvärligasåförhållandenaöverraskadblivit över att manvar
påbergförhållandenaundersökamycket svårtdettill attvisade att var

Åsen oberäknelignyckfull,tunneln låg på.sådant djupett varsom

Yttrande1996-01-29,hälsoskyddsnämnden,8 Miljö ochBåstads kommun,
Severtorp.mellanpåslag vidöver

Sammanträdesprotokoll,82 Byggnadsnämnden, 1996-04-29,Båstads kommun,
1996-04-29.FörslövReservation,

1100.2475-7627-951995-07-24, Dnr.83 Kristianstads län,iLänsstyrelsen
HallandsåsProjektschakta",8‘ det BorraSå skall sprängagöras somma----

8-9.1996,ren
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och motsträvig, och kunde inte med säkerhet vadveta vän-man som
tade längre in i berget.

Både Banverket och Skanska hade ekonomiska skäl snabbt lösaatt
dessa problem. avtaletI mellan Banverket och Skanska fastställdes att
Skanska skulle betala vite på 3,3 miljoner kronor tillett Banverket för
varje veckas försening förhållandei till 25/11-1999, med maxbeloppett
på 100 miljoner. Banverket skulle i sin stå för tätningsmedel ochtur
fördyrade materialkostnader under byggets gång. Bygget kunde bli
såväl billigare dyrare beräknat, det bergetän avgjorde,som var som
och således hade intresseett gemensamt vattenflödetatt stoppaman av
på ekonomiskt och effektivt Särskiltett den s.k. Södrasätt. randzonen,
dvs. sprickrikt, vittrat och vattenriktett område på sydsidan åsen,av
befarades skapa mycket problem och risk förextra Ett sätt attras.
komma igenom denna svåra helt enkelt sänkaatt temporärtpassage var
grundvattnet till under tunnelns nivå medan arbetet pågick för sedanatt
igen höja grundvattennivån till det normala. För detta behövde dock
Banverket ansökan hos Vattendomstolen.göra alternativEnen ny
metod frysa berget framför tunnelfronten föratt på så vis skapaattvar

stabilt berg kostnaden för detta skulleett bli mångfalt ochstörremen
försena tunnelprojektet med till 26 månader.upp

I MKB:n för Södra randzonen, utfördes VBB Viak på Ban-som av
verkets uppdrag, bedömdes vilka effekter dessa temporära grund-
vattensänkningar skulle få. Genom provpumpningar utförts undersom

hade1995 Banverket undersökt detta. Dessa visade någontester att
påverkan kundeinte fastställas på avstånd 600 ochett meter attav ca
efter avslutats återgick grundvattnet tillprovet sin normala nivå. För-
ändringar vattenbalansen kunde likväl åstadkomma störningar vidav
flera känsliga naturområden på Hallandsåsens sydsluttning och de
areella näringama, och närboende skulle i enstaka fall kunna drabbas

sinande brunnar. Ett kontrollprogram skulle emellertid tillav attse
risken för skador på miljön skulle uppståatt minimerades och deatt
närboende och andra inte skulle drabbas. Med tanke på många redanatt
hade drabbats sinande brunnar och vissa branddammar och våt-attav
marker uttorkade det inte längrerapporterats hållbart påståattvara var

Åberg,85 ÅbergNils Advokatbyrån Co tillAB Växjö Tingsrätt, Vattendom-
stolen, 1996-06-19.
86VBB Viak, 1997-03-26, Banverket, södra regionen Skottorp-Förslöv, Ny
järnväg tunnlar Hallandsås, MKB Södra randzonen: Tidigare lovgivnagenom
vattenföretags och det sökta företagets samlade miljöpåverkan inom södranu
randzonen.
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riskenochbli försumbaraskulle attgrundvattensänkningama attatt
liten.drabbasskullenågon ytterstvar

olyckshändelsergrundpåi MKB:nkonstaterades vidare attDet av
ellergrundvattnet merskadagrumlingellerutsläppkemiskakunde

betydelsesärskildbetonades det attpermanent. Detmindre att var av
åtgärds-kemikalier. Enförvåtmarker inteochvattendrag utsattes

försiktighetsåtgärder dras-allautifall-skullestrategi trotsupprättas —
skulleåterleddainträffa, detskulle vattnetgrundvattensänkningartiska
grundläcka påskulleföroreningareller utkvalitetavvikandefå omen

åtgärderoch vilkaåtgärdsstrategi sågdennaHur uthaverier. manav
enda konkretaknapphändigt. Detdockbeskrivstänkte sig ytterst som

faunanfloran ellerhotaskulle kommavattenbrist attnämns är att om
grund-uppumpadedetmedkompenserasdettaskullemarkytanvid

samhälls-randzonenSödraförgjordes separatDet ävenvattnet. en
medmellanpåslagetfördenliknarkalkylekonomisk mermensom

Efter striktadetsamma.blev ocksåuträkningar. Resultatetochtabeller
helaframtida vinstereventuelladärberäkningar,ekonomiska även som
för-blev slutsatsenräknades in, attskulleVästkustbanan engenerera

månadmiljoner kronorfemskulle kostatunnelprojektetsening perav
blev lång-förseningenytterligareökaskullekostnadoch dennaatt om

beräk-grunvattensänkningentalade för den temporäravarig. Detta som
alterna-med denjämförtmånadermed 8-26byggtidenförkortanades

frysmetoden.tiva
till-till sitttveksammycketVattendomstolen attgångDenna gevar

Åtskillig kritikregeringen.tillärendetöverlämnadeochstånd man
områdetfastighetsägare iOmkring 200inkommit.hadeansökanmot
minskadförfarhågorframförtochsakägaresighade anmält som

Även medsambandredan iBåstad kommunvattentillgång. som
ochskäraskundevattenådrorföroroligamellanpåslaget varit att av

ängslan.framförde återigenvattentäcktemakommunaladehota samma
framförde vissalänlänsstyrelsen Skånesioch attFiskeriverketOckså

godkännas. sittkunde ldeninnanförbättrasmåsteansökanibrister
anmärkningar.del skarpahelocksåVattendomstolenuttalande hade en

tillkalkylen intesamhällsekonomiskadenkritiseradeDomstolen att
enskildaoch dekommunenfarhågortill dehänsynfullo tagit som

redovisningenVidare skrev är närmastframfört. attsakägarna avman
samhällsekonomiskafrån deinslagmedföretagsekonomisk art

"samhällsekonomiska effekter87 1997-03-25,södra region,Banverket, av
Hallandsås.vidtunnelbyggetförseningar av

38/96.1997-06-18, VA88 Vattendomstolen, "BeslutVäxjö tingsrätt,
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konsekvenser för Banverket I Vattendomstolens domsom genereras
skulle dock inte endast företagsekonomiska faktorer in,vägas utan även
skador för sakägare och på naturvärden, samhällsekonomiska
bedömningar i effekter för och kommunstort ...samt inte kanstat som
uppskattas i pengar." Domstolen påpekade också de farhågor ochatt
risker framförts grundvattensänkningen intemot ogrundade.som var
Hittills endast 28% tunneln klar och hela fastigheter58 hadevar av
berövats sitt och den tidigare vattendomenvatten godkände ettsom
läckage med 331/sek för hela tunnelns längd hade överstigits med

det dubbla. Avslutningsvisnästan påpekade också det råddeattman
osäkerhet beträffande miljöeffekterna dettastor vattenföretag påav

grund de komplicerade geologiska förhållandena, vilket gjordeav att
inte kunde godkänna ansökan.man

Studerar minnesanteckningarna från de interna bygg-, vatten-man
och bergtelcnikmötena framkommer också situationen kritisk.att var
Vid flera fronter, särskilt vid de påslagen, stod arbetet tidvisnorra mer
eller mindre stilla på grund mycket Däremot deni Södravatten.av
randzonen gick arbetet bättre förväntat. injekteringsmetoderDeän som
fanns kontrakteti mellan Skanska och Banverket fungerade inte och
efter års arbete konstaterade Skanska deras huvudarbeteett hittillsatt
hade bestått injektera och försöka tunneln, vilketatt någottätaav var
helt vad hade förväntat sigänannat på signär tog entrepre-man man
nörskapet. Med dessa kunskaper borde Banverket och Skanska sigsätta

och inofficiella tidsplanergöra och kostnadsberälcningar.ner nya
Arbetet gick och tunne1f1askotrögt verkar inte haett varit alltförnytt
avlägset. fortsatteDessutom länsstyrelsen vid upprepade tillfällen att
påpeka Banverket måste finna klaraatt vattendomensnarast sätt ochett
vidare blev de torrlagda brunnarna och grundvattensänkningen allten

fråga för lokala ochstörre massmedia. På infonnationssidanprotester i
kommunens tidning Dag för Dag försvarade sig emellertid:man
Banverket och Skanska del de scenarios målatsattmenar en av som

i media den eventuella grundvattensänkningen överdrivnaärupp om
och flerai fall innehåller direkta sakfel.°

Banverket och Skanska såg förgå lösavägar problemen;tre att att
l lining, 2 vattendom, och 3 förbättrade injekteringsmetoderen ny
och effektivare injekteringsmedel. Här stod således tunnelbyggama
återigen inför bifurkationspunkt med olika valmöjligheter för huren

89Ibid., 13.
9°Banverket, södra regionen, Byggmötesprotokoll, 1997-02-21,
9‘ Johan Persson, "Grundvattensänkning endast i nödfall, Dag för dag
1996:12, 11.
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dvs.första, liningprojektet. detmed Förvidareskulle gåman
underlösningfunnits medtunneln, hadebetonginklädnad enensomav

metod grunddenna påminimerasträvadeBanverkettid, att avmen
kronorkostade 100 000effektivtkostnadsskäl. Lining över permenvar

deanvändas videndastskulleoch lining utsattstunnel mestmeter
förförberedelsernaunder 1997påbörjadesandra attställena. detFör

tillåtnaöka denvattendom förheltansökan attlämna nyom enen
hadesituationenprojektet. Somför helainläckandemängden vatten var

flerväntadeVidarealdrig följts.praktikenivattendomengamladen
därMöllebäckzonen,sprickrikadenproblematiska passager som

hade behövtsSödra randzonenförlikt denansökanseparatannars en
hård,förhaverkarvattendomen trotstidigare ansettsDengöras. vara

gränsvärde i sindettafram tillkommithadesjälvBanverketatt
heltsadeSjödahlStenprojektansvarige öppetBanverketsochansökan,

heltenkelt fåheltframkomligintervju väg är atti att en nyenen
det ingainfl6de.93 Således fanns störretillåtervattendom störreettsom

på tätningmycketsåBanverkethosambitioner satsaatt resurser
respekteras. Enskulle kunnavattendomengamladenlining nyatt

hänsynlösningdock knappast togkanvattendom sägas somvara en
Överhuvudtaget diskussionlystemiljökonsekvensema.till omen

de internafrånvaro imed sinmiljöeffektergrundvattensänkningens
då grund-i augusti 1997,Skanska.och FörstBanverketmellanmötena

tillsatteår, Ban-iallvarligt problemvarit över ettvattensänlcningen ett
skulle utförasvegetationsundersökningekologiskverket avsomen

blevstudieuniversitet. DennaLundsvidinstitutionenEkologiska
stoppats.tunnelbyggetefter detförstemellertid klar att

finnavattenläckagetlösa etttredjedenSlutligen, vägen att var
bergetförutominjekteringsmedel. Problemet atteffektivt varvar,

mycket långa. Isprickzonernalerblandat,ochsprickriktmycket att var
antal borrhålborratänkt sighadeSkanskas planer ettatt av enman

tunnelbyggd/sprängd20-30längdsammanlag meter meter somperav
iblandhadeställetikundeinjekteringsmedlet ut manmenpressas

HallandsåsProjekt92 läckande tunnlar","Lining recept mot sommaren-
8-9.1997,

VästkustbananBanverket bygger93 med vatten...,problemtidKlara i trots
6-7.1997:10,

TunnelbyggetNihlgård Wallén,9‘ och BoWilliams,Lars—Erik Bengt genom
till uppföljningsprogramoch forslagVegetationsinventeringHallandsåsen av-

Växtekologiska avd.,1998-02-18,opubl. slutrapporteffekter,ekologiska
Universitet.LundsEkologiska institutionen,
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behövt borra så mycket sammanlagt meter.200 Det behövdes ettsom
mycket lättflytande medel likt kunde nå till alla sprickorvatten utsom
och fylla dem för sedan stelna ochatt vattenflödet.stoppaupp
Tunnelbyggama testade 80 olika cementbaserade medel ochsortersca

olika kembruk, någonäven framgång. Dessutomutan större orsakade
de cementbaserade medlen förhöjd pH-halt i det utläckande vattnet,en
vilket sågs miljöproblem. I januari 1997 diskuteradesett för förstasom
gången det fransktillverkade kembruket Rhoca Gil och under våren
började det kortarepå sträckor. Rhoca Gil hadeutprovas de rätta
inträngande egenskaperna, det flexibelt och det skulle kunna ståvar

fråntrycket grundvattnet. Testerna med Rhocaemot Gil blev
framgångsrika och hopp verkar ha för klara deett tänts att uppsattaav
tids- och resursberäkningarna. Försöken utökades till gällaatt en
sträcka på 100 i de båda tunnlama i arbetstunnelnmeter vidsamtnorr
mellanpåslaget. Jämfört med cementinjektering Rhoca Gil entydigtvar
bättre beträffande tätning, tidsåtgång och det behövdes inga
ominjekteringar.97 Ingen vill återgå till cementinjektering

Samtidigt Rhoca Gil provades i tunneln utredde Banverketsom
vilka miljö- och arbetsmiljöeffekter medlet hade. Alltså, först provade

medlet fullt på det klara med vad detutan för någotattman vara var
använde i på utförliga analyserväntan och miljöutred-attman mer

ningar skulle bli färdiga. Detta åter avgörande bifurkationspunktvar en
för tunnelbygget. Man kunde ha avvaktat använda Rhoca Gil tillsatt

helt säkra på dess miljö- och hälsoeffekter. Visserligen disku-man var
terades Rhoca Gils miljöeffekter redan från början det fram-men
kommer avvaktande attityd och obenägenhet problemen.atten en se

denFrån franske tillverkaren Rhöne-Poulenc fick lång refe-man en
renslista alla de byggprojekt världenöver sigrunt använtom som av
Rhoca Gil informationsblad hur medlet skulle hanterassamt ochom
där farliga egenskaper beskrevs.ämnets

Rhoca Gil bestod komponenter; lösning lösning 2tre samtav en
accelerator. Lösning solution1 l baserad på metylakiylamid ochvar
akrylamid, vilket enligt inforrnationsbladet giftigt vid inandning,var
hudkontakt och förtäring och dessutom kunde det såvälge cancer som

95 "Lining läckande tunnlar, Projekt Hallandsåsrecept mot sommaren-
1997, 8-9.
96Varför användes Rhoca Gil, förDag dag 1997: 12, 23.
97Bergteknikmöte 17, 1997-09-16.nr.
98Bergteknikmöte, 1997-09-15.
99Rhöne-Poulenc Sverige till Skanska,AB Hallandsåsen, Stockholm 1997-01-
3
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för effekter,genetiska skador. Vidare fanns det fara kumulativaärftliga
biologiskt svåmedbrytbart och bioackumuleringakrylamid omvar
information. Vad det gäller personliga skyddsåtgärderfanns det ingen

medlet behövdes självförsörjandedet vid hanteringenstår att av
andningsskydd, luft- och skyddshandskar, ansiktsskärrn,vattentäta

ske fria luftenkläder och möjligt skulle hanteringen ivattentäta om
utrymmen.‘° påpekadeAvslutningsvis Rhöne-eller väl ventileradei

uttömmande,för säkerhets skull informationenPoulenc också att var
för hanteringen och användaren måsteanvändaren ansvarig attatt var

nationella bestämmelser.till lokala ochhänsynta
mycketframkom det tydligt Rhoca GilMed andra ord att var en

informationenEmellertid kan lite kritisk tillfarlig produkt. man vara
lösning och acceleratom iRhöne-Poulenc eftersom lösning 2från

presenterades för lösning ochinformationsbladen endast sig. För 2var
giftiga gällde andraalls lika Lösningacceleratom, inte somsom var

skyddsåtgärder.för hantering miljö- och personligaanvisningar Detav
gälldeinfonnation vilka skyddsåtgärderfanns dock ingen näröver som

skulle hanteras tillsammans, vid blandning ochalla komponenternatre
informationen lite motsägelsefullt, vilket kaninjektering. Detta gör

uppmanadetill grund för missförstånd. Skanska itänkas ha legat t.ex.
för hanteringen Rhoca Gil endastarbetsinstruktionersina attav

skyddskläder, handskar och skyddsglasögonvanligaanvändning varav
nödvändiga. med hanteringeninstruktioner stämdeDessa överens av

dessa åtgärderbeskrivitslösning och acceleratom,2 ovan varmen som
tillräckligt för hantera lösninginte alls att

kompletterande information från Rhöne-Poulenc, angå-I en senare
hävdades endast opoly-Gils miljöpåverkan, 0,06%ende Rhoca att

gelén efter vecka,giftiga kunna lakasmeriserande ur en ommonomer
skulle, och denna mängd skullekomponenterna blandats desom

grund den vattenrika situationen vidkraftigt spädas pådessutom ut av
Hallandsåsen hävdades injekteringsmedlet till 90Vidare %att var

nedbrytbart efter dagar, vilket inte medbiologiskt l4 stämmer överens
Skanskalösning Banverket och verkarinformationsbladet om

Rhöne-Poulencs uppgifter och deras vidarefasta på iemellertid ha tagit
det: samband med detta spilltill Båstad kommun står Iinformation

°° Informationsblad produkt: SiprogelRhöne-Poulenc Sverige AB, 110-25
Solution 1994-09-15.
m Ibid.,
m2 Hallandsås, Keminjektering med Rocagil.Skanska 1997-03-21,
‘°’ Skanska,från Rhöne-Poulenc till 1997-04-28.Telefax
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olycksfall sker kraftig utspädning och riskerna för miljöngenom en
bedöms små.°som

Banverket och Skanska tillsatte också konsulter och experteregna
för få information. Cement och Betong Institutetatt i Stockholmmer
gjorde utredning med uppgift reda på Rhoca Gils beständigatt taen
het.°5 denna framkommerI också akrylamidbaserade injekterings-att
medel hade sedan 1950-talet. delEn dessaanvänts hadepreparatav

förbjudits1974 i efter fall förgiftningarJapan det verkar dockav men
slarv.°°på grund Den generationen injekterings-mest vara av nya

medel, dit Rhoca Gil hörde, hade emellertid bytt delar denut stora av
akiylamiden polymetylakrylamid mindre giftig. Imotrena en som var

utredningen påpekades dessutom efter det medlet injekterats,att att
stelnat och bildat den vattenstoppande gelén så minskar giftigheten
kraftigt. konstaterades såledesDet giftigheten efter injekteringatt
berodde på hur väl de olika komponenterna blandats och stelnat och
om den såsom förväntas blir helt polymeriserad de två komponen-

blandas den inte vattenlöslig och giftig. emellertidär Detterna var
just denna polymeriseringsprocess visade fungerasig intesom som

hade förväntat och betydligtsig mängder såväl giftigstörreman av
akrylamid metylalqylamid läckte i grundvattnet och iutsom om-
givande vattendrag.

Under och hösten de1997, utökade mednärsensommaren proverna
Rhoca Gil hade kommit långt, började emellertid allt fler frågor och
tveksamheter kring användningen Rhoca Gil väckas, såväl interntav

Redan under hade Skanska skickat, Rhöne-viaexternt.som sommaren
Poulenc, misstänkt skum från Stensån till laboratorieanalys i England.
Några giftiga kunde dock återfinnas.inte Vidare efterfrågadesämnen

utförliga miljö- och arbetsmiljöutredningar vid de interna mötena.mer
också BåstadsDet kommun och informeradesvar nu som pressen om

det lovande injekteringsmedlet. Miljö- och hälsoskyddskontoretnya
ifrågasatte kraftigt användningen Rhoca Gil eftersom ämnet ettav var
nervgift, såväl Med hänvisning till lagenmutagent cancerogent.som

kemiska produkter menade produkten skulle bytasatt ut motom man
produkt.‘°mindre farlig utredningI arbetsmiljön utförden en om av

‘° Banverket till Båstads kommun, 1997-08-14, "Försök med Rhoca Gil 110-
25.
°5 Björn Lagerblad, Cement och Betong Institutet 1997-02-21, Preliminär

Yttrande beständigheten hos Rhoca Gil 110-25.rapport: om
06 Ibid.
‘°7Telefax från Rhöne-Poulenc till Skanska, 1997-06-04.

Åsam8 Båstads kommunLarsson, till Banverket, 1997-09-17.
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dessutom akrylamid kunde, förutomPrevia, konstaterades de tidi-att
orsakanämnda skaderiskema, störningar i fortplantningen, gegare

missbildade barn och dessutom mycket lätt via hudenämnettogs upp
och farligt redan vid doser.och andning små Previa rekom-ämnet var

all hantering Rhoca Gil skulle ske försiktig-menderade medatt storav
personalen skulle ha den utökade skyddsutrustningenhet och som

skulle Skanska föra allagällde för lösning registerDessutom överett
för produkten och detta register skullede arbetstagare utsattessom

år.°°40i minstsparas
september blev det allt uppenbart inte alltslutet 1997I attmerav

skickades för laboratorieanalys, luktstod till ochrätt vattenprovernya
och tunneln visadeuppstod vid injekteringen mätningar inne i att

formaldehyd och akrylamid hade vidgränsvärdena för överstigits ett
fisk omgivande kreaturtillfällen. Sedan dog i vattendrag,flertal upp-
och Hallandsåsen blev offentlig ochförlamningssymtomvisade en

"miljökatastrof/skandal.massmedia
förundersökningarfråga varför inga ordentligaViktigt sig äratt av

började tunneln speladeGil gjordes innan det i HärRhoca utprovas
projektetekotoxiologisk sakkunskap inomavsaknaden en av-av egen

dock väsentligt väl fungerande organisationgörande roll. Det är att en
vad har kompetens för, och intevad kan och inte attvet man manman

Visserligen informationen från Rhöne-dennaöverstiger gräns. var
motsägelsefull det framkommer ändå medPoulenc till vissa delar men

innehöll mycket farligt gift, vilket bordeRhoca Gilall tydlighet ettatt
försiktig hantering. förklaring till dettaEnha föranlett annanen mer

hårt pressade lösaBanverket och Skanskakan att vatten-att varvara
ekonomiska förlusterna och igen de förseningardefrågan, tastoppa

hade situationen i början 1997 varituppstått. Som vi sett, avovansom
projektet. grund tidsbrist det inte bara Rhocakritisk för hela På av var

kembruk, först provades tunnelnandra i innanGil, ävenutan som
lovandemiljöundersökningar gjorda. Med deordentliga testernavar

Arbets-tillbaka inom tunnelprojektet.med Gil kom optimismenRhoca
mellanpåslaget just klar öppnade fyraned tilltunneln nyasom var

med Rhoca Gil skulle kunna projektetfronter och detta tillsammans
Med andra ord, ville intebli klart inom utsattaatt ramar. man se nya

verkade på lösas.problem de gamla precis vägnär attvara

‘°9 Malmö, "Angående injekterings-Wohlström, Previa 1997-09-16,Lars AB
medel Rhoca Gil 110-25 Solution.
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Slutdiskussion

Miljösyn och värderingen det andraav

Som utredningen visat miljön med i diskussionen kring Projektvar
Hallandsås från slut. följdbörjan till dels allaDetta de regel-var en av
verk och beredningsvägar tvingar infrastrukturprojektstora att tasom
hänsyn till miljön, dels det tryck fanns från allmänheten,yttreav som
andra och medierna. Huruvida detintressen inom Projekt Hallandsås
fanns ambitioner föruppriktiga seriös miljöhänsyn svårareär atten

på. Visserligen har genomgången dokumenten från projektetsvara av
visat det påtalades brister i och hur hanteradeMKB i miljön,att man

alltid utåt sade visa möjliga hänsyn.sig fannsDetäven störstaom man
således glapp mellan hur tunnelbyggetvisst presenterades förett

Ändåallmänheten och hur internt behandlade miljöfrågan. kanman
inte det saknades miljöambitioner och det rimligtsäga att är attman

de inblandade villeinte miljöingreppgöra störreanta att parterna än
nödvändigt. studien klartvisar miljön inte stod förstaDäremot iatt

på tunnelbyggarnas prioriteringslista. dem tunnelbyg-Förrummet var
det problem de lösa och miljöhänsyn handladesatta attget som var

främst i samband med exploateringen med tekniska metoderattom
minimera de skador och ingrepp uppstod. Särskilt problemennärsom
och förseningama började dyka blir det tydligt miljön priorite-attupp
rades Tid,lägre. och prestige värden gick före miljö-pengar var som

beredningsförfarandethänsyn. Miljön och framstod och medibland till
hinder för snabbare färdigställande tunneln.ett ettsom av

Varför fick då den lokala miljön stå tillbaka problem uppstodnär
viktigt denna fråga fårEtt på analysera hur miljönattsvar man genom

beskrevs dokumenten från projektet.i dessa återfinnerI man genom-
diffusagående mycket formuleringar miljövinster, miljöhänsyn,om

olika intressen, Vad egentligen med dessa begreppetc. ärsom menas
inte definierat eller beskrivet. för givet allaDet känner tilltas t.ex. att

jämvägstrafiken miljövänlig och de miljövinster dennaäratt att som
med råge kompenserar ingreppen vid Hallandsåsen. Någonger mer

analys hur kom till denna slutsats finns inte. Vidarenoggrann man
kännetecknas dokumenten byråkratiskt avskalat språk medett ettav
ekonomiskt och teknokratiskt problemlösande perspektiv. Det kart-är
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läggningar störande effekter, diskussioner kring gränsvärden,av upp-
rättande kontrollsystem och beskrivning tekniska lösningarav av som

i dokumenten. Vad inte minst likatar ett stort utrymme nämns ärsom
viktigt fråga sig. Kritiska perspektiv och problematiseringatt av even-
tuella miljöeffekter saknas och dessutom finns det brister i hur man
redogjorde för komplexa ekologiska och geologiska förhållanden.mer
Framför allt lyste dock resonerande och värderande på miljönen syn
och diskussion kring olika värdefrågor helt med frånvaro.sinen

Johan Hedrén har i sin förut nämnda doktorsavhandling kunnat visa
den svenska miljöpolitiska debatten hittills väsentligen bedrivitsatt

"under den teknologiska politikfonnens kriterier. lqiterierDessa är,
för det första, tekniskt dominerat språk med inslag tekniskaett meta-av
forer och detaljrika och med facktermer utförligt beskrivna problem-
bilder och åtgärdsförslag. andra kriterietDet den vetenskapligaär att
kunskapsanvändningen dominerar, där värdefrågor förvetenskapligas
och underordnas konventionella ekonomiska värderingsnormer. Det
tredje kriteriet hög grad konformitet, dvs. de olika politiskaär en av
partierna har likartade åsikter miljöfrågani jämfört med andramer
frågor. Miljöfrågan har på så vis kommit dominerasatt av en
byråkrat- och expertkultur där olika myndigheter och expertorganisa-
tioner på nyttigt och välmenande har försöktvis lösa miljö-ett
problemen. ‘

Vid tunnelbygget det tydligt det såväl inom projektets organi-är att
sationskultur i myndigheter kring projektet den teknologiskasom var
politikformen den framträdande. Ansöknings- och till-mestsom var
ståndsförfarande handlade mycket visa hur gränsvärden ochattom

miljökrav skulle kunna hållas och kontrolleras ochuppsatta att nyttan
tunnelutbyggnaden vägde andra motstridigaäntyngre nyttanav av

intressen. Miljön redogörs för på deskriptivt med inslagett sätt av
vetenskapliga facktermer några värdeladdade innebörder.utan

förklaringviktig till det inträffadeEn kan därför heltattvara man
enkelt inom projektets organisation saknade kompetens, kunskap och

språk för artikulera svårfångade etiska och estetiska värden ochett att
de känslor, värderingar och psykologiska faktorer, vilka i detnonner,
förflutna har varit avgörande för upprättandet Hallandsåsens högaav
bevarandevärde. Om sådana värden kaninte identifieras, beskrivas och
artikuleras så kan de hellerinte något reellt värde i juridisk, teknisk
eller ekonomisk mening. värdenDessa riskerar endast irre-att ses som
levanta faktorer vilka kaninte konkurrera med tydligt kvantifierbara

° Hedrén, Miljöpolitikens 190-192.natur,
l Sörlin, Miljö och medborgarskap, 11.
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Kostnad-intäkt analysen kom i stället,tid.ochvärden såsom pengar
avgörandet vid bedöm-fallabeskrivitsflera gånger attovan,som

Hallandsåsens olika värdenförståbristande förmåganningarna. Den att
med lokala intressenkommunikationenbidragit tillhakan också att

dessutom visatstudier harmiljöhistoriskaFleraförsvårades. att
harbeskrivningaroch mekaniskaekonomiskaabstrakta naturen enav

miljöingrepp och delslegitimeravilket dels kaneffekt,fjärmande
konsekvenserna sinaför aktörernadet blir svårareinnebär attatt avse

miljöpåverkan.ytterligare ökarvilket sinihandlingar, tur

MKB-procedurenroll iMiljöns
vidinfrastrukturprojektliknandeandrajämförelse medVid sammaen

Hallandsåsenförberedelser vidochMKB-procedurentid verkar inte
behövdes förvadgjordemycket.särskilt Manskilja attsig upp-som

Projektprojekten.för få igång Iformella kravenochlagligafylla de att
infrastruktur-samtidaflera andraihade, precisHallandsås som

tillståndbygglov givits,tagits innanregeringsbeslutetsatsningar,
beslutsgångklara. Dennamiljöutredningarordentligaochgodkänts var

hårdakritik eller ställaföra framsvårttill detbidragitkan ha attatt var
förberedelse-Banverket underkonstaterakanVidarekrav. attman

olika roller.hade fleragenomförandefasenochbeslutsgångenarbetet,
både företunnelprojektetförmed ochhade varitBanverket propagerat

beställareochfrån SJsepareradesBanverket ävenefteroch avvar
tillstånd,för olikaansökningarBanverketgjordeprojektet. Dessutom
kalkylersamhällsekonomiskaochupprättande MKBföransvarade av

miljöpåverkan.ochgrundvattennivåerkontrollergenomfördeoch av
direktochmedBanverketsamarbetade entreprenörenSlutligen var

exploatör.ocksåBanverketFöljaktligeninblandad i bygget. envar
egentligenBanverketvilka intressenfråga sigkanDetta gör att man

kunde framträdaoch BanverketstöttadesProjektetföreträdde. statenav
förföreträdaresamtidigtmyndighet,opartisk varsom mansom en

kring tunnelbygget. Dettaexpertkunskapmed alloch inneprojektet satt
ochtill opartiskha bidragitkan knappast öppenförhållande sägas en

miljöprövning.

"2 ekologin och dendöd: Kvinnan,Carolyn Merchant, NaturensSe ex.
Sörlin,Stockholm, 1994,1980,naturvetenskapliga revolutionen övers.sv.

and theMetropolis: Chicagooch William Cronon, NaturesNaturkontraktet,
London, 1991.YorkNewGreat West
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Banverket hade alltså central position i Projekt Hallandsås ochen
projektet helhet stöttades dessutom mycket starkt nätverkettsom av av
intressen med likartad på problemet. Med detta nätverk ien syn ryggen
kunde tunnelbyggama, i enlighet med Latours bestämmaresonemang,
vad väsentligt, få igenom förslagsina hos beslutande myndig-som var
heter och förhandlingar tvinga Båstad kommun till överens-genom en
kommelse. också slående hurDet lite drabbadedeär depersonerna,
lokala och miljöorganisationers motstånd avspeglas i utred-protesterna
ningsmaterial, och andra dokument.MKB Det inte lätt sägaattvar

alla de och intressen knutna till tunnelprojektetemot experter som var
och MKB-proceduren svårgenomtränglig för utomstående ochvar

kom således marginaliseras.protesterna att
svenska harDen MKB-processen också fått skarp kritik .13 Många

centrala begrepp dåligt definierade och procedurvägama formalise-är
rade, vilket lämnar mycket för tolkningar och miljön blir på såutrymme
vis förhandlingsbar. Vidare finns det ingen möjlighet påverkaatt
beslutsunderlagen, det finns lagstadgatinget krav offentliggörandepå
före beslut, det finns dåliga möjligheter kontrollera beslut och detatt
finns heller ingen möjlighet ställa krav på MKB-dokumentenatt att
skall kompletteras inte direkt berörs de sökta projekten.om man av
Överhuvudtaget innebär denna kritik det tveksamt talaäratt att ettom
MKB-system i internationellt accepterad betydelse, utan baraen om

mycket teknokratiskt upplagt prövningssystem.4 Professom iett
Staffanmiljörätt Westerlund påpekade också i intervju Aktuellti atten

miljöskandalen vid Hallandsåsen aldrig skulle ha kunnat inträffa om
haft USA.miljöprövningssystem i vidareEnman samma som ex.

granskning den svenska MKB-proceduren ligger dock utanförav
för denna studie.ramen
går såledesDet inte Banverket gjorde formellainte någrasägaatt att

fel vad det gäller MKB-proceduren. studie har dockDenna visat hur
detta miljöprövningssystem användes för legitimera tunnelprojektetatt
och utöka miljöingrepp, stället föri främst användas instru-att ettsom

för minimera miljöingreppen. Genomgående för de olikament att
MKB-dokumenten från Projekt Hallandsås de optimistiskaär att var
och nedtonade eventuella problem. Problematiserande, ochresonerande

"3 Ulf Kjellerup, "MKB-proceduren offentlighet och aktörer", Trafik och-
miljö." Forskare skriver kunskapsläge och forskningsbehov, ed. Hans E. B.om
Andersson Lund, 1997, 374-386.
4 Ibid., 386.
"5 Intervju med Staffan Westerlund, Aktuellt kl 21.00, Kanal 1 SVT,program
1998-06-19.

18-5962SOU1998:13718
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helt frånvarande.kritiska perspektiv Mycket tid lades inästanvar
buller- och vibrationseffekter och diskuterastället ned på beräknaatt

för dölja miljöingreppen. utredningenkosmetiska åtgärder Somatt
berget mycketkonstaterades gång på gångvisat, så att var

komplexa geologiska förhållanden, vilket gjorde detmed"svårbedömt
Ändåeffekter grundvatten och ekologi. skeddeförutse påbesvärligt att

och problematiseringar vaddjupgående riskanalyseringa över sommer
komplexa sammanhang stördes.hända ifall dessa I MKB-skulle kunna

från idealfallet och alternativautgick bara ingadokumenten man
presenterades ifall allt skullescenarier något gåmodeller eller trots

och tekniska metoder ändålösningaralternativaDesnett. som
tidskrävande.framställdes orealistiska, dyra och Manredovisades som

kontrollprogram upprättades bravad dekan vidare fråga sig som var
för snabbaframställdes dessa garantierMKB-dokumentenför I som

ochproblem. gränsvärdemaeventuella Trotsåtgärder överstegsattmot
tillförlitlig lösningdock klar och påtorkade fanns det ingenbrunnar ut

med vattenläckage.problemetgrundläggandedet

inre logikTunnelproj ektets

fråntunnelbygget vid Hallandsåsen börjanföljervi gjort,Om somman,
hand detdet lätt med facit i hurstoppades,fram tills bygget är att se

pekar framlogik i helabyggdes in inresuccessivt processen somen
får redanförklaring till projektets utgånggiftskandalen. Enmot man

jämfört medbörjade. Jämvägstrañkenstudera hur detatt vargenom
kontroversiell och planerna påbetydligt mindrelandsvägstrañken en

med motstånd såvälHallandsåsen ringajämvägstunnel möttesgenom
och förunder-Beslutsprocessen forceradesnationellt.lokalt som

ekono-bristfälliga. Inbyggt projektet finns dessutomisölcningarna var
kontrakt och avtal mellan beställaremisk och tidsmässig press genom

fanns det redan bygget startade,detta innanoch Trotsentreprenörer.
medvetenhet Hallandsåsenbeslqivits, ettatt varen omsom ovan

skulle kunnabygga och komplikationerproblematiskt berg i attatt
framställdestonades emellertid ned ochtillstöta. Detta som en

tekniskt lösta problem, någon utförli-eller redanutmaning utansom
Genomgående valde Banverket också de ekono-riskanalys. mestgare

kritik och avrâdan. vältidseffektiva alternativen Sommiska och ärtrots
uppstod, baradock enligt planerna, problem intekänt gick det inte utan

grund bristfälliga förundersök-flera gånger, och pågång utan aven
dålig beredskap för dessa problem. Enligtfanns detningar mötaatt en

Hallandsåsenmiljöhistorisk tolkning, skulle kunna självsäga attman
tunnelbyggama inte räknat med. Varken okonven-"aktör" somvar en
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och förhandsgransk-konventionella metoder fungeradeellertionella
grundhöll måttet på åsen. Lösningen påoch beräkningar inteningar av

öka milj för kompenseratunnelbyggama öingreppendetta för attattvar
oprövade metoder.kunna användaoch förförseningarna att nya

Skanska egentli-allvarligt Banverket ochfråga sig hurmåsteMan
vattendomstolenfastslogsde miljöbegränsningarpåtog avsomgen

definitiva det skeddehaverkar intebegränsningarDessa utansetts som
fastslagna gränsvärdena hadede redanomförhandlingar ochhela tiden

flera ochvattendomar gångeransöktesbred töjmån. Det om nyaen
dock dessaplanerades. Påpekas börutökade miljöingrepp att nya

Banverket innanförbereddes redan 1994-1995planerdomar och av
andra sidan invänd-Skanska hade å ingaprojektet.Skanska korn in i

tillträdde Somplanernaningar entreprenör.närmot ovanman som ny
MKB-förfaranden ofor-miljölagar ochocksåbeskrivits, bidrog att var

ochlämnade för tolkningar, detdiffusa vilketmella och ut-utrymme
miljökraven överskreds. Kontrolle-straffdömdes heller någrainte när

agerade dessutom mångatillståndsgivande myndigheterochrande
frågan"fegt" hänskjuta uppåt iundfallande ellergånger attgenom

bristande förmågan inom projektetsmedförde denhierarkin. Vidare att
tidenandra värden miljön hela priori-organisationskultur artikulera att

såle-bakgrunden. Sammanfattningsvis kankornterades ned eller i man
juridiska ochHallandsås saknade tydligaProjektdes konstatera att

miljetiska ön.gentemotramar
väl projekteti dettaavgörandeDen närärpoängen attresonemang

och prestige lagts och miljöingreppkommit igång, utstora resurser
för de inblandade projektetmycket svårt, såväl iredan så detgjorts, var

tunnel-och utomstående,myndigheterför övervakande stoppaattsom
drastiskt inträffa förnågot skullekrävdesbygget. Det nästan att att

gått myndigheterna kundedettunnelbyggama skulle inse att snett,
avgörande betydelse.skulle få någonoch de protesternayttreagera

logik den drastiskarullade vidare inreTunnelprojektet motav en
och giftskandalen.grundvattensänkningen

sociotekniska kan såle-beskrivningUtifrån Hughes system manav
erhöll "technologicalProjekt Hallandsåsdes konstatera ettatt momen-

tröghet skapades alla de"tröghet" eller tyngd. Dennatum, aven
denmaskiner, anläggningar och i organisationsapparatiinvesteringar

skapades trögheten historisktkring projektet. Vidarebyggts avuppsom
hur det problem, liknandeoch mentala bilderframväxta tänkesätt av

och skulle lösas. för-vid Hallandsåsen, såg Detunnelbygget yttreut
andra ochfrån lobbyister och intressenter prestigeväntningarna staten,

skapade detta systemkultur ochbidrog också. Sammantaget strä-en en
den utstakade kursen. Tekniker, projektledare,fortsätta på etc.attvan

problem de från börjaninriktade bemästra dethelt på att som varvar
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lösa och frågorandra kom skymundani eller sågssatta att som
irrelevanta. Projekt HallandsåsI således först och främstvar man
fokuserad finna teknikpå och metoder för få tunneln klar iatt att utsatt
tid och inom budgetramama, medan andra Värden och miljön låg vid
sidan tunnelbyggamas blickfång.av

fanns emellertid, utredningen bifurkationspunkterDet visat, därsom
de styrande inom Projekt Hallandsås kunde ha valt andra lösningar eller
andra gå. bifurkationspunkter för det första, beslu-Dessavägar att var:

överhuvudtaget bygga tunnel Hallandsåsen; för dettet att en genom
andra, valet västlig tunneldragning Båstad centralort; och förnäraav en
det tredje, bestämde sig för använda sig tunnelborr-att attman av en
maskin drivningsmetod. tidiga beslut blev sedanDessa grund-som

fortsattaläggande för projektets gång och reducerade successivt ut-
för andra tänkbara alternativ och lösningar. starka beto-Denrymmet

ekonomiska och tidsmässiga restriktioner begränsadeningen på ytter-
förligare valmöjlighetema Projekt Hallandsås. utredning harDenna

betydelsefull bifurkationspunkt, förframförallt tryckt på deten annan
fjärde, beslutet utöka miljöingreppen mellanpåslaget ochatt genom

få sänka grundvattennivån. beslutsedan ansökningar Dessaattnya om
miljön prioriterades lägre och hur andra värden ochvittnar attom

kördes eller marginaliserades. det femte, innebarFöröverprotester
berget med hjälp lining, stället välja denvalet inte itätaatt utan attav

fickbilligare metoden med och kembruk, ekonomintäta cement- attatt
före säkerheten och miljön. Slutligen, för det ledde det ödes-sjätte,

använda Rhoca Gil, besitta kompetensdigra beslutet att utan att att
hälsofarliga egenskaper eller förstbedöma dess miljö- och att noggrant

tätningsmedlet, till tunnelbygget blev miljöskandal.kontrollera att en

för framtidenLärdomar

SkanskaSåväl Banverket har hävdat Hallandsåsen inneburitatt ettsom
uppvaknande och skjuts miljöarbetet derasinom organisationer.en

finns förhoppning Hallandsåsen kan händelseDet attomen vara en
tänkesätten inom organisationerna förändras och gift-gör att attsom

skall fåskandalen inte bara negativa konsekvenser. Som inledningsvis
miljökatastroferbeskrivits har också tidigare varit betydelsefulla för ett

miljömedvetande samhället förökat i och utvecklingen skärptaav
viktig med beskriva Hallandsåsmiljölagar. ProjektEn poäng att ettsom

sociotekniskt enlighet med Hughesi sådanasynsätt, ärsystem, att
föränderliga. Sociotekniska inte detenninistiska,är ärsystem system

de har tr6ghet, såväl tekniska förändringaräven utanom en som
och ideologiska förskjutningarsamhälleliga påverkar hela tiden syste-



Vad "det andra " värt Bilagaär 5 57

riktning. Hallandsåsen skulle således kunna bidra till andramets att
värden tydligare uppmärksammas vid infrastrukturprojekt,stora att
gamla strukturer förändras och kan komma till tals irösteratt nya
processen.

utredningen har visat medförde den sneda maktbalansenSom i
fleraMKB-förfarandet Banverket gånger fick igenom sina krav påatt

utökade miljöingrepp. Viktigt komma ihåg emellertid iäratt att en
roller.intar skilda intressenter olika ofrån-MKB-process Det är ex.

ansökare försöker Visa projekt genomförbartkomligt äratt att etten
medföra miljöproblem,och det kommer någrainte störreattatt annars

jämlikidé ansöka. i beslutsprocess behövsdet ingen Menär att en
företräder olika brist på tydliga och starkaolika intressen. Iparter som

tunnelbygget Hallandsåsen fanns det ingen uppenbarsakägare vid i
Båstads kommun och de lokala organisa-till tunnelbyggama.motpart

enskilda sakägare för splittrade för kunnaför ochtionerna attsvagavar
det också enbart tunnelbyggarnaspåverka. de flesta dokumentI är

framförs eller diskuteras. Helaperspektiv och intressen processensom
från och byråkraterhuvudsakligen lång monolog olika expertervar en

kontrollerandeoch i beslutande ochinom projektorganisationen
tunnelbyggama myndighetsföreträdaremyndigheter. Såväl som

och perspektiv påanvände likartat språkbruk sortsett samma
problemen.

borde"teknologiska politikfonnens dominans,stället för denI en
ochdialog mellan olika intressenMKB-process grupper somvara en

värdera miljön. Medför olika beskriva ochför sig står sätt att ettvar
tek-såväl alla de direkt berörsarenaperspektiv borde ett stortavsom

ta1s."få komma tillde bara implicit berörs, Ettniskt projekt som som
till beslutsprcessen ocholika komma tals ilåta många röstersätt att

vid tunnel-den snedbalans fanns i beslutsprocessenkomma åt som
till gällaHallandsåsen, vidga begreppet sakägarebygget vid är attatt

direkt ekonomiskt eller privat drabbas detsådana inteäven avsom
fler inblandade ökar möjlighetenframlagda projektet. Med störreatt en

värden kan artikuleras, olika värdsbilder ochmångfald olika mötasav
Ävensamhällelig legitimitet.beslut fattas har störreatt ett som en

lokala eller sammanslutningarmiljöorganisationer, organisationer av
skulle kunna, med hjälp lagstöd och till juri-privatpersoner av resurser

disk vetenskapligt experthjälp, sakägare medoch störrevara som en
kraft enskilda skulle kunna föra andra värdensän naturens,personer

talan beslutsprocessen.och lokala intressens i

"6 tekniska system",Summerton, Stora 37.
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denna utredning lanserasammanhang villdettaI sortsen ny
oberoende från de statligaskulle ståmiljöadvokater natur-som

företrädare.fungeraridagskyddsinstitutioner ensamt naturenssomsom
från äldre traditionen "naturensdentill idén kan hämtasInspiration av

naturskydds-började drivaombudsmän deMånga personer somav
eller naturentusiastervetenskapsmänsekletbörjanfrågorna i varav

sådan idea-engagerade sig för Enoegennyttigtpå sätt naturen.ettsom
samhällspolitisk mening har den sinarättslig ochiväsentliglitet är men

sådanaHallandsås ocksåProjektLärdomenbegränsningar. är attav
påverka beslut eller hindrakundenaturombudsmän inteenskilda

fördet fanns mångautökade miljöingrepp argumenttungatrots att
ochskyddsfunktion förstärkasdennabehöverSåledesdetta. genom

ochriksdagen,församlingen,lagstiftandedenbeslut ett nyttgesav
värden och intressen. Dessaföreträda andrakraftfullt mandat att

utökadkunna fåmed andra juristerskulle jämfört"miljöadvokater
historia, samhälls-etik, estetik,miljörätt, iförutomutbildning även

skulleMiljöadvokatemanaturvetenskap.riskanalys och vissvetenskap,
ochsöka intressenuppdrag aktivtfå iockså kunna att personerupp

föra fram sak,själva sineller har svårtförbisesriskerar attatt somsom
medför det rättsligaSamtidigthelhetsperspektiv.bredareför få ettatt

entydigt visdär advokaten pårollfördelning,klara ettsystemets
och lokalaandra värden intressenklients intressen,företräder sin att

och tydliggöras.lyftasskulle kunna upp
ekonomiska ochvärden defråga hur andrasigVidare kan änman

utred-artikuleras i ansökningar,skall kunnarationellakonventionellt
utred-infrastrukturprojekt SomvidMKB-dokumentochningar stora

lös-saknades ofta alternativaHallandsåsfallet Projektiningen visat
kritiskt perspektiv.och Dennaproblematiseringarscenarier,ningar, ett

resonemangets"kritiskaför detviljaskulleutredning propagera
olikaskriva såbyråkratspråket ochinförande i sätt att sortersattett nytt

kritiskadokument.fram i sådana Detskall kunna kommaVärden reso-
humanistiska och vissa samhälls-högt värderat inomärnemanget, som

teknologiska politik-"denområden, måste brytavetenskapliga upp
idag.miljöfrågomas hantering Idominerarformen ett resone-som

och värdenerfarenheterperspektiv, ståndpunkter,olikakanmang
bedömningama. Resonemangetoch in iartikuleras vägas rymmer

självkritik. Med kritisktreflexivitet ochgradockså viss ett per-aven
nedbrytande förhållningssätt,ochnågot negativtspektiv intemenas

på effektivt kankonstruktivt där bristeri stället sättsynsätt ettettutan
framställning,Med resonerandeoch beskrivas.identifieras ettsomen

"7 Ombudsmen.och Lohm, NaturesHillmo



Vad "det andra " värtär Bilaga 5 59

komplement till det deskriptiva, teknokratiska och kvanifierande
språket, kan mjuka värden och komplexa förhållanden på ett mer
jämbördigt ställas "hårda"sätt värden och enkla fakta.mot
Miljöadvokatema skulle kunna bli föregångare för användandet av

Ävendetta språkbruk. statsmakten och beslutande myndigheternya
borde premiera de exploatörer och kritiskt redogöröppet för sinasom
projektplaner och för till slut, framför dem interesonemangen som
utreder eventuella problem till botten och försöker dölja eventuella
besvärligheter och motsättningar bakom optimistiska beskrivningar och
nedtonade problembilder.

Avslutningsvis viktig insikt från denna utredningär att storaen
projekt har tyngd och tröghet dem svåragör Detatt stoppa.en som
finns valmöjligheter, dessa minskar drastiskt projekten välnärmen
kommit igång. gällerDet således tänka efter innan projektet börjaratt

Ävenru11a. efter det projekt påbörjats så finns det bifurka-att ett
tionspunkter måste lära sig identifiera och bedöma. I Pro-attsom man
jekt Hallandsås medförde den ekonomiska och tidsmässiga attpressen
det inte fanns någon tid och tänka efter, och valdeatt stanna upp man

regel det snabbaste och billigaste alternativet. vilketAtt valvetasom
det riktiga väldigt svårt,är såvälär på olikasom men om personer

nivåer inom projektorganisation myndigheter och andra utom-en som
stående intressen hade möjlighet gripa in och tillfälligt elleratt stoppa
förändra projekt, så skulle möjligheten öka för valet blirett bättreatt
underbyggt utifrån olika perspektiv.

Erfarenheten från Hallandsåsen visar också forcerade besluts-att
inte alltid den snabbaste till målet.är Visst kanvägenprocesser man

lära mycket från näringslivet för effektivisera beslutsgångar ochatt
arbetsmetoder, inte bekostnadpå miljön, demokratin och andramen av
värden. detI långa loppet vinner alla projekt inledningsvisattnog

utredningar, olikain perspektivgöra och visa ödmjukhet.tanoggranna
På så blirvis inte ständigt överraskad något går fel, ochnärman
trovärdigheten för projekten höjs. förfarandeDetta skulle också i vissa
fall kunna ekonomiska och tidsmässiga vinster. I Projekt Hallandsåsge
skulle det med all säkerhet ha gjort det. Monica Anderssons
erfarenheter, skrivna i artikel precis efter hon lämnade sinatt posten

generaldirektör för Banverket, före miljöskandalen vidsom men
Hallandsåsen, bra slutord:passar som

Ett problem med dagens planeringstort allting ska byggasär såatt
fort. Det inte tid till analyser vilka kvalitativa mal vi villges av

pnå. Borde vi inte ha lärt milonsnart ochu rogrammetoss av blir-terkrigstidens trafi lanering hur dyrt det åde i förluste av-viktiga värden och eller kanske ust därför ekonomi. Minav
erfarenhet mig dessutom,säger totala planerings- och bygg-att en
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eftertankesig tid till iprojekt blir kortareförtiden ett om man ger
början.
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Inledning

den 19 majtill ArbetslivsinstitutetTunnelkommissionenfrånskrivelseI
utvärdera hur arbets-skallbl.a.kommissionen1998 attangavs

samverkan har skettoch huroch bedrivitsorganiseratsharmiljöarbetet
framhöllsVidareoch deras attmed arbetstagarna representanter.

vadfrån Arbetslivsinstitutetutvärderingönskadekommissionen omen
hur intern-där frågandirektiven,ikommissionenålagts omsom

Rhoca Gilfunnitskunskapoch vilkenfungeratkontrollarbetet omsom
utvärderingen börLikasåbetydelse.kan hahanteratsdennaoch hur att

vilken, detfallbetydelse, och i såhaftdet någonfrågan attta omupp
detförbundinnehaftsmed arbetsgivaren änavtaletfackliga ett annatav

medlemmar.varitarbetarnade flestavilketi
Arbetslivsinstitutetmeddeladeden 26 juniVid mötegemensamtett

kommissionende förutsättningaruppdraget enligtaccepteradeatt man
vid utgångenförstskulle redovisasuppdragetdockangivit,tidigare att

månad 1998.septemberav
genomförande tillsattför uppdragetsharArbetslivsinstitutet en

JohanHogstedt,Christerprofessoremabeståttarbetsgrupp avsom
och sekreterareDavid JohnssonMalmberg, juristenochHögberg Per
huvuddelenutförtharkonsult Oscarsson,BoUlla Röberg samt avsom

arbetet.

arbeteGruppens
med-flertaletintervjuathargenomföra uppdragetFör att gruppen
medberördaandratunnelprojektet,i samtverkande parter personer

Oslo-Gardemoprojektet iverksamhet,liknandefrånerfarenheter t.ex.
Hallands-vidarbetsplatsenbesöktocksåharHelaregionen. gruppen

förplatsansvarigasammanträffat medoch1998augustiden 19åsen
tunnel-anställda vidför deföreträdareSkanskaochBanverket samt

intervjuadeochsammanträdenförteckningbygget. En över gruppens
bifogas.personer

medskrivelseArbetslivsinstitutetsframhållits itidigareredanSom
utgångspunkten varit1998-08-21 harutvärderingen attarbetsplan för

skall koncentrerasförfogandestått tilltidden kortaunderarbetet som
systemperspektivutifrånhändelseförloppetanalystill ett snarareaven

felhandlingar.felslut ochtillenskildabindaförsökaän att personer
härvidharolika aktörernamellan de ägnatsSamverkansformerna upp-
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märksamhet. I detta har också legat granska hur intentionernaatt
bakom och utförandet internkontrollen tillgodosetts.av

Gruppens ambition har också varit analysera händelseutveck-att
lingen vid tunnelbygget med sikte på söka dra några lärdomar föratt
framtiden Hallandsåsprojektet. detAv skälet har arbetet också foku-av

på sådana omständigheter kan bedömasserats ha allmäntettsom mera
intresse för både byggbranschen och arbetslivet i övrigt. Däremot har vi
inte gjort någon fördjupad analys enskilda i händelse-momentav
utvecklingen Hallandsåsprojektet måhända från rättsligaav som
utgångspunkter kan ha betydelse.stor

Iakttagelser och slutsatser grundas sålunda på intervjuer och samtal
med olika berörda Tiden har inte medgettparter. intervjutill-än ettmer
fálle med varje vilket innebär kraven på exakthetpart, i enskildaatt
detaljer har fått vika för behovet systematisk överblick överav en mera
Hallandsåsprojektet från arbetsmiljösynpunkt.

Gruppens iakttagelser

En allsidig granskning arbetsmiljöarbetet i tunnelprojektet vidav
Hallandåsen måste förutsätta genomgång hur olika aktörer påver-en av
kat händelseutvecklingen. Gruppen har därför försökt fokusera påatt
varj ro11innehavares del deni kedja händelser så småningome av som
ledde fram till projektet stoppades. har,Viatt tidigare framhållits,som
valt betrakta arbetsplatsenatt analyserasystem än varjattsom snarare e
enskilt händelseutvecklingen.i Utifrån dettamoment sedangörs ett
försök formulera några rekommendationer,att förhoppningsvissom
kan vägledning för framtiden det gäller exempelvisnärge ansvars-
förhållanden, arbetsrutiner, organisation, utbildning, information,
utformning bestämmelser etc.av

diskuterarVi hur vi uppfattat olika medverkande företag,att institu-
tioner och myndigheter handlat på grundval de informationer fåttviav
under projektets gång. Vi härvid också de bristernoterar visom upp-
fattat händelseutvecklingen.i Det handlar byggherren Banverket,om
leverantören Rhöne Poulenc, Skanskaentreprenören ocksåmen om
företagshälsovården, myndigheterna Yrkesinspektionen desamtgenom
fackliga organisationerna.
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Byggherren/beställaren
och igångsättandetför planeringenursprungligaDet ansvaret av

Banverket, varförpå byggherrenvilar givetvisHallandsås-projektet
i verketsarbetsmiljöaspektema inhurbetydelsedet vägtsattär seav

för projektet.beslutsprocess
och Skanska redan tidigthade Banverketfinnavi kanSåvitt en

och inrättadebergetproblemen med tätningtekniskadialog de avom
under höstenbergråd. Redan 1996anledningenbl.a. den ettav
och gjorde prelimi-för tätningockså olika alternativdiskuterade man

alternativ.dessakostnadsberäkningarnära av
arbetsmiljöaspek-harTunnelkommissionensdömaAtt rapportav

framträdande roll. januarispelat någon Iintedenunderterna processen
Gil,information Rhocaskaffat framSkanskasedan1997, gavom

och Institutetuppdrag åt Cement BetongBanverket iemellertid att
beställdeGil. Banver-långtidsstabiliteten hos Rhoca Senareundersöka

frånSkanska.med Rhoca Gil Rapportenfyra injekteringarket av
uppenbarligen funnits i två versioner.harInstitutetoch BetongCement

den februari 1997avlämnad 21preliminäraden förstaI rapporten
ekteringsmedel derasmed akrylamidinjproblemetbl.a. ärframhölls att

hur brablir beroendeefter injekteringengiftighetenochgiftighet att av
giftig-uppenbarligentonadesslutrapportengått. Ipolymeriseringen

sid. 451998:60,SOUTunnelkommissionensned.heten rapport
ytterligare,gjorde någraSkanskaellerBanverketVarken senare

alltförlitade sig igiftighetRhoca Gilsutredningar utanomegna
emellertid ha anteck-lärjunifrån leverantören. Iuppgifterväsentligt på

skulleBanverketpåbyggmöteunder attettnats samman-en person
eventuellaför förekommaRhoca Gilställa samtliga attrapporter om
och andrahälsoskyddsnämndenocharbetarskydd, Miljö-frågor om
sid. 451998:60,SOUTunnelkommissionensmyndigheter. rapport

arbets-generalentreprenadenöverlämnadeBanverket genom
förefallertill Skanska.Hallandsåsen Detprojektförgivaransvaret

uppgifter hadeföljde deBanverket intemärkligtemellertid att somupp
utredningsrapport.förstaInstitutetsochfrån Cement Betongkommit

beslutetskulle ha fullföljtförefaller heller inte attDet som om man
Skanskaavtalet medGil. EnligtRhocasammanställa rapporter om

arbetsmetod,för valnonnalfalleniskulle entreprenören avsvara
med Banverket.samrådmetoder skulle ske isärskildamedan val av

användningbeslutetdelaktigt ialltså ha varitbordeBanverket avom
detuppmärksammat påför deldärmed också sinGil ochRhoca ansvar

föreskrift 1995.14Arbetarskyddsstyrelsensframför alltfölj omer avsom
föreskrift 1989:6,anläggningarbyggnader ochprojektering samtav

kemikaliehantering.storskalighandlar omsom
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Även på allmänt plan förefaller det märkligt Banverketett attmera
byggherre inte på tidigt stadium såg till det gjordesett attsom en mera

omfattande riskanalys i vilken också arbetsmiljöaspekter förinvägts
hela projektet. har uppenbarligen inte skett.Detta

Leverantören

Tillverkaren/leverantören produkt har enligt arbetsmiljölagstift-av en
skyldighet korrekt upplysaningen på sina produkter ochsättatt ett om

eventuellt förknippade medde risker användningen demärsom av
AML kap. 9§.3

Poulenc har levererat produkt, Rhoca Gil,Rhöne klartären som
giftig. åtföljdes visserligen varuinfonnation.Leveransen Denav var
emellertid felaktig på viktiga punkter, bl.a. gällande gränsvärde ochom
koncentration akrylamid. har också underlåtit lämna infor-Man attav

användningenrisker med produkten nervskador.mation Vissa avom
har föranlett Kemikalieinspektionen anmälanDetta göraatt moten

förRhöne Poulenc Sverige brott kemiska produkterAB Lagenmot om
1985:426.

fått från användaren SkanskaAll information ochsom gruppen
tyderför de anställda också på Rhöne Poulencsrepresentanter att

intrycket produkten Rhoca Gil i fárdigblandat till-representant gett att
tämligen ofarlig. Flera användare har uppenbarligenstånd skulle vara

giftinforrnationen avsåg Solution däremot inte denmissletts tro attatt
produkten. kan förledas till sådan tolkningfärdigblandade Att man en

de overheadbilder Rhöne Poulencsframgår bl.a. representantsomav
till anställda vid Hallandsåsen ochvid information deanvänt som

overheadkopioma framgår bl.a.fått del de tillgängligaAvav.gruppen
förakut dödliga doser s.k. LD50 akrylamid, saltangivitatt man

koksalt och härdad Rhoca Gil. Om fasta på dessasannolikt tarman
intrycket akrylamid inte mycket farligaredoser får lätt är änattman

slutprodukten betydligt ofarligare koksalt.koksalt och änäratt
overheadbildema den huvudsakliga informationen fram-Om utgör

bristfällig och vilseledande för icke toxikologisktstår den sålunda som
Även det visats helt korrekt kanutbildade ärpersoner. om som man

selekterad informationhävda det starkt har mycket liten rele-äratt som
arbetsmiljön eller miljön. Motsvarande informationför yttrevans

vilseledande för kemiskt harskulle varit varje ämne gräns-ettsom
fallet akrylamid det starkt vilseledande med tanke på denvärde. I är

information fanns tillgänglig. informationovanligt rikhaltiga Densom
Skanska har drar uppmärksamheten helt frånenligt presenteratssom

cancerframkallandenervpåverkan och egenskap.alcrylamidens
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vid Hallandsåsen medförhållanden råddespeciellaDe storasom
förhindrade polymeriseringdelvisläckandemängder vatten avsom

tillverkarenstark signal tillockså ha inneburitGil bordeRhoca atten
skett ellervilket uppenbarligen inte iförsiktighetsmått,kräva extra

Hallandsåsenförhållandena vidmed den kraftskettvarje fall inte som
borde ha krävt.

Entreprenören

andra sidan helt påarbetsplatsen vilar åförhållandena påförAnsvaret
Skanska.Banverket ochdetta falloch ibyggherren entreprenören,

generalentreprenad januariikontraktSkanskaEftersom om engenom
föroch därmedbyggherreansvarBanverkets1996 övertog ansvar sam-

tillockså skyldighethade företagetarbetarskyddetordning att attseav
fel-skyddsföreskrifter efterlevdes. Trotsochskyddsåtgärder vidtogs att

informationsför-och övriga brister ivaruinformationenaktigheter i
med all tydlighetsida framgick detPoulencsfrån Rhönemedlingen av

Skanska Rhoca Gilöverlämnades tillinformationden skriftliga attsom
varsamhet rättamedhanterasprodukt måstegiftig storär somen

olika slagskyddsutrustninganvändningblandningsförhållanden, avav
etc..

projektHallandsåsenvisserligen konstaterakan ärMan ettatt som
hård tids-bl.a.förhållanden, såsomspeciellamångakarakteriseras av

företagsled-Båderepresentationen.den fackligaoklarheter iochpress
produk-godiockså ha varitanställda sigoch de troningen säger om

tidigt stadiumheller påkomteckenofarlighet. attInga etttens om
ochproblem förrän i juniorsakade någraGilRhocaanvändningen av

såde problemReaktionerna påallvar i augusti 1997.på somsenare
bl.a.också tämligenuppenbarligenuppdagadessmåningom svaga,var

med vibrationer,upplever problemnormaltgrundpå t.ex.att manav
arbete.dennaluftföroreningar i typetc. av

dock brist-arbetsmiljöriskema förefallerSkanskas hantering av
speciellaarbetsplatsen krävdeuppenbartborde ha varitfallig. Det att

ocharbetsförhållandenade speciellagrundbl.a. påskyddsinsatser, av
vattenläckage.med Någonuppdagadestidigtproblemde storasom

funnits. har inte påuppenbarligen Manintemedvetenhet harsådan
skyddsåtgärder krävts.deoch vidtagitden kontrollhand gjort somegen

eventuella hälsoeffekterproduktenssjälvständigthar inteMan utrett
vidtagitheller harväsentligt litat på leverantören. Intealltiutan man

borde ha gjortutomstående expertis. Mananlitaåtgärder förnågra att
tätningsmetoderna ocharbetet med de alternativariskjämförelse aven

återkommandehar inte gjortbeslutsunderlaget. Maningå ilåtit den
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mätningar och uppenbarligen heller inte på allvar, i skyddskommittén
eller på diskuterat riskpanoramat med användningsätt, Rhocaannat av
Gil. framgåttSom bl.a. Yrkesinspektionens anmälan har hellerav man

fullgjortinte sin skyldighet utföra hälsokontroll sina anställdaatt av
inför användningen Rhoca Gil eller under gång, vilketav processens
får anmärkningsvärt med hänsyn till den storskaliga använd-anses

produktenningen Rhoca Gil. tyderDetta på intemkontrollenattav
inom Skanska inte fungerat enligt de intentioner finns uttryckta isom
intemkontrollkungörelsen.

Företagshälsovården

Företagshälsovårdens Previa tjänster kom uppenbarligen utnyttjas iatt
alltför liten utsträckning vid Hallandsåsprojektet. Kvartsmätningaren

utfördes och Skanska förefaller ha skött hälsoundersölmingarna för
isocyanatprodukter enligt härdplastkungörelsen anmärkning, enligtutan
uppgift från företagshälsovården. kom företagshälsovårdenI övrigt
först i augusti 1997 i kontakt med arbetsplatsen då Skanskas kvalitets-

hörde för hos skyddsingenjingenjör sig inom Previa han kundeören om
akrylamid luften.i Därefter vidtogs mätning sluteti augusti,mäta en av

varvid Previas skyddsingenjör noterade arbetarna i tunnelbyggetatt
fick mängder Rhoca Gil på sig. vände då tillHan sig Previasstora
centrala milj öenhet toxikologen Charlotte Bej ersten-Nalin för fåatt en
riskbedömning slutet augusti 1997. Svar lämnades och dateratärav

detta framgår97-09-16. bl.a. SolutionAv mycket farlig1 äratt en
produkt och all hantering produkten bör ske medatt storav
försiktighet.

Företagshälsovårdens medverkan Hallandsåsprojeketeti har helt
skett efter från arbetsgivaren. harInsatserna endast gällt punkt-avrop

undersökningarinsatser, såsom enligt härdplastkungörelsen eller mät-
företaget harningar beställt. har företagshälsovårdenI övrigt enligtsom

uppgift inte kunnat följa projektet eller självständigt bedöma ris-egen
kerna på arbetsplatsen. sannolikt FöretagshälsovårdensDet med-är att
verkan tidigare stadiumpå kunnat leda till expertisett att man genom
från eller kunnat fåPrevia bättre upplysningar gradenexternt om av
giftighet med användningen Rhoca Gil eller andra produkterav som

underprövades projektets gång.
Företagshälsovården hade heller inte för följa skydds-engagerats att

arbetet, medverkan i skyddskommitténs sammanträdent.ex. genom
eller dylikt, vilket försvåratytterligare för företagshälsovården att
uppmärksamma arbetsmiljöproblemen.
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Yrkesinspektionen

Kraftbyggamasbesök underantalgjordeYrkesinspektionen ett stort
gjordes inspektion iSkanskaprojektet. Sedantid i över ansvarettog en

skulle s.k.långtanmäldesdå detjanuari 1997, göraatt senare enman
Eftersom tunnelbygget vid1997.beräknat augustisysteminspektion

haft flera problemprojekt redanomfattandeHallandsåsen ett somvar
grundlig inspektiongenomförttidigare haYrkesinspektionenborde en

förhållandena vid Garde-jämföra medkan härarbetsplatsen. Manav
arbetarskyddsmyndig-mellansamspeletdärmoprojektet i Norge,

företagshälsovården etablerades påochberörda företagheterna, ett
initiativ.myndigheternasstadium påtidigt

Arbetstagarorganisationerna

berörda fackliga organi-mellan dekollektivavtalsrättenStridigheter om
ytterligareförefaller ha varitSekoByggnads och omstän-sationerna en

vid tunnelbygget.händelseutvecklingenpåverkatnegativtdighet som
sålunda sannoliktharorganisationernafackligamellan deOklarheten

uppmärksammades påHallandsåsenproblemen påtill ettbidragit att
förefallerskyddsorganisationendenRedanstadium.allt för sent svaga

denhar spelatintefackliga organisationernadeuttryck för attettvara
med arbetsgivaresamarbetehand och ipåfacketaktiva roll egensom

före-tillbakablickarbetsplatser. Isvenskaha påförutsättesnormalt en
skyddsombudregionalaexempelvisbeklagligtocksåfaller det att som

förarbetsplatsenbesökamöjlighethadeområdet inte attfanns i att ge
från deskyddsarbetetpåkvalitetenbedömningutomstående aven

perspektiv.anställdas

rekommendationerochSlutsatser

därprojektHallandsåsenvidtunnelbyggetSammanfattningsvis ettär
har gjortsoch dethar gjortsalltför litetarbetsmiljösynpunktfrån som

uppdagadeshandundersvårigheterföralldeles Dehar gjorts sent. som
till både Ban-ha lettSkanskaKraftbyggama,först attsynessenare

Skanskaslutet 1996.pressad situation iSkanska iochverket avenvar
föralternativetenda kvarståendedetliningslutsatsendragithade att var

lösningbilligaresamtidigtuppenbarligensökteBanverkettätning. en
Gil. Bådevalet Rhoca Ban-pådrivande förindirektdärföroch blev av

infor-bristfälligatillverkarensokritiskt pålitadeoch Skanskaverket
sambandriskanalys iheller någondärför inteoch gjordemation egen
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med provningen Rhoca Gil. Skyddsarbetet präglades också i övrigtav
rad svagheter.av en

Många de problem och brister observerats i Hallandsåsenav som
har generellt intresse och kan därförett stort värde bättreattvara av
uppmärksamma deti framtida arbetsmiljöarbetet inom berörda
myndigheter, organisationer och företag. Gruppen har sökt fonnu-att
lera några sådana rekommendationer förhoppningsvis kan leda tillsom

erfarenheterna från Hallandsåsprojektet kan bli till föratt svensktnytta
arbetsliv framtiden.i

första frågal En gäller beställarens, byggherrens, Det bordeansvar.
regel och oeftergivligt krav grundligett risk-att görvara man en

analys vid planeringen projekt det slagstörre tunnelprojektetav av
i Hallandsåsen och de arbetsmiljöproblemrepresenterar att som
kan bli förknippade med verksamheten bör ingå i sådan analys.en
Redan vid planeringen borde sålunda expertis tillfrågas, iextern
synnerhet införstår storskalig användningnär kemiskaman av
produkter eller andra omständigheter innebär attsom man
konfronteras med tidigare relativt okända arbetsmiljörisker eller
andra miljörisker. Existerande lagstiftning på området, exempelvis
arbetsmiljölagen kap.3 och14 § vissa Arbetarskyddsstyrelsensav
föreskrifter, tämligen En genomgång och lag-är översynvag. av
stiftningen på sin plats, speciellt det kan bli fråganärvore om
användning kemiska produkter.av

gällande lagstiftning2 I finns krav på tillverkare/leverantöreratt
skall korrekt och uttömmande information sina produkter.ge om

frågorFöljande bör enligt mening undersökas nämnare:gruppens
Vilken skallinstans kontrollera och värdera den information som
finns i varuinformation och skyddsblad från olika leverantörer
Vilket kemibranschen sina organisationertaransvar genom
Kemikontoret etc. för närvarande Vilket berördataransvar
branschforskningsinstitut Finns det möjligheter skapaatt ett
kontroll- och auktorisationsinstrument branschenssom egna orga-
nisationer kunde garantera Eller måste detta på något sätt
kontrolleras myndigheterna de krav redanutövergenom som nu
finns gällandei lagstiftning och föreskrifter

Ett grundkrav bör tillverkare/leverantörer har tillgång tillattvara
betryggande toxikologisk expertis. harHär vi Rhönenoterat att
Poulenc dragit slutsatsen behöver toxikologiskatt expertman en
för de nordiska dotterföretagen, för framtideni kunna undvikaatt

kunderna får felaktig eller bristfällig information på detatt sätt
skett falleti Hallandsåsen.som
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Skanskasuppenbart intern-detHallandsåsenfallet är att3 I
företagetinombristfälligt. Kompetensenkontrollarbete har varit

Skanskaarbetsledningen harfrånuppgiftEnligthar varit svag.
kompetenskraven iskärpaefter Hallandsåsenbestämt attsenare

koncernen.

och denskyddsorganisationendenrutinerna,bristfälligaDe svaga
präglatförebyggande insatserpåbristenallmänna som

signal tillkunnaemellertidbordeHallandsåsprojektet utgöra en
rutiner.skärpta Dettabehovetuppmärksammaflera instanser att av

riskanalyser i plane-grundligabehovetgällabl.a.bör meraav
yrkesinspektionenskontroll frånnärgångenringen samt meren

projektverksamhet ianläggningsbranschensochbygg-sida avav
slaget.det här

vissanärvarandeförArbetarskyddsstyrelsen översyngör en av
bl.a.Hallandsåsprojektet,föraktuellavaritföreskrifter som

sannoliktkommerfarliga Detta1994:2AFSomarbetas ämnen.om
det gällerarbetsgivaransvaretskärpning närinnebäraatt aven

för farligaskyddsinstruktionemaoch ämnen.riskbedömningen av
områdetlagstiftning pårelevantgenomgångliknandeEn av annan

önskvärd.vore

arbetsmarknadsparter bordeanläggningsbranschensochBygg-
börbranscheninomkompetensendra slutsatsenocksåsannolikt att

hälsorisker.kemiskahanteringendet gällerfrämsthöjas, när av
oklar-till denmedverkasida måsteFackförbunden sinå att typ av

verksamhet vidorganisationemasfackligapräglat deharheter som
detangelägetförefalleruppmärksammas. Det attHallandsåsen
tilllederByggnads inlettochSEKOutredningsarbete snarastsom

uppdagats ifackliga relationernadeproblem isådanaatt som
undanröjs.projektet

medroll. Särskiltföretagshälsovårdensgällerområdefjärde4 Ett
relativtSkanska har såföretagtillhänsyn även storaatt ensom

sökabranschensbordeskyddsorganisation parterinternsvag,
bygg- ochföretagshälsovården vidförriktlinjerutforma vissa

ambi-på höjainställthärvidSiktet böranläggningsarbete. attvara
Företagshälso-skyddsarbete.företagshälsovård ochförtionsnivån

möjlighet gå in påmedställningstarkarefå att ettbörvården en
mätningaranlitas försålundastadium ochförebyggande göraatt

byggarbetsplatser, ipåmiljönkvaliteten påkontrolleroch av
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synnerhet sådana falli där olycksfalls- eller hälsoriskema olikaav
skäl kan betydande.anses

Branschens arbetsmarknadsparter borde också utverka sådana
avtal företagshälsovård de möjligheter för företags-öppnarattom
hälsovården på helt skett vid Hallandsåsenatt sätt änett annat som
kunna självständigtgå in på arbetsplatsen för riskbedöm-göraatt

attningar och för kunna följa exempelvis skyddskommittéernas
arbete stället för enbarti medverka vid från arbets-att avrop
ledningen. detta hadeOm gällt inom Hallandsåsprojektet hade

företagshälsovårdensannolikt på betydligt tidigare stadiumett än
skedde kunnat få fram objektiv toxikologisk bedömningsom nu en

det tätningsmaterial planerade använda.attav man
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Sammanfattning

flera inblandade,olyckor, särskilt sådana medofta vidSom parterstora
händelseutvecklingen i Hallandsåsprojektetkan konstatera ärattman

felaktiga handlingar deförsummelser, ochmisstagresultatet avav
brist-rollfördelningen, brister i organisation,medverkande, oklarheter i

informationmisstolkninginformation ochfallig etc.av
har underlåtit i för-beställaren ochByggherren entreprenören att

det rörde storskalig användninganalysera riskerna, attväg trots av en
produkt, därtill använd underokänd kemiskanvändaren relativtför

stället har helt litat påbesvärliga omständigheter. Iexceptionellt man
information ochdelvis felaktig intelämnati sinleverantören, tursom

riskerna med produkten.fullständiga upplysningarheller givit om
följatillfälle aktivt arbetetFöretagshälsovården har inte beretts att
den normaltroll förebyggandedenkunna spelaför att resurs somsom

medbeaktat arbetsplatsenYrkesinspektionen har inteha.förutsättes
slaganläggningsprojekt dettakompliceratnoggrannhetden ett avsom

arbete har delvisfackliga organisationernasberördaborde kräva. De
inbördes motsättningar.försvagats av

utvecklas iarbetsmiljölagstiftning och den praxisSvensk som
de förebyggandeför stark ambitionuttryckarbetslivet attär geen

tidigt stadium måstedetta ligger påprioritet.hög Iinsatserna ettatt man
grundlig riskanalysdels företahälsoriskersöka förebygga att engenom

till uppehållaocksåoklarhet råder, delsfall därsådanai attatt serman
riskeroch hanteringgäller informationdetgod disciplin när avomen

skyddsutrustning.användningfrågabehövs, isånärsamt, avom
därför stark signal inomfrån HallandsåsenErfarenheterna attär en

speciella problem medmed dessanläggningsbranschen,ochbygg-
klararebyggarörlig arbetsstyrka,ocharbetsplatserrörliga ettupp

fram detta projekt.har kommit i Dettadetskyddsmedvetande än som
produkterleverantörernaskontrollpå striktareleder till krav menav

för före-tillgång till kompetensbranschen harföretag iockså attatt
bordeFöretagshälsovårdens rollarbetsskador.ochbygga ohälsa göras

samspelet mellanliksomytterligare prövning,föremål förtill en
före-och de berördaYrkesinspektionen,synnerhetmyndigheterna, i

tagen.
förstårbranschensbetydelse ocksåfaktorEn är parterattannan av

samarbetsformer det möjligtochverksamhets-bygga göratt somupp
svenskt arbetsliv,kännetecknatlängeden praxishävdaatt som

uttryck både isig iförebyggande arbeteaktivtnämligen tarett som
alla berörda.information tillochutbildningsinsatser
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skyddsarbetetsdet övrigaföretagshälsovårdensSåväl resurser,som
förtill föremåloch avtal börlagstiftningstöd ioch görasorganisation

analys.ochutredning

Bilagor
och intervjuersammanträdenArbetsgruppensFörteckningl över

Dokumentation2
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Bilaga 1

Arbetsgruppens sammanträden och intervjuer

Arbetsgruppens sammanträde. Gruppen har haft sjuegna samman-
träden 1998: 25 juni, 19 augusti 10, 15, 16 och 25 september.samt

Intervjuer/möten:

4.8 Göran Lind, Arbetarskyddsstyrelsen
6.8 Lars yrkesmedicinskaHagmar, kliniken, Lund
6.8 Ryderheim,Mats Yrkesinspektionen, Malmö
17.8 Bo Tengblad, Byggentreprenörerna

Åke19.8 Anders Björner, Hansson, Banverket, Hallandsåsen
19.8 Emelie Glave, Bertil Sparrman, Jan Stattin, Skanska,

Hallandsåsen
19.8 Tomas Nilsson Byggnads, RydbergBengt SEKO, Skanska,

Hallandsåsen
25.8 Direktoratet for Arbeitstilsynet och dess distrikt,2:a Oslo. Sture

Engdahl, Eva Haug, Ellen Lunde, Turid Lyveng, Nancy
Nielsen, Ingrid Siversind-Mehlem, Axel Wannang, Ebba
Werzeland. Tidigare kontakt26.6 Erik Dybing, Statens

forInstitutt Folkhelse, Oslo, medverkat vid riskvärdering isom
Gardemoprojektet.

26.8 Märit Hammarström, Kemikontoret
27.8 Ulla Olofsson, Leif Salander, SEKO
2.9 Kjell Johansson, Byggnads
2.9 Christina Söderberg, Lars Wester, Rhodia tidigare Rhöne

Poulenc
9.9 Elizabeth Nissen, Bernt Vikström, Wohlström,Lars Previa i

Malmö
16.9 Charlotte Bejersten-Nalin telefonkontakt, Previa i Stockholm
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Bilaga 2

Dokumentation

SkanskaBanverket/
1996Stockholm,Skanska,farligaHantering ämnenav
bilagorArbetsmiljöplan jämteHallandsås.Tunnlar genom

96-07-01ochBilaga 197-02-11.
angående Siprogel 110-25Informationsmaterial

Gil 110/25RhocaOH-bilder angåendeochAnvändningsinstruktion
-97ochjanuari mars

Yrkesinspektionen
påarbetsmilj öbrottanmälerYrkesinspektionenPressmeddelande:

1-0397-1Hallandsåsen
Åtalsanmälan l97- 10-3

med byggnationsambandiaktiviteterSammanställning över av
98-02-20Hallandsåsentågtunnel genom

RhodiaPoulencRhöne
-97decemberHallandsåshändeVad iInformationsbroschyr

Norge
Folkehelse:forInstituttMaterial Från Statens

riskanalysangåendebilagormed98-06-30 4DybingErikBrev av
GilRhocaakrylamid,

Arbeitstilsynet:frånMaterial
Kjaemiskangåendemed bilagor97-10-06från SRGBrev

Romeriksportenieksjinj on
SiprogelangåendeProduktblad

97-10-29akrylamidStortingsdebattSnabbprotokoll från om
YrkeshygieniskLenvik,Kåreochfjell Erik Byeonsmidler iInjeksj

98-08-25.uppdatering,ochjuni 1982institutt,

Byggentreprenörema
utbildning iangåendeinformationsmaterialDiverse

kemikaliehanteringföretagshälsovård, m.m.

Previa
98-09-16PreviaMiljöenheten, AB

brev frånSolution10/25Rhoca Gil linjekteringsmedelAngående
97-09-16WohlströmtillNalin LarsCharlotte Bej ersten
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