Miljökonsekvensbeskrivning
av förslag till Nationell plan
för transportsystemet 2018-2029

1

Trafikverket
781 89 Borlänge
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

TMALL 0004 Rapport generell v 2.0

Dokumenttitel: Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2018-2029
Författare: Linus Karlsson, Jarl Hammarqvist, Ida Bois, Trafikverket. Charlotta Faith-Ell,
WSP Group Sverige
Dokumentdatum: 2017-08-29
Ärendenummer: TRV 2017/32405
Kontaktperson: Rolf Haraldsson, Linus Karlsson, Jarl Hammarqvist
Publikationsnummer: 2017:167
ISBN: 978-91-7725-160-6
Tryck: Ineko

2

Innehåll
SAMMANFATTNING ............................................................................... 6
Uppdraget .......................................................................................................................... 6
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 .............................................. 6
Hur planens delar kopplar till miljö och hållbarhet ............................................................ 8
Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning .......................................................... 13
Planförslagets konsekvenser .......................................................................................... 19
Miljöbedömningens inverkan på planförslaget ................................................................ 35
Uppföljning ...................................................................................................................... 36
Miljöbedömningens rekommendationer och förslag ....................................................... 36
Fortsatt process ............................................................................................................... 37

LÄSANVISNING .................................................................................... 38
INLEDNING ................................................................................... 42
1.1.

Syftet med nationell plan för transportsystemet ............................................. 42

1.2.

Uppdraget ............................................................................................................ 43

1.3.

Förhållande till andra relevanta planer och program ...................................... 43

MILJÖBEDÖMNINGENS UTGÅNGSPUNKTER OCH
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................. 45
2.1.

Miljöbedömningens syfte ................................................................................... 45

2.2.

Relevanta miljömål och planeringsförutsättningar ......................................... 46

2.3.

Genomförande av miljöbedömning som en integrerad del i
åtgärdsplaneringen ............................................................................................. 48

2.4.

Metod.................................................................................................................... 49

MILJÖBEDÖMNINGENS AVGRÄNSNING .................................. 57
3.1.

Avgränsning av nivå samt geografisk avgränsning........................................ 57

3.2.

Miljöpåverkan i annat land ................................................................................. 57

3.3.

Sakmässig avgränsning ..................................................................................... 57

3.4.

Avgränsning av bedömningsgrunder ............................................................... 61

3.5.

Tidsmässig avgränsning .................................................................................... 64

FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR
TRANSPORTSYSTEMET 2018–2029 .......................................... 65
4.1.

Planens roll .......................................................................................................... 65

4.2.

Förutsättningar och utgångspunkter ................................................................ 66

4.3.

Planens syfte och fokus ..................................................................................... 67

4.4.

Åtgärdsplanering – att ta fram ett planförslag ................................................. 68

4.5.

Planförslagets innehåll ....................................................................................... 68

3

ALTERNATIV ................................................................................ 84
5.1.

Avgränsning av alternativ .................................................................................. 84

5.2.

Beskrivning av referensalternativet .................................................................. 85

5.3.

Andra alternativ och vägval som övervägts under planeringsprocessen .... 89

NULÄGESBESKRIVNING ............................................................ 93
6.1.

Miljöaspekt klimat ............................................................................................... 93

6.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet ................................................... 95

6.3.

Miljöaspekt naturmiljö ........................................................................................ 95

6.4.

Miljöaspekt kulturmiljö ....................................................................................... 97

6.5.

Miljöaspekt människors hälsa ........................................................................... 98

6.6.

Miljöaspekt befolkning ..................................................................................... 100

6.7.

Miljöaspekt luft .................................................................................................. 101

6.8.

Miljöaspekt mark ............................................................................................... 104

6.9.

Miljöaspekt vatten ............................................................................................. 106

6.10. Miljöaspekt materiella tillgångar ..................................................................... 107

PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV
PLANFÖRSLAGET ..................................................................... 110
7.1.

Vidmakthållande................................................................................................ 110

7.2.

Större investeringar .......................................................................................... 122

7.3.

Trimnings- och miljöåtgärder .......................................................................... 146

7.4.

Stadsmiljöavtal .................................................................................................. 161

7.5.

Övriga åtgärder ................................................................................................. 168

7.6.

Storstadsöverenskommelser ........................................................................... 175

PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS FÖR
REFERENSALTERNATIV ........................................................... 176
8.1.

Vidmakthållande................................................................................................ 176

8.2.

Större investeringar .......................................................................................... 185

8.3.

Trimnings- och miljöåtgärder .......................................................................... 198

8.4.

Stadsmiljöavtal .................................................................................................. 208

8.5.

Övriga åtgärder ................................................................................................. 214

SAMLAD BEDÖMNING .............................................................. 219
9.1.

Om den samlade bedömningen....................................................................... 219

9.2.

Nuläge och sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs ............. 224

9.3.

Vilken skillnad gör planförslaget? .................................................................. 231

9.4.

Planförslaget jämfört med fastställd plan ...................................................... 240

9.5.

Vänder planförslaget transportsystemet i en mer miljömässigt och
hållbar riktning? ................................................................................................ 242

4

MILJÖBEDÖMNINGENS INVERKAN PÅ PLANFÖRSLAGET .. 245
UPPFÖLJNING ........................................................................... 248
11.1. Effekterna av planförslaget .............................................................................. 248
11.2. Uppföljning av transportsystemets tillstånd och utveckling ....................... 248
11.3. Uppföljning av planens åtgärder i fortsatt planering och genomförande... 248

MILJÖBEDÖMNINGENS REKOMMENDATIONER OCH
FÖRSLAG ................................................................................... 250
12.1. Förslag inför fortsatt arbete mot en fastställd plan....................................... 250
12.2. Viktiga aspekter i kommande planeringen och genomförande av
åtgärder .............................................................................................................. 252
12.3. Förslag inför kommande planomgång ........................................................... 253

SAMRÅD OCH FORTSATT PROCESS ...................................... 256
13.1. Avgränsningssamråd ....................................................................................... 256
13.2. Samråd om planförslag och miljökonsekvensbeskrivningen samt
fastställelse........................................................................................................ 257
13.3. Kompletterande underlag om planförslagets miljöpåverkan ....................... 257

BILAGA 1. KÄLLFÖRTECKNING......................................................... 259
BILAGA 2. FÖRDJUPAD METODIK OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 261
1 Miljöaspekt klimatfaktorer ........................................................................................... 261
Delaspekten Trafikens klimatpåverkan ......................................................................... 261
2 Miljöaspekt landskap – form och rumslighet .............................................................. 266
3 Miljöaspekt naturmiljö ................................................................................................. 268
4 Miljöaspekt kulturmiljö ................................................................................................ 272
5 Miljöaspekt människors hälsa .................................................................................... 276
6 Miljöaspekt befolkning ................................................................................................ 282
7 Miljöaspekt luft............................................................................................................ 288
8 Miljöaspekt mark ........................................................................................................ 291
9 Miljöaspekt vatten....................................................................................................... 294
10 Miljöaspekt materiella tillgångar ............................................................................... 300

5

Sammanfattning
Uppdraget
Den 23 mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden
2018-2029.
Den nationella planen för transportsystemet är en tolvårig plan som tas fram vart fjärde
år, i detta fall åren 2018 till 2029. Planen omfattar i huvudsak åtgärder för att
underhålla och utveckla statliga vägar och järnvägar, men rymmer även sjö- och luftfart
samt medfinansiering.
Parallellt pågår framtagande av trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt Sverigeförhandlingen.
Trafikverkets arbete med att ta fram ett planförslag benämns ofta åtgärdsplanering.
Planen fastställs av regeringen och är ett underlag för kommande planering.
Trafikverket ska i framtagandet av planförslaget i enlighet med 6 kap. miljöbalken
identifiera, beskriva samt bedöma miljökonsekvenserna. Detta dokument är
miljökonsekvensbeskrivningen av planförslaget. Länsplanerna miljöbedöms av
planupprättarna för respektive länsplan.
Enligt uppdraget lämnas miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget vid samma
tidpunkt till regeringskansliet. Samtidigt remitteras både planförslag och
miljökonsekvensbeskrivning.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Utgångspunkter för planförslaget
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen,
riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden –
innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt
regeringens direktiv.
I uppdraget till Trafikverket finns sex prioriterade samhällsutmaningar som ska beaktas
i planförslaget:
1. Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
2. Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
3. Förbättra förutsättningarna för näringslivet
4. Förstärka sysselsättningen i hela landet
5. Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
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6. Ett inkluderande samhälle
Trafikverket har i planförslaget utgått ifrån att en god tillgänglighet är nödvändig för ett
hållbart samhälle. Men tillgängligheten måste också utvecklas inom ramen för ett
hållbart samhälle.
Förslaget till nationell plan har arbetats fram i flera steg och fyrstegsprincipen är
vägledande i Trafikverkets arbete.
Utveckling av infrastruktur kräver långsiktig planering. I arbetet med att ta fram en ny
nationell plan för åren 2018–2029 är en utgångspunkt att de investeringar som
namnges i den nu gällande planen (alltså den för åren 2014–2025) ska prioriteras in i
den nya planen om de fortfarande bedöms vara angelägna för transportsystemet. Det
innebär att vissa medel redan är uppbundna enligt tidigare planer.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
uppgår enligt direktivet till 622,5 miljarder kronor. Av direktiven framgår att
planeringsramen ska fördelas på följande sätt:
• 333,5 miljarder till utveckling av transportsystemet
• 289 miljarder till vidmakthållande av transportsystemet varav
o

125 miljarder till drift, underhåll och trafikledning av statliga
järnvägar

o

164 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar inklusive
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion samt statlig
medfinansiering av enskilda vägar.

Planförslagets syfte
Syftet med denna plan är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, samt att bidra
till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen har pekat ut. Mer konkret
innebär detta framför allt att:


återställa och utveckla järnvägens funktionalitet



främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade
trafikanter



främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart



bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en
grundläggande standard på landsbygderna



minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll



skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem
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Planförslagets innehåll
Den nationella planen omfattar i huvudsak den statliga infrastrukturen.
Transportpolitiken i övrigt innehåller bland annat styrmedel som olika regler och skatter
och där den statliga infrastrukturen samspelar med den regionala och kommunala
infrastrukturen samt den privat ägda infrastrukturen.
När det gäller höghastighetsjärnvägen har regeringen pekat ut de delsträckor som ska
börja byggas under planperioden. Dessa finns med i planförslaget. Det har också
reserverats resurser för statlig medfinansiering av de åtgärder för kollektivtrafik och
cykling som Sverigeförhandlingen har förhandlat fram i de tre storstadsområdena.
Planförslaget delas in i medel för utveckling och vidmakthållande. Utveckling innehåller
större investeringar, trimnings- och miljöåtgärder, stadsmiljöavtal, medel till övrig
verksamhet, medfinansiering samt räntor och amorteringar. Vidmakthållande
innehåller drift, underhåll och reinvesteringar av statlig väg och järnväg.
Tabell I. Fördelning av medel
Statlig ram för planeringsperioden (prisnivå 2017)

Belopp i mnkr

Vidmakthållande av transportsystemet

289 000

Vidmakthållande väg

164 000

Vidmakthållande järnväg

125 000

Utveckling av transportsystemet

333 500

Större investeringar (> 100mkr)

192 802

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 mnkr)

36 000

Stadsmiljöavtal

12 000

Länsplaner

36 638

Övrig Utveckling

24 330

Räntor och amorteringar

30 740

Driftbidrag Icke statliga flygplatser

990

Totalt

622 500

Planförslagets innehåll beskrivs närmare i kapitel 4 samt i Trafikverkets planförslag.

Hur planens delar kopplar till miljö och hållbarhet
I denna miljökonsekvensbeskrivning har planen delats upp i plandelar. Plandelarna
speglar i stort den struktur som fanns under framtagandet av planförslaget. Plandelarna
är Vidmakthållande, Större investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder,
Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt Storstadsöverenskommelser. Dessa plandelar
beskrivs närmare under kapitel 4.
Miljöbedömningen som process har verkat inom dessa plandelar, inte minst för att
integrera miljöaspekter i arbetet och verka för att hitta alternativa sätt att utforma
planförslaget för att nå dess syften.
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Nedan beskrivs plandelarna och deras koppling till miljö och hållbarhet.

Vidmakthållande
En viktig pusselbit för funktion och hållbarhet
Vidmakthållande, det vill säga drift, underhåll och reinvesteringar i infrastrukturen, är
avgörande för infrastrukturens funktion och användning. Därmed också avgörande för
transportsystemets miljöpåverkan och möjlighet till att bidra till omställningen till ett
mer hållbart samhälle.
En av de mest utmärkande skillnaderna mellan planförslaget och fastställd plan är den
ökade satsningen på medel till reinvesteringar och underhåll av järnväg. Syftet är att
bibehålla och i vissa områden förbättra järnvägens funktionalitet.
Avgörande för att bibehålla infrastrukturens miljöprestanda
Vidmakthållande av infrastrukturen innefattar också att sköta de miljövärden och
miljöfunktioner som finns i eller i anslutning till infrastrukturen. Utan underhåll
försämra deras funktion eller värde med tiden. Exempel är underhåll av bullerskydd,
vattenskyddsanläggningar, viltpassager, kulturvärden samt artrika väg- och
järnvägsområden.
Förutsättningarna ges i planen men kommande skeden väl så viktiga
Hur och med vilken inriktning resurser inom vidmakthållande fördelas, samt hur
åtgärderna genomförs har avgörande betydelse för hur stor del av potentialen som kan
uppnås. Till stor del bestäms detta i kommande skeden, från underhållsplan till
upphandling och kontroll av entreprenadtjänster. De grundläggande förutsättningarna
ges dock i denna plan.

Trimnings- och miljöåtgärder
Trimningsåtgärder och miljöåtgärder avser investeringar under 100 miljoner kronor
som görs i befintlig infrastruktur. Investeringarnas syften är att göra förbättringar i
befintlig statlig infrastruktur för att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet och
miljöprestanda. Investeringarna är inte specificerade i tid och rum. Det innebär en
värdefull flexibilitet för Trafikverket, som får möjlighet att anpassa transportsystemet till
de behov som uppstår. Genom trimningsåtgärder och miljöinvesteringar kan det
befintliga transportsystemet förbättras, utan kostnadsintensiva investeringar i ny
infrastruktur.
Förutsättningar för indirekt miljönytta
Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet och säkerhet syftar till att förbättra säkerhet,
tillgänglighet, användbarhet och framkomlighet för resenärer och godstransporter.
Samlat ger det ett mer effektivt användande av transportsystemet, med ett fokus på
järnväg, kollektivtrafik och cykel, vilket ofta även genererar bidrag till miljömålen.
Denna breda palett innehåller åtgärder med stor variation i måluppfyllelse. Dessutom
kan samma åtgärd bidra positivt till en eller flera miljöaspekter och samtidigt påverka en
eller flera andra negativt.
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Goda möjligheter att generera direkt miljönytta
Miljöåtgärder syftar till att åtgärda brister i eller i anslutning till befintlig infrastruktur
som ger upphov till negativ påverkan på miljö och människors hälsa. Bristande
miljöprestanda kan ha flera orsaker:
• anläggningen kan ha byggts då kraven var lägre än idag,
• nyttjandet av anläggningen har förändrats, till exempel genom ökad trafik,
• förändringar i omgivningen, till exempel hårdare lagkrav och utökat ansvar.
Miljöåtgärder delas in i landskap, buller och vibrationer, förorenade områden och
vatten. För dessa områden har åtgärder en direkt miljönytta. Omfattningen av
miljöåtgärder är mycket betydelsefull för hela planförslaget vad gäller måluppfyllelse för
flera miljömål.
I planförslaget ökas medlen till trimnings- och miljöåtgärder jämfört med fastställd
plan.
Tabell II. Medel till trimnings- och miljöåtgärder i planförslaget jämfört med fastställd plan.
Planförslag

Fastställd plan

(miljarder kronor)

(miljarder kronor)

Total ram
Trimnings- och
miljöåtgärder

36

32

Varav miljöåtgärder

10

Knappt 8

Större investeringar
Mycket givet på förhand
Större investeringar avser investeringar över 100 miljoner kronor. De kallas även
namngivna investeringar eller objekt. Majoriteten av de större investeringarna är sådana
som finns med i tidigare planer. Av (preliminärt) 230 investeringar ingår (preliminärt)
147 också i fastställd plan 2014–2025.
Investeringar i järnväg står för cirka 75 procent av medlen till större investeringar.
Investeringar i väg motsvarar drygt 20 procent av medlen. Mindre del av medlen går till
investeringar i sjöfartens farleder och medfinansieringen till icke statliga flygplatser.
Jämfört med fastställd plan för åren 2014-2025 syns en viss förflyttning av tyngdpunkt
mot järnväg och sjöfart. Större investeringar har en geografisk fördelning med en
tyngdpunkt på södra och mellersta Sverige och i områden med högre befolkningstäthet.
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Summa

Bundna objekt

Ej bundna objekt

Nya objekt

Figur I. Fördelning av namngivna investeringar som finns med i tidigare planer uppdelat på objekt
som är bundna av avtal (121 miljarder kronor) och ej bundna av avtal (31 miljarder kronor) samt
namngivna investeringar som tillkommer i den här planen (41 miljarder kronor).

Tabell III. Fördelning mellan trafikslag för planförslagets namngivna investeringar
Antal större
investeringar

Ungefärlig
fördelning av
medel

Ungefärlig
fördelning av
medel fastställd
plan 2014-2025

Namngivna
investeringar

230

Cirka 193 000
miljoner kronor

Väg

109

22 procent

28 procent

Järnväg

116

76 procent

71 procent

Sjöfart

4

2 procent

1 procent

Luftfart

1

< 0,1 procent

0,2 procent

Negativ miljöpåverkan vid nyinvesteringar i ny sträckning går inte att undvika
Hur omfattande den blir avgörs till stor del i kommande planläggning genomförande
samt drift och underhåll.
Investeringar kan också minska negativ miljöpåverkan
När infrastruktur byggs om innebär det i regel att det görs i enlighet med samma
regelverk och praxis som för anläggningar i ny sträckning. Det är därför vanligt att
negativ miljöpåverkan minskar i och med ombyggnaden. Därför kan även stora
investeringar bidra positivt till flera miljömål.
Enligt preliminära uppgifter går 26 investeringar i ny sträckning. Övriga investeringar
går helt eller delvis i befintlig sträckning.

Stadsmiljöavtal
Direkt koppling till klimatmålen - med synergier
I uppdraget ingår en fortsättning av satsningen på stadsmiljöavtal med en
planeringsram på en miljard kronor per år under planperioden. Syftet med
stadsmiljöavtalen är att främja en hållbar stadsutveckling. Den statliga
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medfinansieringen kräver motprestationer av de sökande, till exempel bebyggelse
centralt och kollektivtrafiknära, utformning och hastigheter av gator och stad för
gående, cyklister, kollektivtrafik och samordnade godstransporter samt förändrade
parkeringstal och parkeringsavgifter.
Stadsmiljöavtalen bedöms ge väsentliga bidrag till måluppfyllelse för flera miljömål
genom att bidra till överflyttning av resandet från personbil till kollektivtrafik och cykel.

Övriga åtgärder
En bred mix av förutsättningsskapande
Plandelen Övriga åtgärder är i denna miljökonsekvensbeskrivning en sammanslagning
av åtgärder som företrädelsevis inte är fysiska åtgärder i den statliga infrastrukturen. I
miljökonsekvensbeskrivningen är de uppdelade i forskning och innovation och
åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet. I planförslaget används
benämningen planering, stöd och myndighetsutövning.
Trafikverket föreslår att totalt 8 miljarder kronor avsätts för forskning och innovation
inom utveckling och vidmakthållande. I planförslaget beskrivs forskningsområdena mer
ingående. Forskning och innovation kan allmänt betraktas som förutsättningsskapande.
Det gäller också måluppfyllelse för miljömål.
Åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet innehåller verksamhet som
samhällsplanering, samverkan och kunskapsstöd. Detta kan ses som verktyg som
beroende på hur de används avgör dess grad av måluppfyllelse. Åtgärderna syftar ofta
till en mer effektiv och hållbar användning av transportsystemet.

Storstadsöverenskommelser
Främjar hållbart resande i storstäder
I planförslaget ingår även storstadsförhandlingen som är en del av
Sverigeförhandlingen. De är tecknade i överenskommelser mellan staten och de fem
städerna Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund och Helsingborg. De omfattar satsningar
på kollektivtrafik och cykelåtgärder med statlig medfinansiering samt omfattande
åtaganden om bostadsbyggande. I denna miljökonsekvensbeskrivning görs endast en
mycket övergripande bedömning av storstadsöverenskommelser.
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Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Syfte och ambition
Miljöbedömningen ska förbättra planförslaget miljömässigt –
miljökonsekvensbeskrivningen beskriver planförslagets miljökonsekvenser
Enligt miljöbalkens 6 kap. 11 § är syftet med en miljöbedömning att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen är en process som sker parallellt med arbetet att ta fram
planförslaget. Miljöbedömningen resulterar i ett dokument kallat
miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens miljökonsekvenser.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara ett användbart underlag för vidare arbete till en
fastställd plan. Den riktar sig till beslutsfattare, remissinstanser och andra intresserade.
I denna miljöbedömning har ambitionen varit att vara ett verktyg för att planförslaget i
högre utsträckning tar hänsyn till miljö och hälsa, bidrar till miljömålen och bidrar till
en omställning till ett hållbart samhälle. Genom integreringen av miljö- och
hållbarhetsfrågor i planprocessen och bedömningen av planens miljökonsekvenser är
intentionen att kunna främja en hållbar utveckling.
Flera bedömningar har genomförts under tiden som planförslaget växt fram. Syftet var
att förbättra metod, men framför allt att kunna bidra med underlag in i planarbetet.
Miljökonsekvensbeskrivningen görs inte på ett färdigt planförslag
Denna miljökonsekvensbeskrivning presenteras samtidigt som planförslaget. Det
innebär att miljöbedömningen gjorts på en tidigare version av planförslaget, som
fortsättningsvis benämns planförslag version 0.8.
Miljökonsekvensbeskrivningen vilar på bedömningar av en preliminär och ofullständig
version av planförslaget. I viss mån har förändringar och tillkommande information som
skett senare kunnat beaktas i den samlade bedömningen (kapitel 9).
En viktig skillnad mellan planförslag version 0.8 och det aktuella planförslaget rör
höghastighetsbanorna. Se vidare under ”Andra alternativ”.

Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöpåverkan, effekter och konsekvenser inom
Sveriges gränser. Dock har vissa aspekter såsom klimatfaktorer en global betydelse.
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de åtgärder som ingår i Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportsystemet. Bedömningen görs på de 14 miljöaspekterna som
anges i miljöbalken (6 kap. 12 § 6p.). Dessa har definierats och avgränsats för det
specifika ändamålet och presenteras i denna miljökonsekvensbeskrivning som;
klimatfaktorer, landskap (form och rumslighet), naturmiljö, kulturmiljö, människors
hälsa, befolkning, luft, mark, vatten samt materiella tillgångar. De inbördes
förhållandena mellan aspekterna fångas i den samlade bedömningen.
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Figur II. Miljöbalkens aspekter sorterade i fokusområden. Några aspekter är indelade i
delaspekter vilka illustreras med en svart ram.

I den samlade bedömningen har aspekterna sorterats i fyra fokusområden; klimat,
landskap, hälsa och livskvalitet samt resurser tillgängliga för människan (figur II och
box I).
Miljöbedömningens tidsmässiga huvudsakliga nuläge är år 2014. Jämförelseåret är år
2040. Skälet till detta är att planens effekter till viss del kommer att uppstå efter
planperiodens slut. Valet av nuläge och jämförelseår följer andra effektbeskrivningar
som görs på planförslaget. Avvikelser, som till exempel om det finns målår att förhålla
sig till, framgår i bedömningsgrunderna i bilaga 2.

Metod
Att sätta planen i relation till samhällets mål
Trafikverket har haft ambitionen att göra en målledd bedömning av miljöaspekterna.
Det vill säga att inte enbart beskriva miljökonsekvenserna, utan att sätta utvecklingen i
relation till den utveckling som önskas genom att de uttryckts i mål. I exemplet klimat är
det förvisso intressant att bedöma av klimatpåverkan i termer av ton koldioxid. Men väl
så intressant relationen till de klimatmål som finns.
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Box I. Fokusområden i miljöbedömningen
Fokusområde klimat
Detta fokusområde innehåller endast miljöaspekten klimatfaktorer. Aspekten omfattar transportsystemets
klimatpåverkan som sker genom trafiken och från byggande och underhåll av infrastruktur. Dessutom ingår
robust planering vilket avser om en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam även i ett scenario med mindre
vägtrafik och med mer järnväg, kollektivtrafik, gång och cykel jämfört med vad som antas i basprognosen.

Fokusområde landskap
Begreppet landskap inrymmer i miljöbedömningen ett brett spektra av miljöfrågor inom naturmiljö,
kulturmiljö, landskapets struktur och visuella karaktär, samt landskapet i ett vidare perspektiv. Det handlar
om transportsystemets omgivningspåverkan men också om de värden och kvaliteter som finns i eller i
anslutning till transportsystemet.

Fokusområde hälsa och livskvalitet
Detta fokusområde innefattar luft, buller och vibrationer, fysisk aktivitet (gång och cykling), trafiksäkerhet
samt befolkning. Befolkning betyder i detta sammanhang tillgänglighet och hur denna varierar mellan olika
grupper i samhället och delar av landet.

Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Begreppet resurser tillgängliga för människan fångar de av miljöbalkens aspekter som helt eller delvis har
ett naturresursperspektiv. Det handlar om hur människans möjligheter att nyttja resurser förändras i
framtiden till följd av hur transportsystemet och dess infrastruktur utvecklas och vidmakthålls. Här ingår
mark- och vattenområden av värde för samhället såsom dricksvattenresurser, riksintresseområden och
områden viktiga för areella näringar.

Specifika mål för transportsystemet eller för den statliga infrastrukturen som är
relevanta för en miljöbedömning saknas i stort sett för alla miljöaspekter. Därför har
miljöbedömningen som en del av metodutvecklingen tagit fram mål för bedömningen
härledda från främst de nationella miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.
Som stöd för att avgöra måluppfyllelse innehåller bedömningsgrunderna indikatorer,
vilka är en blandning av typen tillstånds-, plan- och måluppfyllelseindikatorer.
Vad innebär att bidra till mål?
Bedömningen om bidrag eller motverkan till måluppfyllelse har baserats på
bedömningsgrunderna för respektive aspekt. I de fall där det inte funnits tillräckligt med
underlag för bedömningarna har konservativa antaganden tillämpats. Det vill säga
utifrån försiktighetsprincipen bedöms det finnas en risk för att måluppfyllelse
motverkas. Bedömningarna har följt en fyra-gradig skala enligt tabell IV.
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Tabell IV. Bedömningsskala samt precisering för respektive skalnivå.
Bedömningsskala

Med detta avses

Motverkar måluppfyllelse

En utveckling eller ett bidrag som går i motsatt riktning än
mot måluppfyllelse och därmed motverkar måluppfyllelse.

Osäkerhet innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas

Osäkerheter om förväntad utveckling eller bidrag är sådan
att det finns risk för en utveckling i en riktning som
motverkar måluppfyllelse. Exempel på osäkerheter är:
osäkerheter kring genomförande av åtgärder, osäkerheter
om åtgärders effekter eller osäkerheter om annan
samhällsutveckling.

Möjlighet/potential att bidra till
måluppfyllelse

En utveckling eller ett bidrag med ett möjligt bidrag till
måluppfyllelse. Men det råder osäkerhet om bidraget
kommer att realiseras. Det kan vara osäkerheter i
samhällsutveckling, osäkerheter kring var och hur åtgärder
kommer att genomföras eller osäkerheter om åtgärders
effekt.

Bidrar till måluppfyllelse

En utveckling eller bidrag i riktning med måluppfyllelse.
Bedömningen innebär inte att mål uppfylls, utan just ett
bidrag i målets riktning.

Det förekommer att en plandel som bedöms består av åtgärder som både bidrar till och
motverkar måluppfyllelse. Bedömningarna har gjorts för plandelarna som helhet, och
dess ingående delar har då vägts mot varandra. I text beskrivs hur de ingående delarna
bidrar eller motverkar. Detta kan anses gå emot praxis för miljöbedömningar. Men om
alternativet är att hela planen eller plandelen motverkar måluppfyllelse när endast en
beståndsdel av planförslaget gör detta, blir inte miljökonsekvensbeskrivningen ett
användbart underlag. Det gäller både i framtagandet av planförslaget och i kommande
skeden.
Många bedömningar blir en samlad bedömning
Bedömningar per aspekt har gjorts av planförslaget och av den delen av fastställd plan
som ingår i referensalternativet. Dessa jämfördes mot nuläge. De olika plandelarnas
påverkan, effekt och konsekvens har bedömts. Bedömningarna är genomförda av
ämnesområdesexperter för aspekterna enligt bedömningsgrunder.
Därefter har en samlad bedömning genomförts som syftar till att ge beslutsfattaren en
samlad bild av planförslagets konsekvenser (kapitel 9). En viktig del i detta har varit att
belysa de olika plandelarnas bidrag och relationer till miljöaspekterna. En annan viktig
del har varit att beskriva vilken skillnad planförslaget gör jämfört med idag och jämfört
med om planförslaget inte beslutas.
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Figur III. Bedömningar av planförslaget och referensalternativet per aspekt
är underlag till den samlade bedömningen.

Referensalternativet
Den sannolika utvecklingen om planförslaget inte beslutas och genomförs
Enligt 6 kap. 12 § 2p. miljöbalken ska en miljöbedömning innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller
ändringen inte genomförs. I denna miljökonsekvensbeskrivning används begreppet
referensalternativ för att beskriva en sådan utveckling. Referensalternativet i denna
miljökonsekvensbeskrivning är samma som det jämförelsealternativ som används i
andra effektbedömningar av planförslaget.
Stora likheter mellan referensalternativet och om planförslaget genomförs
Referensalternativet är ett scenario med hur transportsystemet förväntas utvecklas om
planförslaget inte beslutas. I övrigt är allt annat likadant. Det vill säga att
samhällsutveckling, fordonsutveckling, styrmedel, förd politik och så vidare är
densamma.
En viktig del i utvecklingen enligt referensalternativet är de åtgärder som förväntas
genomföras i infrastrukturen. Förenklat antas att fastställd nationell plan för
transportsystemet för åren 2014-2025 genomförs och framskrivs, med hänsyn till de
förändringar som skett till dags dato. I kapitel 5 preciseras referensalternativet närmare.
Konsekvensen av hur referensalternativet definierats är att en utveckling av
transportsystemet enligt referensalternativet och en utveckling av transportsystemet
med planförslaget uppvisar stor likhet.

Andra alternativ
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd beskrivas och bedömas. I åtgärdsplaneringen har
alternativ tagits fram inom ramen för planförslaget inom de delar av planen där detta
varit görligt och meningsfullt. Möjliga alternativ har givits inom de olika plandelarna vid
viktiga val av principiellt slag. De val som bedöms mest betydelsefulla utifrån miljö har
betraktats som alternativ. Plandelar som hanterat alternativ är: Vidmakthållande,
Trimnings- och miljöåtgärder samt Större investeringar.
Inom Vidmakthållande gällde valet om medel för reinvestering i järnväg skulle fördelas
utifrån anläggningarnas tillstånd eller utifrån den största trafikala och
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samhällsekonomiska nyttan. En medelväg valdes, vilket innebär ett fokus på det
högtrafikerade bannätet där även det mindre trafikerade bannätet ska fungera. Skälet
till detta är att stora delar av det mindre trafikerade är viktiga, ibland helt avgörande för
godstrafiken. Detta bedöms även vara det miljömässigt mest fördelaktiga.
Vad gäller Trimnings- och miljöåtgärder analyserades två alternativ. Ett med 36
miljarder kronor, varav 10 miljarder kronor föreslogs avsättas till miljöåtgärder. Ett
annat med 41 miljarder kronor, varav drygt 12 miljarder kronor föreslogs avsättas till
miljöåtgärder. Det sistnämnda bedömdes som miljömässigt mest fördelaktigt. Det
förstnämnda valdes. Skälet var att, efter analyser och genomgångar av kostnadsökningar
och tidsförskjutningar för namngivna investeringar, behövdes ytterligare medel till
dessa utifrån behovet av att åtgärda prioriterade brister i transportsystemet.
Större investeringar är med avseende på alternativhantering den svåraste plandelen. Å
ena sidan finns hur många alternativ som helst men å andra sidan begränsas
frihetsgraderna av givna förutsättningar som till exempel att många åtgärder är bundna
i tidigare planer. Övervägningar om var och en av de investeringar som hanterats längs
vägen fram till det färdiga planförslaget, kan ses som vägval och därmed alternativ. I
denna process har miljöaspekter varit en av flera utgångspunkter.
Under planframtagandets slutskede formerades ett alternativ som dessutom är av stor
betydelse för miljöbedömningen och som rör höghastighetsbanorna. Trafikverkets
förslag är att i det fall dessa kan realiseras relativt snabbt bör den dimensionerande
hastigheten sättas till 320 kilometer per timme. I det fall finansieringen kommer att ske
inom ramen för anslag, vilket är utgångspunkten i planförslaget, kommer det att ta
relativt betydligt längre tid att förverkliga: Av det skälet föreslår Trafikverket att
hastighetsstandarden sätts till 250 kilometer per timme.
De underliggande bedömningarna är gjorda utifrån att hastigheten skulle vara 320
kilometer per timme. Det innebär att endast en översiktlig och aggregerad bedömning av
alternativet på 250 kilometer per timme kunnat göras i slutskedet.
Bedömningen är att ett alternativ med 250 kilometer per timme är betydligt
gynnsammare för flertalet miljöaspekter. Naturresursuttaget blir mindre och
möjligheterna att undvika konfliktpunkter i landskapet ökar. Bullret blir lägre och
möjligheterna att vidta skyddsåtgärder ökar. För klimat är bilden inte lika entydig.
Energianvändningen vid trafikering och klimatpåverkan vid byggande blir lägre med
250 kilometer per timme, men å andra sidan ökar restiden vilket kan ge en minskad
överflyttning från flyg.
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Planförslagets konsekvenser
Vilken skillnad gör planförslaget jämfört med idag och jämfört med om det inte
genomförs?
I denna miljökonsekvensbeskrivning presenteras en samlad bedömning. Det
övergripande syftet med denna samlade bedömning är att ge beslutsfattaren,
remissinstanser och andra läsare en samlad bild av planförslagets konsekvenser.
En viktig del i detta är att summera de olika plandelarna för att beskriva planförslagets
samlade relation till respektive miljöaspekt. En annan viktig del är att beskriva vad av
den förväntade utvecklingen som kan tillskrivas planförslaget och vad som beror av
annan samhällsutveckling. Den tredje viktiga delen är att beskriva vilken skillnad
planförslaget gör jämfört med idag och jämfört med om planförslaget inte beslutas.
Nedan följer en sammanfattning av den samlade bedömningen. För fullständig samlad
bedömning, se kapitel 9.
Både att göra en samlad bedömning och att beskriva resultatet på ett förståeligt sätt är
en utmaning. Den samlade bedömningen bygger på ett stort antal bedömningar av
plandelar och aspekter. Dessutom måste en bedömning göras av hur transportsystemet i
övrigt utvecklas. Hur transportsystemet utvecklas, inte minst hur det trafikeras, beror
till stor del på hur samhället utvecklas i övrigt. Det omvända, nämligen att
samhällsutvecklingen beror på hur infrastrukturen utvecklas och vidmakthålls, sker
också. Långsiktigt har infrastrukturen en stor strukturell betydelse för hur
transportsystemet och samhället utvecklats. Dessa inte helt enkla samband skapar
osäkerheter i bedömningen. Det kan också vara svårt att hålla isär vad som är en följd av
åtgärder i infrastrukturen och vad som är en följd av andra orsaker. Omvärldsfaktorer är
desamma i en utveckling i referensalternativet som i en utveckling med planförslaget.
Den fastställda planen för 2014-2025 är ett viktigt underlag för planförslaget. Det finns
därför stora likheter mellan planförslaget och fastställd plan. Vidare är den fastställda
planen en viktig del i referensalternativet. Det innebär att en utveckling i
referensalternativet och en utveckling med planförslaget till stora delar innehåller
samma åtgärder i statlig infrastruktur. Det gör de studerade alternativen än mer lika
varandra. De skillnader som finns vad gäller innehållet i fastställdplan och planförslaget
belyses därför också i den samlade bedömningen.
Nedan delas miljöaspekterna in i de fyra fokusområdena landskap, resurser tillgängliga
för människan, klimat samt hälsa och livskvalitet. Varje fokusområde innehåller en
beskrivning av situationen i dag, den sannolika utvecklingen mot år 2040 om
planförslaget inte genomförs (referensalternativet) samt en utveckling där planförslaget
genomförs. Vad i utvecklingen som beror på åtgärder i infrastrukturen och vad som
beror på utomstående orsaker beskrivs.
Genom att jämföra en utveckling med och utan planförslaget visas vilken betydelse som
planförslaget har för utvecklingen. Hur planförslagets olika delar skiljer sig åt redovisas i
inledningsvis figur VI.
Konsekvenser presenteras i termer av måluppfyllelse.
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Planering av infrastruktur är långsiktig och dessutom en långsam process. Att ställa om
transportsystemets infrastruktur med en nationell plan tar tid. Beskrivet med en
metafor analyseras om planförslaget innebär ett roderutslag som på sikt kommer få
fartyget att svänga. Slutligen jämförs därför planförslaget (2018-2029) mot fastställd
plan (2014-2025) för att belysa de skillnader som finns i innehåll vad gäller miljö och
hållbarhet. Skillnader som annars lätt skulle skymmas av de stora likheterna mellan
planerna.

Figur IV. De diagonala pilarna är de jämförelser som görs i underliggande bedömningar. Den
samlade bedömning tar ett steg till och gör jämförelser som de vertikala pilarna visar.

Enkelt uttryck försöker texten nedan svara på frågorna:


hur blir det jämfört med idag?



vad av denna skillnad kan tillskrivas planförslaget, och vad är en följd av
utveckling i transportsystemet och samhället i övrigt oberoende av hur
infrastrukturen utvecklas och vidmakthålls?



hur blir det jämfört mot hur det annars skulle bli, det vill säga om planförslaget
inte genomförs?



hur förhåller sig utvecklingen till de mål som finns, och bidrar planförslaget i
målens riktning?
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Figur V. Principbild för att förklara hur respektive fokusområde redovisas i motsvarande bilder.
Pilarna visar utveckling i transportsystemet med planförslaget respektive i referensalternativet. Det
vill säga om planförslaget beslutas respektive om det inte gör det. I detta fiktiva exempel är
utvecklingen negativ i båda fall. Det innebär att utvecklingen motverkar måluppfyllelse. Dock
innebär planförslaget att det blir något bättre än i referensalternativet. Eller att det inte blir så
mycket sämre som det annars skulle bli. Planförslaget bidrar alltså till måluppfyllelse. Målnivån
nås dock inte. För att det ska ske krävs ytterligare insatser. Det kan vara styrmedel, insatser inom
samhällsplanering eller ytterligare insatser inom infrastruktur.

Bidrag från planförslagets olika delar
I kapitel 7 presenteras vilken påverkan, effekt och konsekvens som planförslagets olika
delar ger. Planförslaget och dess delar jämförs mot nuläget. Figur VI ställer samman de
bedömningar av respektive plandels måluppfyllelse som finns i kapitel 7. Vidare i denna
sammanfattning hanteras planförslagets bidrag samlat, och inte uppdelat i plandelar.
Planens delar har olika stor betydelse. Att en majoritet av plandelarna motverkar
måluppfyllelse behöver innebär inte att planförslaget motverkar måluppfyllelse, eller
vice versa. Vid bedömning av planförslagets samlade måluppfyllelse per aspekt har de
olika plandelarna vägts mot varandra.
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Figur VI. Bedömning av måluppfyllelse av planförslagets delar.
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Fokusområde landskap
Gamla ”synder” och nya utmaningar
Befintlig transportinfrastruktur har brister i sin anpassning till omgivande landskap. Det
är ett resultat dels av var och hur vägar och järnvägar en gång byggts samt hur dessa
sedan vidmakthållits och utvecklats. Dels av hur trafik och andra förutsättningar
utvecklats. Befintlig infrastruktur har en standard som präglas av vad som gällde när
den byggdes eller byggdes om. Sedan dess har kraven på hänsyn och anpassning skärpts.
Ofta har även trafiken ökat, hastigheten ändrats och omgivningen i övrigt förändrats.
Det innebär att krav på landskapsanpassning ökar. Gapet mellan tillstånd och mål är
därför stort och ökande. Skälen till detta är flera. Förändringar i omgivningen ställer nya
krav, tillkommande infrastruktur har inte nog anpassats till landskapet, brister i
vidmakthållande av befintlig infrastruktur och att åtgärdstakten av landskapsåtgärder i
befintlig infrastruktur är för låg för att kompensera det ökande gapet.
Utveckling utanför infrastrukturen ökar behoven
Trafiken ökar, viltstammarnas storlek förändras, invasiva arter breder ut sig och ökar
behov av skötsel med mera. Det innebär att infrastrukturens landskapsanpassning
minskar även om anläggningarna i sig är oförändrade. Denna utveckling är densamma i
de båda studerade alternativen.
Eftersläpande underhåll ger gradvis förfall
Vidmakthållande av infrastrukturen med drift- och underhållsverksamhet är central för
att bibehålla och utveckla landskapets värden och säkra funktion av
miljöskyddsåtgärder. Utan de insatser som görs inom vidmakthållande skulle tillståndet
vara helt undermåligt. Insatserna sker dock med en omfattning och inriktning som
innebär att värden och funktioner kopplade till landskapet gradvis försämras. Här finns
inga påtagliga skillnader mellan planförslaget och referensalternativet.
Ombyggnad förbättrar landskapsanpassningen
Det finns dock områden där utvecklingen är positiv. Infrastruktur i ny sträckning
kommer att ha betydligt lägre negativ påverkan än som var fallet tidigare beroende på
skärpta krav. Vid ombyggnad av befintlig infrastruktur kommer anläggningen att få en
förbättrad landskapsanpassning då de skärpta kraven för nya investeringar även gäller
dessa. Här är situationen dock densamma i de båda studerade alternativen då
skärpningen av kraven även gäller planen förutan.
Riktade miljöåtgärder inom landskap gör stor nytta.
En annan ljuspunkt är de riktade insatser som görs inom Trimnings- och miljöåtgärder.
Då dessa insatser görs i befintlig infrastruktur finns stora möjligheter att sätta in
åtgärder där nyttan är störst. Åtgärderna gör lokalt stor skillnad, men även på
systemnivå syns resultatet. Medlen för detta är större i planförslaget än i den fastställda
planen som ingår i referensalternativet. I planförslaget ska dessa insatser dessutom
genomföras tidigare i planperioden, vilket innebär att nyttan kommer snabbare.
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Tabell V. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling – fokusområde landskap
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets
betydelse
Fokusområde landskap
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets
betydelse för
utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Naturmiljö

Det finns osäkerheter
kring
transportsystemets
förväntade utveckling
som innebär risk för
att måluppfyllelse
motverkas.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ. I
planförslaget finns delar
som har positiv
betydelse, och andra
som har negativ
betydelse. Dessutom
finns inom det breda
området naturmiljö delar
med en positiv utveckling
och delar med negativ
utveckling.
Viltolycksproblematiken
har en tydlig negativ
utveckling.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Transportsystemets
förväntade utveckling
motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ.
Infrastrukturen förväntas
inte vidmakthållas på ett
sätt så att naturligt förfall
helt kan motverkas.
Samtidigt görs åtgärder
för att stärka kulturmiljö.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Transportsystemets
förväntade utveckling
motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Kulturmiljö

Landskap –
form och
rumslighet
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Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Fortsatt negativ utveckling som dock kan antas avta och på sikt vända
Med den förväntade utvecklingen sker en försämring av infrastrukturens
landskapsanpassning, oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Utvecklingen
motverkar måluppfyllelse jämfört med idag. Trafikverkets åtgärder i statlig
infrastrukturen motverkar försämring, och kommer i både referensalternativ och med
planförslag att bromsa och sedan vända utvecklingen till positiv inom planperioden.
Med planförslaget bedöms utvecklingen vända tidigare och innebär dessutom att
landskapsanpassningen ökar mer än i referensalternativet. För vissa delar inom
landskapsområdet blir det till och med bättre år 2040 än det är idag.
Planförslaget innehåller delar som motverkar och delar som bidrar till ökad
landskapsanpassning, med en övervikt av delar som bidrar. Därmed bidrar planförslaget
till måluppfyllelse. Målnivåer kommer dock inte att nås.

Figur VI. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde landskap. Observera att detta är en principiell bild för att
illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar och avstånd är
utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med bedömningen.

Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Användning av resurser och mark är oundvikligt
Transportsystemet påverkar möjligheterna att nyttja naturresurser. Denna bedömning
avser de konflikter som befintlig infrastruktur och nytillkommande delar kan innebära
med andra intressen. Exempel på detta är ianspråktagen mark, användning av
naturresurser och massor, förorening av dricksvattensförekomster och
produktionsförutsättningar för areella näringar.
Att vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur använder resurser och
markområden är oundvikligt. Likaså påverkas områden som är skyddsvärda eller av
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betydelse för areella näringar. Ofta är denna påverkan negativ. Dess omfattning och till
viss del konsekvenser beror på vad som sker i kommande skeden.
Transportsystemet påverkar rennäringen negativt genom att utgöra barriärer, leda till
påkörning av ren och ibland ianspråktagande av markområden av betydelse för
rennäring. Andra areella näringar påverkas också av hur transportsystemet utvecklas,
inte minst genom att produktiv jordbruksmark tas i anspråk för infrastruktur.
En avsevärd andel av transportsystemet har en direkt påverkan på områden som har
områdesskydd eller är riksintressen. Den indirekta påverkan är än större.
Det befintliga transportsystemet har ett stor antal konfliktpunkter med områden av
betydelse för dricksvattenförsörjningen. Genom diffusa föroreningar och risk för
förorening, oftast genom olyckor, finns risk att vattenförekomster blir oanvändbara för
dricksvattenändamål. Ett exempel på diffus spridning är slitagepartiklar från däck som
är en betydande källa till spridning av mikroplaster i naturen. Transportsystemet bidrar
därför till att miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer inte kommer att nås.
I transportsystemet finns en omfattande mängd förorenade områden till följd av tidigare
verksamhet, till exempel impregnering av slipers. Förutom att dessa riskerar att ha
negativ påverkan på människors hälsa och natur, så kan dessa områden inte nyttjas för
annan verksamhet till exempel för bostadsbyggande. Förorenade områden åtgärdas
kontinuerligt, men i en alltför låg takt för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås inom
rimlig tid.
Åtgärder för att vidmakthålla och utveckla det statliga transportsystemet är av stor vikt
för utvecklingen och därmed måluppfyllelse inom fokusområde resurser tillgängliga för
människan. Investeringar i nya sträckningar riskerar att ge negativ inverkan på
skyddsvärda områden. Denna är dock beroende på hur stor hänsyn som faktiskt tas i
senare skeden.
Åtgärder för att minska negativ påverkan och åtgärda brister
Investeringar i befintliga sträckningar har potential att minska befintlig negativ inverkan
på skyddsvärda områden genom att infrastrukturens prestanda kan antas förbättras. På
samma sätt innebär riktade miljöåtgärder i befintlig infrastruktur att existerande negativ
inverkan minskas. Brister i vidmakthållande innebär negativ inverkan.
Generellt gäller att förorenade områden, om de förekommer, hanteras vid investeringar
och reinvesteringar, så att situationen förbättras. Spridning av föroreningar eller
förvärrande av situationen kan dock förekomma. Drift och underhåll tillför föroreningar
genom diffus spridning, men kan också minska risken för att förorening uppstår.
Riktade åtgärder för att hantera förorenade områden ger betydelsefulla bidrag för att
målen ska kunna nås.
Mer användning av resurser och mark men samtidigt mer åtgärdade brister
Då planförslagets åtgärder till stora delar är samma som de åtgärder som skulle
genomföras även om planförslaget inte beslutas, är skillnaden liten mellan alternativen.
Det innebär att skillnaden i påverkan på resurser tillgängliga för människan, även den
blir liten.
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Planförslaget innehåller fler stora investeringar än fastställd plan. Resursanvändningen
och ianspråktagen mark kommer därmed att öka. Å andra sidan innehåller såväl
planförslaget som fastställd plan i referensalternativet, satsningar på att säkerställa
dricksvattenresurser, åtgärda förorenade områden och landskapsåtgärder som ofta ger
synergieffekter med detta fokusområde. Avsatta resurser för dessa insatser är större i
planförslaget.

Tabell VI. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling – fokusområde resurser tillgängliga för
människan.
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Mark

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar positiv
utveckling vad gäller
förorenade områden.

Planförslaget har
osäkerheter som innebär
risk för att måluppfyllelse
motverkas.

Materiella
tillgångar

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar en sannolik
negativ utveckling vad
gäller skyddsvärda
områden.

Planförslaget har
osäkerheter som innebär
risk för att måluppfyllelse
motverkas.

Vatten

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Planförslaget har en positiv
inverkan på förväntad
utveckling, men det råder
fortfarande osäkerheter
och risk för att
måluppfyllelse motverkas

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar en sannolik
negativ utveckling vad
gäller skyddsvärda
områden.

Såväl förväntad utveckling som planförslagets betydelse är tudelad och osäker
Den förväntade utvecklingen är i referensalternativet splittrad och det finns dessutom
osäkerheter, vilket gör att det inte går att avgöra om det samlat sker en förbättring eller
en försämring. Utvecklingen med planförslaget uppvisar samma problematik. Det kan
inte med säkerhet bedömas om planförslaget samlat förbättrar eller försämrar
utvecklingen i relation till mål. Därmed finns det risk att planförslaget motverkar
måluppfyllelse.
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Figur VIII. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde resurser tillgängliga för människan. Observera att detta är en
principiell bild för att illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar
och avstånd är utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med
bedömningen.

Fokusområde klimat
Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft första januari 2018 ska Sverige vara
klimatneutralt senast år 2045. Vidare ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive
flyg, minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Med beslutade
åtgärder och styrmedel, exempelvis för ökad andel förnybar energi och energieffektivare
fordon bedöms utsläppen minska svagt till år 2030. Minskningen är dock inte tillräcklig
för nå en reduktion med 70 procent år 2030 och klimatneutralitet år 2045.
Transportsektorns klimatmål nås varken med eller utan planförslaget
Om klimatmålet nås beror på hur samhället i stort utvecklas och det påverkar såväl
referensalternativ som planalternativ. Detta beror i sin tur mycket av vilka styrmedel
som införs och hur samhällsplanering genomförs. I planförslaget finns åtgärder som
leder i riktning mot ökad måluppfyllelse, men också åtgärder som motverkar
måluppfyllelse. De viktigaste av skillnaderna mellan planförslaget och fastställd plan är:


Planförslaget är järnvägstungt. Planförslagets innehåll innebär cirka 75 procent
järnväg inom de större investeringarna, jämfört med 70 procent i fastställd plan.
Till det ska satsningen på reinvestering av järnväg läggas. Detta bedöms leda till
en ändrad trafikslagsfördelning av person- och godstransporter, och därmed
minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.



Stadsmiljöavtalen. Dessa är en satsning på kollektivtrafik och cykling där
potentialen för dessa färdmedel är som allra störst samtidigt som det ställs krav
på motprestationer i en hållbar stadsutveckling. De har en klar koppling till
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samhällsplaneringen på dessa ställen och effekten kan antas bli stor.
Storstadsöverenskommelserna bedöms gå i samma riktning.
Passar infrastrukturen i ett hållbart transportsystem?
Den infrastruktur som planeras för i dag ska kunna leverera tillgänglighet i framtiden.
En intressant fråga är i hur hög grad investeringarna i planförslaget är klimatmässigt
robusta, det vill säga är lönsamma (även) i ett scenario där vägtrafiken är mindre än i
basprognosen. Den känslighetsanalys som genomförts av planförslaget (version 0.95)
visar att av de nytillkommande nio väginvesteringarna över 200 miljoner kronor är sex
robusta i detta perspektiv. En kvantitativ, eller för många åtgärder en kvalitativ, analys
av samtliga åtgärder i planförslaget finns ännu inte framme.
Mer klimateffektivt byggande och underhåll bidrar
Trafikverket tillämpar klimatkrav vid upphandling av investeringsprojekt på 50 miljoner
kronor eller mer. Förslag har också tagits fram tillsammans med storstäderna för
investeringsprojekt med kostnad på mindre än 50 miljoner kronor. Det pågår även
arbete med utveckling av krav inom vidmakthållande. Effekten av detta är behandlat i
miljöbedömningen men gäller båda de studerade alternativen.

Tabell VII. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling – fokusområde klimat.
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde klimat
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Klimat

Utvecklingen bidrar
till måluppfyllelse.
Bidraget är långt från
målet för
transportsektorn.

Underlag i form av
planförslagets effekter på
trafik finns ännu inte.
Analys presenteras i
oktober. Oavsett om
planförslaget leder till
ökade eller minskade
utsläpp, så bedöms
effekterna som små i
relation till
transportsektorns totala
utsläpp.

Då fullständigt underlag
ännu inte finns är
bedömningen osäker, vilket
innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas.
Kommentar: En
infrastrukturplan kan inte
på egen hand nå
klimatmålet för
transportsektorn.
Däremot är det viktigt att
den är framtagen för en
framtid där klimatmål och
andra miljö- och
samhällsmål kan nås.

Transportsystemet bidrar till målen, men målen kommer inte att nås.
Med en trafikutveckling enligt basprognos och gjorda antaganden om teknikutveckling,
förväntas en utvecklingen i såväl referensalternativ som i en utveckling med
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planförslaget utsläppen minska något från transportsystemet. Därmed bidrar
transportsystemets utveckling till måluppfyllelse. Dock inte tillräckligt för att nå mål.
Planförslagets bidrag kan inte bedömas
Planförslagets inverkan på trafiken är ännu inte analyserad. Det råder därmed osäkerhet
om planförslaget ökar eller minskar transportsystemets klimatpåverkan. Planförslagets
bedöms därför riskera att motverka måluppfyllelse.

Figur IX. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde klimat. Observera att detta är en principiell bild för att
illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar och avstånd är
utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med bedömningen.
Planförslagets betydelse för klimatmålet bedöms i verkligheten betydligt mindre, oavsett om det
bidrar positivt eller negativt.

Fokusområde hälsa och livskvalitet
Transportsystemets påverkan på människors hälsa och välbefinnande i dag är stor.
Buller och luftföroreningar genererar ohälsa och förtida död. Trafikolyckor ger skador,
invaliditet och dödsfall. Personbilen har en dominerande roll vilket ger stillasittande för
de som färdas i bil och begränsad tillgänglighet för de som färdas utan bil. Samtidigt ger
transportsystemet även positiva bidrag till en del av de aspekter som täcks in under
människors hälsa och välbefinnande. En icke obetydlig del av personresorna görs med
kollektivtrafik, cykel och gång vilket ger ett betydande bidrag till folkhälsan och ett
positivt bidrag till tillgängligheten för resande utan bil. Förutsättningarna för detta och
även förutsättningarna för att vidta åtgärder varierar dock över landet.
Urbanisering är en möjlighet men även ett hot
Hur situationen kommer att utvecklas är svårbedömd. Urbaniseringen har varit kraftig
under de senaste decennierna och förväntas fortsatt vara det. Detta kommer att leda till
förtätning av städer och vidgade arbetsmarknadsregioner. Beroende på hur detta sker,
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kommer hälsa och välbefinnande att påverkas i olika grad. Ökad andel kollektivtrafik,
gång och cykling bedöms ha en gynnsam effekt för samtliga aspekter i fokusområdet om
än med vissa reservationer. För trafiksäkerhet endast om den negativa trenden med
cykelolyckor bryts. För buller, vibrationer och luft finns risken att urbaniseringen leder
till fler exponerade människor i tätorter och då i huvudsak längs kommunala vägar där
antalet bullerutsatta redan i dag är störst. Vidare kommer ökad tågtrafik att öka antalet
bullerutsatta längs järnvägar.
Den tekniska utvecklingen har varit och kommer fortsatt att vara mycket viktigt för
utvecklingen. I synnerhet gäller detta för trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller där
insatser på fordonen men även på infrastrukturen har en viktig för att inte säga
avgörande betydelse för utvecklingen.
För trafiksäkerhet finns tydliga mål och man kan anta att utvecklingen kommer att gå i
målens riktning och hamna i närheten av målen. Detta med reservation för hur
säkerheten för oskyddade trafikanter utvecklas. Fysisk aktivitet och befolkning saknar
tydliga mål men har mål som anvisar en önskad riktning och utvecklingen bedöms gå i
denna riktning. Detta sagt med en reservation för att det finns en obalans i tillgänglighet
mellan stad och land som kan komma att förstärkas.
Luften blir bättre men bullret ökar
Med prognosticerad trafikutveckling kommer utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken
att minska med nära 80 procent mellan 2014 och 2035. Detta beror till största delen på
att fordon som uppfyller striktare utsläppskrav kommer att stå för en allt större del av
trafikarbetet. Överskridande av miljökvalitetsnormer gällande 90-percentilhalterna för
dygnsmedelvärden för partiklar PM10 väntas fortfarande ske år 2030, och vägtrafikens
andel av halten ökar.
För buller och vibrationer är utvecklingen troligen negativ. Insatser längs den statliga
infrastrukturen åtgärdar något fler utsatta per år än vad som tillkommer. Underhållet av
bullerskydd är dessutom eftersatt vilket äventyrar funktionen. Antalet utsatta är
dessutom flest längs kommunala vägar som inte omfattas av planförslaget och
urbaniseringen antas öka antalet utsatta människor.
En utveckling med eller utan planförslaget bedöms, med få undantag, gå i målens
riktning. Det är dock inte liktydigt med att målen för transportsektorn nås (i den mån
sådana finns). Om och när mål uppfylls beror, ibland huvudsakligen, även av insatser
som inte ryms i en nationell plan. Styrmedel, teknisk utveckling, andra
infrastrukturhållares insatser och åtgärder inom samhällsplanering är viktiga verktyg för
måluppfyllelse.
Då planförslagets effekter på trafikutvecklingen och trafikarbetets fördelning saknas, går
det inte att med säkerhet säga omfattningen av planförslagets bidrag. Det gäller särskilt
för aspekten luft där planförslagets specifika bidrag kan vara negativt. Planförslaget
bedöms dock för fokusområdet som helhet, justera utvecklingen i positiv riktning. Detta
främst till följd av stadsmiljöavtal, profil av investeringar och tillkommande medel för
miljöåtgärder.
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Tabell VIII. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling – fokusområde hälsa och livskvalitet
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde hälsa och livskvalitet
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Människors
hälsa

Bidrar till
måluppfyllelse. Med
undantag för buller
där utvecklingen är
negativ

Förstärker positiv trend.
Med undantag för buller
där planförslaget riskerar
medföra att fler exponeras
för trafikbuller.

Bidrar till måluppfyllelse.

Planförslaget innebär att
emissioner av trafikbuller
förväntas öka, inte minst
från järnväg. De
skyddsåtgärder som görs
inom trimning är ett viktigt
bidrag för att kompensera
för ökade störningar längs
både väg och järnväg.
Befolkning

Bidrar till
måluppfyllelse

Förstärker positiv trend

Bidrar till måluppfyllelse.

Med undantag för obalans i
tillgänglighet mellan stad
och land där risk finns för
att förslaget förstärker
befintlig negativ trend.
Det positiva bidraget från
vidmakthållande kommer
från reinvesteringar inom
järnvägen.

Luft

Bidrar till
måluppfyllelse

Planförslaget både
förstärker och motverkar
positiv utveckling.
Planförslagets
sammantagna betydelse
kan inte bedömas då
underlag i form av
planförslagets effekter på
trafik saknas.

Då fullständigt underlag
ännu inte finns är
bedömningen osäker, vilket
innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas.
Kommentar: Det är möjligt
att planförslaget bidrar till
måluppfyllelse. Men det
finns också en risk att
planförslaget motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget är i än högre grad än fastställd plan järnvägstung när det gäller utveckling
(investering) men även reinvestering, drift och underhåll. Detta bedöms påverka buller
negativt då fler kan antas utsättas för ökat järnvägsbuller, vilket inte kompenseras
genom minskat buller från vägtrafik. En reservation måste även göras för tillgänglighet
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för olika grupper, där det finns risk att obalansen mellan stad och land kan komma att
förstärkas.
Planförslaget förstärker en positiv utveckling, med några undantag
Den förväntade utvecklingen av transportsystemet i både referensalternativet och med
planförslaget är splittrad och delvis svår att bedöma. Den samlade bedömningen är dock
att utvecklingen går åt rätt håll. Undantaget är buller där det sker en negativ utveckling.
Den samlade bedömningen är att transportsystemets utveckling bidrar till
måluppfyllelse i både referensalternativ och med planförslaget. Dock nås inte mål.
Planförslaget bedöms förstärka den positiva utvecklingen, med undantag för buller och
med reservation för att gapet i tillgänglighet mellan stad och land kan förstärkas.

Figur X. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde hälsa och livskvalitet. Observera att detta är en principiell bild
för att illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar och avstånd är
utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med bedömningen. Utvecklingen
i både referensalternativ och med planförslaget skulle med fördel kunna illustreras med en breda
”pil” för att visa på att utvecklingen skiljer sin inom fokusområdet. Dessutom är skillnaden mellan
det två alternativa utvecklingarna mindre än vad som antyds i bilden.

Jämförelse av planförslaget och fastställd plan
Ovan jämförs transportsystemets utveckling med planförslaget (för åren 2018-2029) och
i referensalternativet där den fastställda planen (för åren 2014–2025) ingår. De båda
alternativen har stora likheter, såväl i yttre förutsättningar som innehåll av
infrastrukturåtgärder. Skillnader riskerar därmed att skymmas av likheterna. Därför
jämförs nedan även planförslaget med fastställd plan. Likheterna mellan planerna skalas
bort för att belysa och jämföra det som skiljer planerna åt. De främsta skillnaderna är
följande:
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Planförslaget är än mer ”järnvägstungt” vad gäller utveckling
Detta bör gynna järnvägens konkurrenskraft och därmed skapa förutsättningar för ökad
järnvägstrafik. Det kan vidare antas skapa förutsättningar för att vägtrafiken inte ökar i
samma utsträckning som annars skulle ske. Om, eller i vilken utsträckning, detta
påverkar det totala trafikarbetet och dess fördelning mellan trafikslag har betydelse för
flera miljöaspekter. Om det leder till att vägtrafiken inte ökar som förväntat är det
positivt för fokusområde klimat och delvis för fokusområde hälsa och livskvalitet. En
ökad järnvägstrafik kan dock ge en negativ utveckling för buller och vibrationer.
Ökade medel till reinvestering och underhåll av järnvägen.
Detta motverkar järnvägens försämring i funktion och kan på vissa håll antas förbättra
denna. Kan antas ge samma effekt som ovan.
Planförslaget har en större volym medel för större investeringar
Planeringsramen är ungefär 100 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med
knappt 20 procent jämfört med fastställd plan. En ökad negativ inverkan på
fokusområde resurser tillgängliga för människan och fokusområde landskap, är en
närmast oundviklig följd av detta. Investeringar i ny sträckning ger även en negativ
påverkan för fokusområde landskap. För fokusområde klimat gäller att ökat byggande
leder till ökande emissioner av klimatgaser från byggandet.
Ett fåtal större investeringar utgår
Särskilt Östlig förbindelse i Stockholm och höghastighetsbana Göteborg–Borås bedöms
ha en miljömässigt stor betydelse.
Planförslaget innehåller en ny länk höghastighetsjärnväg, samtidigt som en länk utgår
Skillnad mellan dessa länkar har inte analyserats närmare. Val av hastighet har stor
betydelse då en lägre hastighet ger avsevärt mindre negativ miljöpåverkan.
Medlen till trimnings- och miljöåtgärder ökas
Trimningsåtgärder är förvisso ett brett spektra med olika åtgärder och syften, men
sammantaget bedöms ökningen vara positiv i någon mån för samtliga fokusområden.
Ökade medel till miljöåtgärder genererar mer direkt miljönytta, inte minst till
fokusområdena landskap, hälsa och livskvalitet och resurser tillgängliga för människan.
Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur prioriteras tidigare i planperioden
Nyttan kommer således tidigare.
Stadsmiljöavtal ökar i omfattning och innehåller dessutom cykelåtgärder
Det kommer att öka andelen kollektivtrafik och cykling i större städer. Fokusområde
klimat och fokusområde hälsa och livskvalitet gynnas tydligt.
Storstadsöverenskommelser tillkommer
Bedöms ge liknande effekter som stadsmiljöavtalen.
Än mer fokus på urbana miljöer och mer tätbefolkade områden
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Stadsmiljöavtal och storstadsöverenskommelser samt att mycket av utveckling och
vidmakthållande sker i transportintensiva stråk kan sägas stärka en hållbarhetsprofil på
planförslaget, åtminstone vad gäller fokusområde klimat och fokusområde hälsa och
livskvalitet. Här finns mycket av hållbarhetsutmaningarna, och åtgärder här tenderar att
ge effekt. Den andra sidan av myntet är att investeringar och deras nytta inte kommer
hela landet till del på samma sätt.

Miljöbedömningens inverkan på planförslaget
Ambitionen har varit att miljöbedömningen ska påverka Trafikverkets planförslag.
Verktyget för att åstadkomma detta har varit att öka integreringen av miljöbedömningen
i arbetet med att ta fram planförslaget. Att identifiera vad bättre integrering av
miljöbedömningen betytt för planförslaget är mycket svårt, och är troligen svårare ju
bättre man lyckats med integreringen. Att leda det i bevis är ännu svårare.
I kapitel 10 redogörs för några exempel på förmodat resultat av ökad integrering.
Resultat har uppnåtts genom att miljöbedömningen påverkat hur åtgärdsplaneringen
genomförts, påverkat planförslagets innehåll och påverkat förutsättningar för
kommande skeden. Det finns också exempel på där integreringen brustit, och vad det
resulterat i. Förmodat resultat av ökad integrering, och brister i integrering, redovisas
även i punktform nedan.
• Miljöbedömningen har förbättrat arbetet med prioriteringar av brister som föregått
prioritering av åtgärder, i linje med fyrstegsprincipen.
• Miljöbedömningen har stärkt fokus på synergier mellan miljömål och andra mål, inte
minst vad gäller större investeringar
• Miljöbedömningens efterfrågan på underlag har lett till att den miljömässiga
ambitionsnivån för föreslagna investeringsåtgärder i planen tydliggjorts.
• De ökade medlen till trimnings- och miljöåtgärder jämfört med fastställd plan torde
delvis tillskrivas miljöbedömningen
• Miljöbedömningen har avkrävt besked om inriktning och prioriteringar inom
vidmakthållande, vilket lett till diskussioner om miljöåtaganden inom drift och
underhållsverksamhet. Dock inte konkret nog för att effektbedömmas.
• Planförslaget har uttalade syften.
• Alternativhantering (enligt miljöbalken) i åtgärdsplaneringen har blivit bättre än
tidigare, men det kan bli än bättre.
• Ett strategisk viktigt vägval av betydelse i det absoluta slutskedet av
åtgärdsplaneringen omfattades inte av miljöbedömningen annat än översiktligt.
• En efterfrågad preliminär analys av planförslaget effekter på trafiken och fördelning
av trafikslag kunde inte levererats som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen.
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Uppföljning
Enligt miljöbalken ska nationell plan för transportsystemet följas upp och
planupprättaren ska när planen är antagen skaffa sig kunskap om dess miljöpåverkan
för att kunna vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Ansvaret ligger på regeringen som är
planupprättare,
Planförslaget kommer att följas upp efter att det presenteras med en samlad
effektbedömning, som även innehåller miljöeffekter, vilken lämnas till regeringskansliet
30 oktober 2017. Den samlade effektbedömningen görs på ett komplett planförslag. Den
baseras på underlag från ingående åtgärder, främst samlade effektbedömningar (SEB)
för enskilda åtgärder, vilka även de görs tillgängliga. Dessutom görs en systemanalys
som omfattar både de regionala planerna och nationell plan, som lämnas till
regeringskansliet 31 januari 2018.
Inom ordinarie verksamhet sker uppföljning av transportsystemets tillstånd och
utveckling, inklusive miljö. Exempel på uppföljning är årlig årsredovisning, miljörapport
och uppföljning av Trafikverkets leveranskvaliteter.
Planförslagets ingående åtgärder följs upp i kommande skeden av planering och
genomföring. Åtgärderna är av olika karaktär och i olika planeringsskeden. Kunskapen
om åtgärderna och deras effekter för transportsystemet är därmed varierande.
Kunskapen om den miljöpåverkan som genomförande av planen faktiskt medför
utvecklas succesivt i kommande planeringsskeden. I takt med att kunskapen om
miljöpåverkan ökar sker också beslut om vilka åtgärder som vidtas för att undvika eller
reducera negativ påverkan samt främja positiv påverkan.

Miljöbedömningens rekommendationer och förslag
I kapitel 12 redovisas miljöbedömningens rekommendationer och förslag för ytterligare
ökad måluppfyllelse i fortsatt arbete med att fastställa planen, i fortsatt planering och
genomförande av planens åtgärder samt i kommande planeringsomgång. Nedanstående
frågeställningar representerar dessa tre dimensioner. För själva förslagen hänvisas till
kapitel 12.
Planförslaget går nu in i en process där slutprodukten är en fastställd plan. Vad kan vara
relevant att tänka på om man vill att planen som senare beslutas ska ha högre
miljöprestanda och högre måluppfyllelse än planförslaget?
Planens påverkan på miljön avgörs i hög grad i detaljerad planering och i genomförande
av åtgärder. Vad kan eller bör göras vid och inför genomförandet för att miljöpåverkan
ska bli så gynnsam som möjligt?
Efter att planen fastställs startar kommer en ny planeringscykel på nytt med
inriktningsplaneringen. Vad bör man tänka på då för att integrering och
kostnadseffektiv måluppfyllelse ska bli än bättre i det arbetet?
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Fortsatt process
Nästa skede i miljöbedömningsprocessen är att planförslaget och denna
miljökonsekvensbeskrivning lämnas till regeringskansliet samtidigt som de
tillgängliggörs via en remiss som syftar till att hämta in synpunkter på bägge
dokumenten. I och med remissen inleds samråd om såväl planförslag som
miljökonsekvensbeskrivning. Inkomna synpunkter samt hur de har beaktats vid
regeringens fastställande av planen kommer redogöras i den särskilda
sammanställningen.
Dessutom kommer det den 30 oktober enligt regerings uppdrag att presenteras en
samlad effektbedömning av planförslaget med avseende på transportpolitiska målen.
Denna innehåller en beskrivning av planens miljöeffekter.
Regeringen förväntas senare fastställa planen och dess miljökonsekvensbeskrivning.
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Läsanvisning
Kapitel 1: Inledning
I detta kapitel beskrivs uppdraget att ta fram nationell plan för transportsystemet och de
förutsättningar som gäller samt planens relation till andra planer och program
Kapitel 2. Miljöbedömningens utgångspunkter och tillvägagångssätt
Kapitlet beskriver miljöbedömningens syfte och klargör relevanta miljömål och
planeringsförutsättningar. Miljöbedömningsprocessen och använd metod beskrivs.
Kapitel 3. Miljöbedömningens avgränsning
I detta kapitel beskrivs miljöbedömningens avgränsningar i rum och tid. Här beskrivs
också avgränsning i sak såsom plandelar, miljöaspekter och miljöbedömningsgrunder.
Kapitel 4. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
I detta kapitel sammanfattas det planförslag som bedöms inklusive en övergripande
beskrivning av planens sex plandelar Vidmakthållande, Större investeringar,
Trimnings- och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt
Storstadsöverenskommelser. Inledningsvis beskrivs också planeringsprocessen samt
planens roll, syfte och fokus och förutsättningar,
Kapitel 5. Alternativ
I kapitlet beskrivs referensalternativet och innebär samt vilka andra alternativ som
övervägts.
Kapitel 6. Nulägesbeskrivning
Kapitlet beskriver nuläget för respektive miljöaspekt.
För en nulägesbeskrivning av transportsystemet hänvisas till Trafikverkets planförslag
inklusive underlagsrapporter. Här finns bland annat uppgifter om
transportinfrastrukturens utsträckning och tillstånd, person- och godstransporter i
Sverige samt brister i transportstråk och brister gentemot de transportpolitiska målen.
Kapitel 7. Påverkan, effekt och konsekvens för planförslaget
Detta kapitel redovisar de underliggande bedömningar som gjorts av planförslaget
uppdelat i sex plandelar: Vidmakthållande, Större investeringar, Trimnings- och
miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt Storstadsöverenskommelser.
Plandelarnas påverkan, effekt och konsekvens på miljön beskrivs. För varje plandel har
bedömningar för var och en av de tio miljöaspekterna gjorts. Slutligen har
konsekvenserna per aspekt satts i relation till hur väl de uppfyller eller motverkar
definierade mål, som beskrivs i Bilaga 2 Fördjupad metodik och bedömningsgrunder.
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Kapitel 8. Påverkan, effekt och konsekvens för referensalternativet
I detta kapitel är redovisas en bedömning av de infrastrukturåtgärder (ungefär fastställd
plan 2014-2025) som ingår i referensalternativet, uppdelat i fem delar:
Vidmakthållande, Större investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal
och Övriga åtgärder.
I kapitlet beskrivs dess påverkan, effekt och konsekvens på miljön. För varje del av
referensalternativet har bedömningar för var och en av de tio miljöaspekterna gjorts.
Slutligen har konsekvenserna per aspekt satts i relation till hur väl de uppfyller eller
motverkar definierade mål, som beskrivs i Bilaga 2 Fördjupad metodik och
bedömningsgrunder.
Kapitel 9. Samlad bedömning
I detta kapitel görs, utifrån underliggande bedömningar som gjorts, och som redovisas
kapitel 7 och 8. Det övergripande syftet med denna samlade bedömning är att ge
beslutsfattaren en samlad bild av planförslagets konsekvenser. Här finns en samlad
beskrivning av nuläge och sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs. Vidare
beskrivs vilken skillnad planförslaget gör på sannolik utveckling utan planförslaget.
Slutligen görs en jämförelse mellan planförslaget och nuvarande fastställd plan.
En viktig del i detta är att göra en samlad bedömning av de olika plandelarna för att
beskriva planförslagets samlade relation till varje miljöaspekt. En annan viktig del är att
beskriva vad av den förväntade utvecklingen som kan tillskrivas planförslaget och vad
som beror av annan samhällsutveckling.
Kapitel 10. Miljöbedömningens inverkan på planen
Detta kapitel beskriver hur miljöbedömningen har påverkat planförslagets och
processen att ta fram planförslaget.
Kapitel 11. Uppföljning
I detta kapitel beskrivs hur planförslaget miljöpåverkan följs upp för att kunna vidta
lämpliga åtgärder i kommande skeden.
Kapitel 12. Miljöbedömningens rekommendationer och förslag
Kapitlet innehåller miljöbedömningens rekommendationer och förslag för att ytterligare
öka måluppfyllelse i fortsatt arbete med att fastställa planen, i fortsatt planering och
genomförande av planens åtgärder samt i kommande planeringsomgång.
Kapitel 13. Samråd och fortsatt process
I det här kapitlet beskrivs hur miljöbedömningens samråd har genomförts fram till nu.
Vidare beskrivs den fortsatta processen för miljöbedömningen fram till regeringens
fastställelse av planen.
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Begreppslista
ASEK

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn.

ATK

Automatisk trafiksäkerhetskontroll. Det vill säga fartkameror.

Bedömningsgrund

Är de grunder utifrån vilka planförslagets miljöeffekter
värderas, för att analysera planförslagets miljökonsekvenser,
vilket i fallet för detta planförslag innebär grunder för att
utvärdera bidrag till måluppfyllelse. Bedömningsgrunderna
innehåller definitioner, avgränsningar och mål som bedöms.

DALY

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life
years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn tas både
till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet
används för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå.

Delaspekt

En miljöaspekt kan vara uppdelad i flera delaspekter

ERTMS

European Rail Traffic Management System är ett EUgemensamt signalsystem.

Fastställd plan

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 beslutad av
regeringen 2014.
Observera att i miljöbedömningen förekommer på flera
ställen, främst i kapitel 7 och 8, begreppet ”fastställd plan” där
det egentligen avses den del av fastställd plan som ingår i
referensalternativet.

FoI

Forskning och innovation

Fokusområden

Aggregering av miljöaspekter och delaspekter. Varje
miljöaspekt hör till ett fokusområde. Fokusområdena är
Landskap, Hälsa och livskvalitet, Resurser tillgängliga för
människan samt Klimat.

Integrerad
landskapskaraktärsanalys
(ILKA)

Ett av momenten i Trafikverkets metodik för att integrera
landskapsperspektivet i planering av vägar och järnvägar.

Landskap i långsiktig
planering (LiLP)

Trafikverkets metodik för att integrera landskapsperspektivet i
planering av vägar och järnvägar.

Miljöaspekt/aspekt

Värden som enligt 6 kap. 12 § miljöbalken skall integreras i
planeringen via miljökonsekvensbeskrivningar

Miljöbedömning

Bedömning och beaktande av potentiella miljöeffekter och
miljökonsekvenser som dokumenteras.

MKN

Miljökvalitetsnormer

Måluppfyllelse

I bedömningarna värderas konsekvenserna i vilken mån
respektive aspekt motverkar eller bidrar till måluppfyllelse (att
ett mål uppfylls).

NNK

Nettonuvärdeskvot.

Nytillkomna projekt

Projekt som är nya för planförslaget men inte ingår i fastställd
plan 2014-2025.
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Objekt

Namngiven investeringsåtgärd eller grupp av åtgärder.

Planförslaget

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I
flera fall avses den version 0.8 som fanns tillgänglig vid 201706-08. Då framgår det.

Plandel

Avser planens sex delar som passade den struktur av
framväxande planförslaget som fanns vid tillfälle för
bedömningar (version 0.8 som fanns tillgänglig vid 2017-0608): Vidmakthållande, Större investeringar, Trimningsåtgärder
och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt
Storstadsöverenskommelser.

PM10

Betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer.

RDV

Ramdirektivet för vatten

Riktlinje landskap

En riktlinje som lägger fast Trafikverkets grundläggande
förhållningssätt till vägar, järnvägar och landskap (TDOK
2015:0323). Riktlinje landskap ger övergripande krav för
landskapsanpassning av infrastrukturen.
Kraven innebär att infrastrukturens viktigaste påverkan på
natur och kulturvärden, ekologisk funktionalitet och naturens
förmåga att leverera ekosystemtjänster bibehålls eller stärks
så att infrastrukturens påverkan kan sägas vara inom
hållbarhetens gränser. Mera i detalj hur detta hanteras och
tillämpas i Trafikverks verksamheter beskrivs närmare i den
redovisning Trafikverket lämnat till regeringen hösten 2016
(Trafikverket 2016g).

Samlad effektbedömning
(SEB)

Ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering,
beslut och uppföljning.

Skyddsåtgärd

Skyddsåtgärder vidtas för att undvika eller för att minimera att
negativa konsekvenser uppstår. Skyddsåtgärder för en
”strategisk” plan kan likställas med en önskelista med vad
som måste till för att nå bättre måluppfyllelse. Det skulle
kunna vara ökad/annan fördelning av medel, att investeringar
utförs över en viss ”miljömässig” kvalitetsnivå eller att
miljövärden i infrastrukturen sköts på ett visst sätt. Det kan
även vara sådant som ligger utanför ramen för planen såsom
styrmedel eller teknisk utveckling.

Väsentlig ombyggnad

En ombyggnad där åtgärderna som vidtas är av sådan
dignitet att de medför väsentliga förändringar av vägens
karaktär. Sådana förändringar kan till exempel vara en
omläggning av en väg genom att den breddas väsentligt, så
att den får fler körfält och högre hastighetsgränser, eller
genom att den läggs om i åtminstone delvis ny sträckning.

Åtgärd

Handling eller insats som genomförs i syfte att förebygga,
vidmakthålla, återställa, förbättra eller utveckla
transportsystemet.

Åtgärdsplanering

Trafikverkets planeringsprocess att ta fram ett förslag till
Nationell plan för transportsystemet.

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

En metodik och ett utredningssteg för Trafikverkets
utredningar i tidiga skeden.
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Inledning
I detta kapitel beskrivs syftet med den nationella planen för transportsystemet, vilka
krav direktivet ställer på planförslagets innehåll och hur miljöbedömningsprocessen
ska utformas. Vidare beskrivs planens relation till andra planer och program.

1.1.

Syftet med nationell plan för transportsystemet

Den nationella planen för transportsystemet är en tolvårig plan som tas fram vart fjärde
år. Planen innehåller åtgärder för att utveckla och vidmakthålla statlig
transportinfrastruktur.
Trafikverket upprättar på regeringens uppdrag förslag till nationell plan för
transportsystemet, i det här fallet för åren 2018–2029. Detta förslag omfattar den
statliga infrastrukturen förutom det regionala statliga vägnätet samt annat underlag som
direktivet anger. Planen fastställs av regeringen och är ett underlag för kommande
planering.
Syftet med den nationella planen för transportsystemet är att bidra till att de
transportpolitiska målen nås samt att bidra till lösningar för de prioriterade
samhällsutmaningar som riksdag och regering pekar ut:
1. Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
2. Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
3. Förbättra förutsättningarna för näringslivet
4. Förstärka sysselsättningen i hela landet
5. Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
6. Ett inkluderande samhälle
Mer konkret innebär dessa utmaningar framför allt att:
• järnvägens funktionalitet återställs och utvecklas,
• främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter,
• främja överflyttning till sjöfart,
• bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna,
• minska transportsektorns miljöpåverkan samt
• skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.
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1.2.

Uppdraget

Den 23 mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en
nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden
2018–2029 (Näringsdepartementet, 2017). Uppdraget omfattar åtgärder för att
underhålla den statliga infrastrukturen och utveckla statliga vägar, järnvägar, sjöfart och
luftfart. De transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna och ett
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt när planförslaget tas fram.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
uppgår enligt direktivet till 622,5 miljarder kronor.
Trafikverket ska i framtagandet av planförslaget tillämpa 6 kap. miljöbalken och
identifiera, beskriva samt bedöma miljökonsekvenserna. Denna process kallas för
miljöbedömning. Förslaget till nationell plan för transportsystemet med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017. Föreliggande dokument utgör
miljökonsekvensbeskrivningen.
Trafikverket ska remittera planförslaget till berörda instanser, remissvaren lämnas till
Regeringskansliet senast den 30 november 2017.

1.3.

Förhållande till andra relevanta planer och program

Utanför den nationella planen för transportsystemet finns andra planer och
planeringsprocesser som berör densamma men som inte omfattas av denna
miljökonsekvensbeskrivning. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan planerna, då de
ger varandra förutsättningar och begränsningar. Olika frågor och strategiska val avgörs i
olika planer och skeden och hanteras där de är bättre lämpade.

1.3.1.

Inriktningsplanering

Framtagandet av den nationella planen för transportsystemet, har föregåtts av att
Trafikverket på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag inom transport- och
transportinfrastrukturpolitik. Denna process kallas för Inriktningsplanering och
resulterade i ett underlag för proposition Infrastruktur för framtiden – innovativa
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (proposition 2016/17:21)
och direktiv Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101). Inriktningsplaneringen är en del av
planeringscykeln som är ägnad för val av mer strategisk karaktär för transportsystemets
utveckling.

1.3.2.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Parallellt med den nationella planen för transportsystemet har länsplaner för regional
transportinfrastruktur tagits fram. Länsplanerna hanterar trimning och effektivisering
samt investering i regionala statliga vägar. Undantaget är miljöinvesteringar i befintlig
väginfrastruktur. Dessa ingår i den nationella planen för transportsystemet. I
länsplanerna för regional transportinfrastruktur ingår även statlig medfinansiering för
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byggande av kollektivtrafikanläggningar med mera samt till drift av utpekade icke
statliga flygplatser.
Länsplanerna miljöbedöms av planupprättarna för respektive länsplan. Det är sannolikt
att det uppstår synergieffekter mellan den nationella planen för transportsystemet och
länsplaner för regional transportinfrastruktur, men dessa synergieffekter beskrivs inte i
denna miljökonsekvensbeskrivning.

1.3.3.

Andra aktörers samhällsplanering med beröring

Andra planer, program eller strategier på nationell, regional och lokal nivå berör
framtagandet av den nationella planen för transportsystemet. Till exempel står
kommunal fysisk samhällsplanering och planering av statlig infrastruktur i förbindelse
med varandra.
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Miljöbedömningens utgångspunkter och
tillvägagångssätt
Kapitlet beskriver miljöbedömningens syfte och klargör relevanta miljömål och
planeringsförutsättningar. Vidare beskrivs den metod och process som använts för
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen, vilka antaganden som använts samt
osäkerheter som har identifierats. Miljöbedömningens genomförande parallellt med,
och integrerat i, åtgärdsplaneringen beskrivs också övergripande. Resultat av
miljöbedömningen i termer av hur den inverkat på planförslaget beskrivs i kapitel 10
Miljöbedömningens inverkan på planförslaget.

2.1.

Miljöbedömningens syfte

Enligt miljöbalkens 6 kap. 11 § är syftet med en miljöbedömning att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Ambitionen i arbetet med miljöbedömningen har varit att den ska fungera som ett
verktyg som skapar förutsättningar för att planen i högre utsträckning tar hänsyn till
miljön, bidrar till miljömålen och bidrar till en omställning till ett samhälle som är
hållbart. Genom integreringen av miljö- och hållbarhetsfrågor i planprocessen och
bedömningen av planens miljökonsekvenser är intentionen att kunna främja en hållbar
utveckling.
Trafikverkets ambition har denna gång varit att lägga stor kraft på att integrera
miljöbedömningsprocessen med processen för framtagande av planförslaget.
Denna miljökonsekvensbeskrivning är ett resultat av miljöbedömningen. Det andra
resultatet av miljöbedömningen är att i enlighet med miljöbalkens syfte påverka
planförslaget, genom delaktighet i framtagandet. Miljökonsekvensbeskrivningen ska
vara ett användbart underlag för vidare arbete till en fastställd plan. Målgruppen är
beslutsfattare, remissinstanser och andra intresserade. Miljöbedömningens målgrupp är
fram tills planförslaget presenteras istället främst internt Trafikverket.

Figur 1. Miljöbedömningen resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning av planförslaget samtidigt
som miljöbedömningen påverkar planförslaget genom att vara en del i planframtagandet.
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2.2.

Relevanta miljömål och planeringsförutsättningar

I direktivet från regeringen anges de transportpolitiska målen som en av
utgångspunkterna vid analyser och förslag till åtgärder. Det övergripande
transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Riksdagen
har utöver detta beslutat om ett funktionsmål som kopplar till tillgänglighet och ett
hänsynsmål som kopplar till säkerhet, miljö och hälsa (se informationsruta).
De två sista preciseringarna av hänsynsmålet har direkt bäring mot miljökvalitetsmålen.
De anger att transportsektorn ska bidra till dessa mål. Förutom för klimat anges dock
inte transportsektorns ”beting” i miljömålsuppfyllandet. Transportsystemets bidrag är
inte heller detsamma som infrastrukturens bidrag.

Funktionsmålet
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”.
De preciseringar som antagits för funktionsmålets är dessa:
• medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
• kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften
• tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och övriga länder
• arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle
• transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning
• barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar
• förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras
Hänsynsmålet
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra
till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa”.
Preciseringar som har antagits för hänsynsmålet är:
• antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och
2020,
• antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan
2007 och 2020
• antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande,
• transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende av fossila
bränslen.
• transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta
mål.
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Enligt 6 kap. 12 § 5p. miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen
eller programmet. De 16 nationella miljökvalitetsmålen (se Figur 2) är antagna av
riksdagen och beskriver det tillstånd i miljön som det svenska miljöarbetet ska leda fram
till. Miljömålssystemet består även av ett generationsmål och 24 etappmål. Utöver
nationella finns även regionala och lokala miljökvalitetsmål. Målet begränsad
klimatpåverkan ska vara uppnått år 2050, medan alla de andra miljökvalitetsmålen och
generationsmålet ska ha uppnåtts år 2020.
I direktivet skriver regeringen kopplat till vidmakthållande av transportsystemet att det
är viktigt att drift- och underhållsverksamheten planeras och utförs så att den aktivt
bidrar till att miljökvalitetsmålen nås.

Figur 2. Miljökvalitetsmålen (Miljömål.se 2017).

Flertalet miljökvalitetsmål bedöms som relevanta för planförslaget i varierande grad.
Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms dock inte vara relevanta då de inte
bedöms beröras av transportsystemets utveckling eller av planen.
Generationsmålet har till uppgift att ange inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet
lyder: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Dessutom finns en mängd nationella såväl som regionala och lokala mål som utgör
utgångspunkter för framtagandet av planen, som har bäring på miljö och hållbarhet.
Sådana mål kan till exempel handla om fördubbling av kollektivtrafik, regionförstoring
och näringslivsutveckling.

2.2.1.

Miljökvalitetsmålens beaktande i framtagande av planförslag

En bristanalys av det transportpolitiska hänsynsmålet togs inledningsvis i
åtgärdsplaneringen fram som ett underlag för framtagande av planförslaget.
Bristanalysen innefattar miljökvalitetsmål där transportsystemets utveckling har stor
betydelse. För att ytterligare kunna vägleda arbetet har dessa brutits ned i några
prioriterade utmaningar (Trafikverket, 2017d). Vidare har miljökvalitetsmålen indirekt
varit utgångspunkt för många av de prioriteringar och avvägningar som gjorts i
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planframtagandets olika delar. Detta genom att miljökvalitetsmålen och i synnerhet
begränsad klimatpåverkan varit en utgångspunkt i till exempel Trafikverkets
leveranskvaliteter för drift och underhåll samt prioriteringsgrunder för miljöåtgärder
och prioriteringsgrunder i bedömning av brister.

2.2.2.

Miljökvalitetsmålen i miljöbedömningen

För att miljökvalitetsmålen skulle vara mer användbara i miljöbedömningen
operationaliserades dessa och andra relevant samhällsmål. Det innebär att målen
anpassades till sammanhanget, det vill säga till transportsystemet och specifikt för
framtagandet av detta planförslag som till stora delar handlar om åtgärder i statlig
infrastruktur. Skälet till detta beskrivs i avsnitt 0.
De framtagna målen för miljöbedömningen har enbart utvecklats för miljöbedömningen
av planen. De är inte antagna av Trafikverket. De utgör därför inte heller gemensamma
förutsättningar för planframtagandet.

2.3.

Genomförande av miljöbedömning som en integrerad del i
åtgärdsplaneringen

Miljöbedömningen har genomförts som en parallell men samtidigt integrerad process
genom hela åtgärdsplaneringen med det syfte och den ambition som angetts tidigare.
Miljöbedömningen resulterar i denna miljökonsekvensbeskrivning som är en
underlagsrapport till planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen kompletterar
planförslaget och riktar sig till beslutsfattare, remissinstanser, allmänhet och andra
berörda. I miljöbedömningen som integrerad process är däremot målgruppen
åtgärdsplaneringen, det vill säga organisationen bakom framtagandet av planförslaget.
Nedan beskrivs miljöbedömningen översiktligt från början till slut.
Efter förra åtgärdsplaneringen gjordes en intern utvärdering av hur miljöbedömningen
och den generella planprocessen växelverkat som visade ett antal brister och
förbättringsmöjligheter. Vid inledningen av det förberedande arbetet med denna
åtgärdsplanering blev tidigare erfarenheter en utgångspunkt i hur miljöbedömningen
skulle kunna genomföras för att bidra till åtgärdsplaneringen och samtidigt uppfylla de
formella krav som finns. Inriktningen blev en ökad integrering av miljöbedömningen
med övriga delar av åtgärdsplaneringen.
Utöver ökad integrering var slutsatsen från tidigare utvärdering att metoden för
miljöbedömning behöver vidareutvecklas för att bättre passa till hur åtgärdsplaneringen
genomförs och till en bedömning av en nationell plan för transportsystemet.
Metodutvecklingen skedde delvis parallellt med miljöbedömningen. Även
åtgärdsplaneringen är en levande process och miljöbedömningen behöver hållas flexibel
för att följa med och vara en del i framtagande av planförslaget.
En del av metodutvecklingen var att engagera Trafikverkets sakområdesexpertis ännu
mer i metodutveckling, nulägesbeskrivningar och att genomföra bedömningar.
Miljöbedömningen har från starten av förberedelserna för planframtagandet haft status
av delprojekt i huvudprojektet för framtagande av planförslaget. Miljöbedömningen och
integrering av miljöfrågor i planeringen har genomförts dels i ett delprojekt Strategisk
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miljöbedömning, dels genom att personer som ingått i nämnt delprojekt också ingått i
övriga relevanta delprojekt och i det operativa arbetet med att ta fram planförslaget.
På så sätt har miljöaspekter kommit in tidigt i arbetet med framtagande av
planförslaget. Detta har till exempel skett inom framtagande av bristbeskrivningar,
genom framtagande av underlag och prioriteringsgrunder samt genom bedömningar av
åtgärder i delprojekt som underlag i vidare arbete. Representanter från
miljöbedömningen har varit delaktig vid flera tillfällen eller vägval som varit av
betydelse, till exempel gemensam tolkning av proposition och direktiv.
Sammantaget bedöms dessa förändringar ha lett till betydligt bättre förutsättningar för
integrering av miljöbedömningen och inte minst miljöfrågorna i planframtagandet. I hur
hög grad integreringen förbättrats kommer att framgå i kommande utvärdering.
En viktig del av integreringen har skett inom de andra delprojekten där
miljöbedömningens kärngrupp varit representerad. Det är framförallt i dessa
grupperingar som alternativa vägval och ambitionsnivåer penetrerats.
I den operativa delen i åtgärdsplaneringen att sätta ihop planförslaget ingick
representant från miljöbedömningen fram till juli 2017 Arbetet med underlag i
delprojekten skedde iterativt med att bygga planen. Genom att miljöbedömningen var
en del av huvudprojektet blev miljöbedömningen en stående punkt på projektmöten.
Miljöbedömningen hade frekventa avrapporteringar till operativ styrgrupp och flera
dragningar och diskussionstillfällen för den operativa styrgruppen.
Under framväxandet av planförslaget genomfördes bedömningar vid flera tillfällen, vars
resultat återkopplades till övriga delar av åtgärdsplaneringen. Detta beskrivs under
avsnitt 2.4.
Ovan beskrivs översiktligt den formella integreringen, eller förutsättningar för
integrering. Förhållningssättet i miljöbedömningen har varit att den informella
processintegreringen är minst lika viktigt. Med informell integrering menas sådant som
att i olika sammanhang lyfta diskussioner, ställa frågor och skapa engagemang.
Sådant som berör miljöområdet har hanterats på flera ställen inom åtgärdsplaneringen.
Det vill säga allt i åtgärdsplaneringen som berör miljö har inte hanterats inom
miljöbedömningen. Skälen till det är flera. Miljö är inte enskild fråga utan går på tvären
och hanteras därmed samlat och på samma sätt som andra frågor. Klimatfrågan hade en
särskild tyngd i åtgärdsplaneringen och specifika uppdrag i anslutning till klimatfrågan
gavs i direktivet.

2.4.

Metod

2.4.1.

Genomförande av miljöbedömningen av planförslaget

Bedömning i flera steg
När arbetet kommit så långt att planförslaget började ta form genomfördes översiktliga
bedömningar av dess miljöpåverkan i steg under arbetets gång. Detta skedde i en iterativ
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process med åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillfördes
miljöbedömningen och resultatet av bedömningarna blev underlag i planframtagandet.

Figur 3. Schematisk bild över hur bedömning av planförslaget för miljöbalkens aspekter skedde i
flera steg längs framväxandet av planförslaget. I verkligheten skedde mer utbyta mellan
miljöbedömningen och åtgärdsplaneringen än vad som visas med pilarna. Parallellt skedde
skrivande av både planförslaget (rapporten) och miljökonsekvensbeskrivningen (rapporten).

Att dela upp bedömningen av aspekter i steg gjordes för att dessa bedömningar hade
delvis olika syfte. Syftet med den första bedömningen var att tidigt testa hur metoden
fungerade på det underlag som kunde förväntas. På så sätt kunde metod justeras och
sådant underlag som saknades kunde efterfrågas mer specifikt.
Syftet med den andra bedömningen var att få en bild av planförslagets miljöpåverkan
som det såg ut inför slutfasen i framtagandet av planförslaget och kunna återkoppla
resultatet som ett underlag till det arbetet. Vid denna bedömning kompletterades den
planförslagsrapport version 0.8, med kompletterande underlag från de olika
delprojekten, som fanns vid denna tidpunkt. Planförslag version 0.8 internremissades.
Justerad bedömning två var underlag till miljöbedömningens synpunkter på
planförslaget version 0.8.
Avsikten var att göra ytterligare en bedömning när planförslaget var färdigt.
Planförslaget var under utarbetning in i det sista. Att bedöma och sammanställa
bedömningar tar dock tid. Det var därför inte praktiskt möjligt att göra en tredje
bedömning för miljökonsekvensbeskrivningen skulle avse det färdiga planförslaget.
I den samlade bedömningen (se kapitel 9) och framåt i MKB har dock de ändringar som
finns i planförslag (0.95) relativt version 0.8 beaktats.
Bedömningar av delar till bedömning av helhet
Bedömningar per miljöaspekt gjordes per plandel, se 0 samt 2.4.3 nedan.
Bedömningarna gjordes av sakområdesexperter och levererades i PM. Stora delar av
innehållet av dessa PM återfinns i denna miljökonsekvensbeskrivning, främst kapitel 6,
0 och 8 samt bilaga 2.
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Figur 4. Figuren illustrerar hur bedömningar av varje plandel per aspekt är
underlag till den samlade bedömningen.

Bedömningarna av varje miljöaspekt per plandel är underlag till den samlade
bedömningen som återfinns i kapitel 9. Den samlade bedömningen gör utifrån
underlaget dels en samlad beskrivning av nuläge och förväntad utveckling, dels samlad
beskrivning av hela planförslaget. Här vägs alltså plandelar ihop. I den samlade
bedömning jämförs planförslaget mot referensalternativet, det vill säga hur
planförslaget förändrar den utveckling som annars förväntas ske. Dessutom görs en
jämförelse mellan planförslaget (2018-2029) och fastställd plan (2014-2015) för att
belysa de skillnader som finns dem emellan. Vid genomförandet av den samlade
bedömningen fanns möjligheter att i slutskedet korrigera och komplettera utifrån
kunskap om planförslaget som tillkommit efter den version 0.8 som de underliggande
bedömningarna gjordes utifrån.
Miljökonsekvensbeskrivningen baseras inte på det färdiga planförslaget
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver inte det färdiga planförslagets
miljökonsekvenser. Den bedömda version 0.8 är dock mycket lik det färdiga
planförslaget vad gäller ingående åtgärder för flertalet av planens delar. Skillnaden
ligger i tillgänglig information, som till exempel bedömningar av åtgärdernas effekter för
transportsystemet som i sin tur är viktiga för miljöbedömningen.
För plandelen Stora investeringar tillkommer problematiken att den i planförslag
version 0.8 består dels av åtgärder som med säkerhet kommer att ingå i planförslaget
dels av ett antal kandidater där några, men inte alla, kommer att ingå i det färdiga
planförslaget. En komplett bild av vilka stora investeringar som kommer att ingå i det
färdiga planförslaget saknades därför.
Information om åtgärdernas effekter tillkommer delvis med det slutliga planförslaget.
Annan önskvärd information finns dock tillgänglig först efter att planförslaget
effektbedömts mer ingående. Av störst vikt är avsaknad av underlag om planförslagets
effekter på utveckling och fördelning av trafikarbetet.
Den kommande samlade effektbedömning som presenteras efter planförslaget
innehåller en effektbeskrivning av miljöområdet som avser det färdiga planförslaget och
som bygger på att mer information finns tillgänglig. Dessutom görs en samlad analys av
förslag till nationell plan och länsplanerna som presenteras i januari 2018.
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2.4.2.

Miljöaspekter

I miljöbedömningen hanteras miljöaspekter framtagna i enlighet med 6 kap. 12 § 6p.
miljöbalken. Dessa har grupperats till tio miljöaspekter i miljökonsekvensbeskrivningen.
Planförslaget och referensalternativet har bedömts utifrån dessa aspekter.
Påverkan, effekt och konsekvens
För att beskriva miljöpåverkan används i miljökonsekvensbeskrivningar ofta begreppen
påverkan, effekt och konsekvens. I vardagligt tal är orden delvis synonymer till
varandra, men i miljöbedömningssammanhang, där det ofta är väsentligt att särskilja
olika moment i en händelsekedja, används de med skilda betydelser:
• Påverkan - är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som
genomförande av planförslagets åtgärder medför, till exempel påverkan på
betydelsefulla naturmiljöer eller förändrad trafikbullersituation.
• Effekt - är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av
betydelsefulla naturmiljöer eller att människor exponeras för trafikbuller
• Konsekvens - är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse till
exempel förlust av biologisk mångfald eller bullerstörning som riskerar leda till
påverkan på människors hälsa.
För respektive aspekt har påverkan beskrivits och effekt och konsekvens bedömts.

Figur 5. Relationen mellan begreppen påverkan, effekt och konsekvens i en miljöbedömning

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vilka syftar till att avgränsa och precisera bedömningarna finns för
respektive aspekt. Bedömningsgrunderna togs fram av Trafikverket år 2012 men har
vidareutvecklats i samband med miljöbedömningen av Nationell plan för
transportsystemet 2018–2029. Miljöaspekterna har i några fall delats upp i delaspekter,
då vissa aspekter applicerade på transportsystemet rymmer väsensskilda delar. Dessa
tjänar på att lyftas fram var för sig i bedömningen. Detta gäller klimatfaktorer,
människors hälsa, mark och vatten. För andra aspekter har det tvärt om skett en
sammanslagning av miljöbalkens aspekter. Biologisk mångfald, växtliv och djurliv har
slagits samman till naturmiljö. Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv har slagits samman till kulturmiljö. Miljöaspekten landskap har getts epitet
form och rumslighet.
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Fokusområden
I den samlade bedömningen har miljöaspekterna sorterats i fokusområden för att ge en
mer översiktlig bild. Miljöaspekterna kan dock särskiljas. Fokusområden är: klimat,
hälsa och livskvalitet, landskap samt resurser tillgängliga för människan.

Figur 6. Översiktsbild över aspekter i 6 kap. 12 § 6p. Miljöbalken hanteras. Delaspekter illustreras
genom svart text med en ram runt.

Målledd bedömning
Trafikverket har haft ambitionen att göra en målledd bedömning av miljöaspekterna.
Det vill säga att inte enbart beskriva miljökonsekvenserna av planen utan att sätta
utvecklingen i relation till den utveckling som önskas. Till exempel uttryckt i
miljökvalitetsmålen. En målledd bedömning är inte oproblematisk då miljökvalitetsmål
och andra samhällsmål, sina preciseringar till trots, vanligtvis är påfallande generella
vad gäller kopplingen till transportsystemet. Ett bekymmer i tillämpningen av de
nationella miljökvalitetsmålen är att ett ”beting” för transportsystemets del i
måluppfyllandet sällan finns. Infrastrukturens och planens ”delbeting” i detta, saknas
helt. I bedömningsgrunderna har det gjorts en ansats att precisera detta ”beting” per
aspekt i termer av mål.
De för miljöbedömningen framtagna målen är del av bedömningsgrunder som använts,
och finns i bilaga 2.

2.4.3.

Plandelar

Bedömningarna görs per aspekt och per plandel. Plandelarna speglar till stor del den
struktur med delprojekt som fanns under framtagandet av planförslaget, och det utkast
av planförslaget som var version 0.8. Plandelarna är en struktur för olika typer av
åtgärder och följer delvis direktiv och anslag. Plandelarna är Vidmakthållande, Större
investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt
Storstadsöverenskommelser. Dessa plandelar beskrivs närmare under kapitel 4.
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Storstadsöverenskommelser har inte ingått i åtgärdsplaneringen och därmed inte i
miljöbedömningsprocessen. Då storstadsåtgärder likväl ingår i planförslaget omfattas de
av denna miljökonsekvensbeskrivning. Då underlag om vilka de ingående
storstadsåtgärderna är inkommit sent i miljöbedömningen, samt att tillgängligt
underlag inte låtit sig användas för en miljöbedömning i enlighet med utarbetad metod,
har endast en övergripande bedömning av storstadsåtgärder genomförts. Bedömningen
grundar sig på att storstadsåtgärder har likheter med åtgärder inom stadsmiljöavtal.
Också referensalternativet1 (se avsnitt 5.2) bedöms per plandel. Skälet till det är att en
viktig komponent av referensalternativet är de delar av fastställd plan som kommer att
genomföras. Alltså de åtgärder i statlig infrastruktur som antas genomföras även om
planförslaget inte skulle beslutas och genomföras. Vilken betydelse för
referensalternativet som fastställd plan har varierar mellan miljöaspekterna. Åtgärders
betydelse för referensalternativet beskrivs mer ingående under avsnitt 5.2.

2.4.4 Bedömning av aspekternas måluppfyllelse
Vid analysen av de olika aspekterna/delaspekterna har specifika metoder använts för att
skapa så grundliga bedömningar som möjligt. Till exempel har en integrerad
landskapskaraktärsanalys (ILKA) tillämpats i syfte att underlätta bedömningarna av
miljöaspekterna landskap form och rumslighet, naturmiljö samt kulturmiljö. I bilaga 2
återfinns mer ingående beskrivningar av de metoder som använts inom olika
expertområden.
Ansatsen har varit att göra en målledd miljöbedömning. Motivet till detta är att inte
stanna vid hur tillståndet i miljön utvecklas, utan sätta utvecklingen i relation till den
utveckling som är önskad. Exempelvis hur de utrycks i miljökvalitetsmålen (6 kap. 12 §
5p. miljöbalken). Bedömningsgrunderna har således utgjort ett stöd för en sådan
bedömning. Som stöd för att avgöra måluppfyllelse innehåller bedömningsgrunderna
indikatorer, vilka av nöden är en blandning av typen tillstånds-, plan- och
måluppfyllelseindikatorer.
Måluppfyllelsen har bedömts per miljöaspekt och plandel. Bedömningen har följt en
fyra-gradig skala enligt Tabell 1.
Bedömningen om plandelen bedöms bidra eller motverka måluppfyllelse har baserats på
bedömningsgrunderna för respektive aspekt (se bilaga 2). I de fall där det inte funnits
tillräckligt med underlag för bedömningarna har ett konservativt anslag tillämpats. Det
vill säga utifrån försiktighetsprincipen bedöms det finnas en risk för att måluppfyllelse
motverkas. Det är förekommande att en plandel består av åtgärder som både bidrar och
motverkar måluppfyllelse. Detta beskrivs i text. Bedömning görs för plandelen som
helhet, och dess ingående delar vägs då emot varandra.
Bedömningen av måluppfyllelse avser om plandelen motverkar eller bidrar till
måluppfyllelse. Omfattningen av plandelens bidrag/motverkan, eller om mål kan nås
eller inte, framgår inte i bedömningen. I beskrivande text kan detta kommenteras.
1

Referensalternativet är ett sannolikt scenario om planförslaget inte beslutas och genomförs. Enlig 6 kap. 12 § 2p.
miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs”. För att kunna göra en sådan beskrivning har ett
referensalternativ definierats, se kapitel 5.
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Dessutom görs i den samlade bedömningen (kapitel 9) en beskrivning av bidragets
omfattning i relation till mål.
Tabell 1. Bedömningsskala samt precisering för respektive skalnivå
Bedömningsskala

Med detta avses

Motverkar måluppfyllelse

En utveckling eller ett bidrag som går i motsatt riktning än
mot måluppfyllelse och därmed motverkar måluppfyllelse.

Osäkerhet innebär risk för att
måluppfyllelsen motverkas

Osäkerheter om förväntad utveckling eller bidrag är sådan
att det finns risk för en utveckling i en riktning som
motverkar måluppfyllelse. Exempel på osäkerheter är:
osäkerheter kring genomförande av åtgärder, osäkerheter
om åtgärders effekter eller osäkerheter om annan
samhällsutveckling.

Möjlighet/potential att bidra till
måluppfyllelse

En utveckling eller ett bidrag med ett möjligt bidrag till
måluppfyllelse. Men det råder osäkerhet om bidraget
kommer att realiseras. Det kan vara osäkerheter i
samhällsutveckling, osäkerheter var och hur åtgärder
kommer att genomföras eller osäkerheter om åtgärders
effekt.

Bidrar till måluppfyllelse

En utveckling eller bidrag i riktning med måluppfyllelse.
Bedömningen innebär inte att mål uppfylls, utan just ett
bidrag i målets riktning.

2.4.4.

Antaganden vid bedömning

För att identifiera möjliga konsekvenser har det i detta skede varit nödvändigt att göra
vissa antaganden och förenklingar. Ett antagande är att skäliga skyddsåtgärder och
försiktighetsmått som krävs för att innehålla miljökvalitetsnormer kommer att vidtas i
kommande planeringsskeden. Exempelvis genom att interna riktlinjer följs. Vidare antas
att byggskedet kommer att innebära en negativ påverkan vad gäller vissa miljöaspekter,
trots att skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten vidtas.
Inom ramen för miljöbedömningen har inga ytterligare inventeringar eller utredningar
gjorts, exempelvis vad gäller förorenade områden, naturmiljö eller kulturmiljö. Om
sådant är påkallat för vissa åtgärder görs de vid senare skeden då åtgärden ska
förverkligas.
Då planförslaget i sig ligger på en övergripande nivå saknas i vissa fall kvantitativ
information. För miljöbedömningen innebär detta att enbart kvalitativa bedömningar,
vilka har en hög abstraktionsgrad, kan göras.
Vad gäller de enskilda miljöaspekterna har även mer specifika antaganden gjorts.
Exempelvis har det generella antagande gjorts för miljöaspekten luft, att den tekniska
utvecklingen av fordon leder till att bränsleförbrukningen minskar och utsläpp från
motorer blir allt mindre. Detta innebär att emissionen per fordon, i en jämförelse mellan
dagens och framtidens bilflotta, kommer att vara lägre i framtiden och
luftföroreningshalterna likaså.
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2.4.5.

Osäkerheter i bedömning

Miljöbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns genuina
osäkerheter i alla antaganden om framtiden och osäkerheter förknippade med analytisk
kvalitet och kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter.
En genuin osäkerhet är att det kommer att ske samhällsförändringar som vi inte kan
förutse idag men som kan komma att påverka planeringen och bedömningen av
miljökonsekvenserna. Konsekvenser av transportsystemets utveckling är i hög grad
beroende av marknaden, den planering som främst kommunerna genomför enligt Planoch bygglagen och förändringar som påverkar res-och transportkostnader. Likaså
bestäms konsekvenserna i olika avseenden av samhällets utveckling i stort och
exempelvis ekonomiska förändringar, arbetsmarknadsutveckling, teknisk utveckling och
miljöförändringar. Det råder alltså osäkerheter kring hur den infrastruktur staten
tillhandahåller kommer att brukas på sikt. Därtill finns osäkerheter förknippade med att
förutsäga utfallet av planförslaget. Generellt gäller att effekten av åtgärder som inryms i
planen beror på hur åtgärder utformas och i flera fall på om kompletterande åtgärder
tillkommer.
Hävbara osäkerheter i miljöbedömningen kan tänkas uppkomma på flera håll i
bedömningskedjan. Då miljöbedömningen utgår från den kunskap som finns tillgänglig
eller som tas fram i samband med miljöbedömningen, så är bedömningen högst
beroende av att de underlagsdata som ligger till grund för bedömningen är relevanta och
av bra kvalitet. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara missvisande på grund av
felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i
bakomliggande modeller. Arten och omfattningen av osäkerheter framgår heller inte
alltid av källrapporterna.
En annan väsentlig osäkerhetsfaktor är i vilken omfattning planförslaget påverkar
trafikarbetets storlek och fördelningen mellan trafikslag. Bedömningen av effekter
kopplade till miljöaspekterna luft, klimat och buller är mycket beroende av dessa
underlagsdata. Inte alla av planens åtgärder har kända samband mellan åtgärd och
effekter för trafiken.
En osäkerhet som är viktig att påpeka är att miljökonsekvensbeskrivningen inte görs på
det slutgiltiga planförslag som Trafikverket tar fram, utan på en ett tidigare utkast på
planförslaget kallad version 0.8. Hur stor skillnaden kommer vara mellan utkast och
slutgiltigt förslag var i varierande grad osäkert när bedömningen gjordes. Planförslag
version 0.8 innehåller inte den mängd information som hade varit önskvärd för en
miljökonsekvensbeskrivning.
De hävbara osäkerheterna i miljöbedömningen kommer att minska allt eftersom
planeringsprocessen fortgår. Det vill säga allt eftersom kunskapsläget för olika aspekter
ökar, i och med framtida fördjupade utredningar, kommer de hävbara osäkerheterna att
minska. När planförslaget är färdigt och presenteras har en del av dessa osäkerheter
hävts. Då inställer sig frågan om och hur detta påverkar underliggande bedömningar
som gjordes på planförslaget version 0.8? För flertalet plandelar är skillnaderna små.
För plandelen Större investeringar är det däremot först senare det finns ett färdigt
förslag där det tidigare fanns en bruttolista.
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Miljöbedömningens avgränsning
I detta kapitel beskrivs miljöbedömningens avgränsning i rum (nivå och geografiskt),
sak (plandelar, miljöaspekter, miljöbedömningsgrunder) och tid.

3.1.

Avgränsning av nivå samt geografisk avgränsning

Miljöbedömningen avser miljöpåverkan, effekter och konsekvenser inom Sveriges
gränser. Det finns miljöpåverkan som har ett influensområde utanför Sverige. Ett
exempel är klimatpåverkande utsläpp som då relateras till Sveriges utsläppsmål.
Vissa miljöaspekter är begränsade till den påverkan som sker i direkt anslutning till den
statliga nationella infrastrukturen. Andra miljöaspekter har en regional, nationell eller
till och med global betydelse. I avgränsningen behöver influensområdet som bedöms
vara så pass stort att även indirekta och kumulativa effekter kan beskrivas.
Samtliga aspekter bedöms på en systemnivå, det vill säga på en samlad nationell nivå.

3.2.

Miljöpåverkan i annat land

Enligt Esbokonventionen och 6 kap. § 15 miljöbalken ska samråd ske med de
grannländer där planen eller programmet bedöms ha en betydande miljöpåverkan.
Trafikverket har gjort bedömningen att sådant samråd inte behöver ske, se skäl nedan.
Efter samråd med Naturvårdsverkets ansvarige handläggare har inget framkommit som
talar emot ställningstagandet att ett sådant samråd inte genomförs. Därmed avgränsas
miljöpåverkan i andra länder bort ur miljöbedömningen.
Skälet är att planförslagets åtgärder har en marginell påverkan på trafikarbetet och dess
fördelning mellan trafikslag i andra länder i relation till situationen idag. Den negativa
och positiva miljöpåverkan som kan uppstå i andra länder bedöms vara så liten att ett
sådant samråd inte är motiverat. Vidare är förväntad trafikutveckling beroende på vilka
åtgärder som genomföras av andra aktörer, till exempel infrastrukturmyndigheter i det
andra landet, samt övrig samhällsutveckling.
Dessutom så har för de åtgärder som kommer ifråga dialog med berörda länder skett i
tidiga planeringsskeden. Exempelvis genomförande av åtgärdsvalsstudier eller andra
utredningar. Det bör dock påpekas att åtgärdsvalsstudier och annan samverkan i tidiga
skeden inte innehåller krav på miljöbedömningar eller miljökonsekvensbeskrivningar.

3.3.

Sakmässig avgränsning

3.3.1.

Vad som miljöbedöms

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de åtgärder som ingår i förslag till nationell
plan för transportsystemet. Miljöbedömningen har varit en integrerad process i
Trafikverkets åtgärdsplanering och därmed i framtagande av underlag och
sammansättning av de åtgärder som hanterats inom Trafikverket. Miljöbedömningen
har delat in planförslaget i sex plandelar, vilket återges i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Dessa är:
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• Vidmakthållande,
• Större investeringar,
• Trimningsåtgärder och miljöåtgärder,
• Stadsmiljöavtal,
• Övriga åtgärder,
• Storstadsöverenskommelser och Sverigeförhandlingen
För de tre första plandelarna har underlag tagits fram i delprojekt som ingår i det
projekt för planframtagande som miljöbedömningen är en del av. Stadsmiljöavtal ingår i
miljöbedömningen men då plandelens åtgärder bestäms senare har detta inte varit ett
delprojekt. Detta är dessutom i hög grad ett kommunalt planeringsansvar. Övriga
åtgärder är en samling av åtgärder som också omfattas av miljöbedömningen, som
exempelvis: Forskning och innovation, samhällsplanering, trafikledning med mera.
Storstadsåtgärder har inte ingått i åtgärdsplaneringen och därmed inte i
miljöbedömningen på samma sätt som de övriga delarna av planförslaget som
Trafikverket tagit fram underlag till. Då storstadsåtgärder ingår i planförslaget omfattas
de av denna miljökonsekvensbeskrivning, men bedömningen är inte lika ingående som
för de andra plandelarna.
Det länkar av höghastighetsbanan som utpekas i direktivet har miljöbedömts som två
större investeringar utifrån det underlag som finns. I detta underlag baseras
investeringarna på hastigheten 320 kilometer i timmen. Länsplaner omfattas inte av
denna miljöbedömning. För dessa görs separata miljöbedömningar.

3.3.2.

Aspekter som ingår i miljöbedömningen

Miljöbedömningen innefattar miljöbalkens miljöaspekter (6 kap. 12 § 6p. miljöbalken). I
de framtagna bedömningsgrunderna preciseras och avgränsas dessa aspekter utifrån
relevans för transportsystemet och för planförslaget.
Miljöaspekterna är i några fall uppdelade i delaspekter. Anledningen till detta är att
vissa aspekter applicerade på transportsystemet rymmer väsensskilda delar, vilka tjänar
på att lyftas fram var för sig i bedömningen. Ett exempel är aspekten Människors hälsa
som är uppdelad i tre olika perspektiv av hälsa som är mest relevanta för
transportsystemet: buller och vibrationer, fysisk aktivitet och trafiksäkerhet. Se
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Tabell 2 för definition av aspekt och delaspekter.
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Tabell 2. Beskrivning av respektive miljöaspekt samt dess delaspekter
Aspekt

Definition

Delaspekter

Klimat

Begreppet klimatfaktorer definieras som
klimatpåverkan i form av växthusgaser och
anges i enheten ton koldioxidekvivalenter
(CO2e)2.

Trafikens klimatpåverkan
Robust planering - hur åtgärderna i
planen passar in i ett samhälle där
klimatmål nås
Infrastrukturhållningens
klimatpåverkan – från byggande,
drift och underhåll.

Landskap Form och
rumslighet

Form och rumslighet tillhör de grundläggande
parametrar som bygger upp landskapets
karaktär. Miljöbalkens (6 kap. 12 § 6p.
miljöbalken) aspekt landskap har i denna
bedömningsgrund reducerats till landskapets
form och rumslighet. I landskapets form och
rumslighet inbegrips delparametrar som
landskapets skala, struktur och visuell karaktär.

Inga delaspekter

Naturmiljö

Aspekt Naturmiljö är en sammanslagning av
miljöbalkens tre aspekter Biologisk mångfald,
Växtliv och Djurliv.

Inga delaspekter

Biologisk mångfald innefattar allt levande i
naturen. Den viktigaste innebörden är
betydelsen av variationsrikedom3.
Grundläggande för biologisk mångfald är alla
olika ekologiska processer, t.ex. fotosyntesen i
de gröna växterna, nedbrytningen i jorden,
pollineringen av våra grödor, och
vattenregleringen i skogslandskapet. Biologisk
mångfald är en grundförutsättning för
ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera
ekosystemtjänster, vilka är en grund för vår
välfärd.
Kulturmiljö

Aspekt Kulturmiljö är en sammanslagning av
miljöbalkens tre aspekter Forn-och
kulturlämningar, Bebyggelse och Annat
kulturarv. Människan formar landskapet genom
sin användning. De fysiska spår i landskapet
som människan genom alla tider åstadkommer
är vår kulturmiljö.

Inga delaspekter

Människors
hälsa

Hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte enbart frånvaro av
sjukdom eller funktionshinder. Såväl fysisk som
psykisk skada omfattas.

Buller och vibrationer

2

Trafiksäkerhet
Fysisk aktivitet (motion genom
cykel och gång).

Ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter anger hur
mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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Befolkning

Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred.
I denna miljöbedömningsgrund är aspekten
reducerad till förändrad tillgänglighet för
befolkningen i förhållande till sociala kategorier
och geografier.

Inga delaspekter

Luft

Luft definieras här som emissioner av
trafikrelaterade luftföroreningar och deras
påverkan på luftkvaliteten, dvs. koncentrationen
av luftföroreningar i utomhusluften.

Inga delaspekter

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften
som har en negativ påverkan på människans
hälsa och/eller miljön.
Mark

Vatten

Materiella
tillgångar

3.4.

Med mark avses dels marken i sig, det vill säga
mineraler, organiskt material, vatten, luft och
levande organismer, dels markyta.

Förorenade områden

Med vatten menas här allt vatten såsom det
uppträder i naturen, både grundvatten och
ytvatten.

Dricksvattenförsörjning

Ytvatten omfattar sjöar, vattendrag och
våtmarker.

Flöden och nivåer

Materiella tillgångar kan definieras som reella,
fysiska strukturer av naturligt eller mänskligt
ursprung som innehar eller möjliggör åtkomst till
ekonomiska värden. Ett ekonomiskt värde kan
vara monetärt beräkningsbart, men behöver
inte nödvändigtvis vara det. Fysiska företeelser
som enbart har ett individuellt affektionsvärde,
eller som uppstår helt tillfälligt och/eller
oförutsägbart, går inte att omsätta till
ekonomiska värden och utgör därför inga
materiella tillgångar.

Inga delaspekter

Skyddsvärda områden enligt 7 kap.
miljöbalken eller riksintresse enligt
3 och 4 kap. miljöbalken

Ekologiska värden

Avgränsning av bedömningsgrunder

Trafikverket tog år 2012 fram tio stycken förslag till miljöbedömningsgrunder som
innefattar miljöbalkens 14 miljöaspekter. Bedömningsgrunderna har vidareutvecklats i
samband med miljöbedömningen av Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Syftet med vidareutvecklingen har varit att bättre anpassa bedömningsgrunderna för
bedömningen av planförslaget. I bedömningsgrunderna görs en avgränsning av
respektive aspekt till vad som bedöms vara relevant för transportsystemet och för en
nationell plan för transportsystemet.
Utkast på bedömningsgrunder var underlag till avgränsningssamrådet. Synpunkter på
bedömningsgrunder har beaktats, och i vissa fall lett till justeringar av
bedömningsgrunder.
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Bedömningsgrunder är en del av metodbeskrivning för miljöbedömningen, se bilaga 2.
Ambitionen har varit att tillämpa en målledd miljöbedömning. Bedömningsgrunderna
kopplar därmed till de mål som bedöms, se Tabell 3. Som stöd för att avgöra
måluppfyllelse innehåller bedömningsgrunderna indikatorer. Dessa är en blandning av
typen tillstånds- och planindikatorer. Tillståndsindikatorer indikerar tillståndet i
transportsystemet och i miljön. Planindikatorer indikerar betydelse av planförslaget
(eller fastställd plan som är en del i referensalternativet).
För mer information gällande avgränsning av bedömningsgrunder, se bilaga 2.
Tabell 3. Beskrivning av miljöbedömningsgrunder för respektive aspekt
Aspekt

Miljöbedömningsgrunder - Mål som bedöms

Klimat

Transportpolitiska hänsynsmålet med avseende på klimat
(Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet
beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta
oberoende av fossila bränslen)
”Klimatpolitiskt ramverk”
(Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft 1 januari 2018 ska Sverige vara
klimatneutralt senast 2045. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg
eftersom det ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ska minska med
minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010)
”Stadstrafikmålet”
(en ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik i
städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag prioriteras så
att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten)
Planens åtgärder passar in i scenario 3 (klimatscenariot)
”Infrastrukturhållningens klimatpåverkan”

LandskapForm och
rumslighet



(15 procent lägre klimatpåverkan för projekt som öppnar för trafik 20202024 samt för underhåll under denna period



30 procent lägre klimatpåverkan för projekt som öppnar för trafik 2025 och
senare samt för underhåll under denna period.



Långsiktigt är visionen en klimatneutral infrastruktur senast 2045.)

God arkitektur präglar alla byggnadsverk och anläggningar
Transportinfrastrukturen formas i samspel med landskapet så att trafikanter,
resenärer och omgivning erbjuds positiva upplevelser i en vacker och väl
fungerande miljö
Landskapets form och rumslighet beaktas i utveckling och förvaltning av
transportinfrastruktur

Naturmiljö

Statlig infrastruktur lever upp till riktlinje landskaps (TDOK 2015:0323) krav om
säkra passagemöjligheter för djur
Trafikverket sköter, utvecklar och tillför artrika infrastrukturmiljöer samt undviker
biotopförluster
Ingen allvarlig bullerstörning från trafik i ekologiskt viktiga naturmiljöer
Spridning av invasiva arter hejdas i första hand i artrika miljöer

Kulturmiljö

Kulturmiljöns värden bevaras, används och utvecklas
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Kulturmiljön tas tillvara då infrastrukturanläggningar byggs och förvaltas genom
en helhetssyn på förvaltningen av landskapet
Människors
hälsa

Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört
med 2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena
Vision 2050: Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i
olyckor eller av luftföroreningar och buller
Ökad folkhälsa genom ökat fysisk aktivitet. Förbättrade förutsättningar för att gå
och cykla
En halvering av antalet döda och en 25 procentig minskning av antalet allvarligt
skadade mellan år 2020 och 2030 samt att inriktningen bli densamma fram till år
2040

Befolkning

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och
vistas i trafikmiljöer, ökar
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning
Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov
Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar
och behov
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

Luft

Transportsystemet bidrar till att miljökvalitetsmålet Frisk luft kan nås
Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer längs statlig väg
Planen ska bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft
Planen ska bidra till att haltbidraget från trafiken minskar i tätorter.
Planen ska bidra till att överskridande av MKN minskar

Mark

Förorenade områden inom Trafikverkets ansvar utgör inte något hot mot
människors hälsa eller miljön
Förorenade områden åtgärdas i en högre takt
Möjlighet att skydda och tillgodose skyddsvärda områden (enligt 7 kap.
miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken) säkerställs

Vatten

Trafikverkets anläggningar utformas och verksamhet bedrivs på ett sådant sätt
att god kemisk, ekologisk och kvantitativ status nås och kan vidmakthållas i alla
vattenförekomster.
Vid alla konfliktsträckor mellan väg- och järnvägsanläggningar och
vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen, eller med stora
naturvärden, är föroreningsrisken acceptabel

Materiella
tillgångar

3.4.1.

Förutsättningar för de areella näringarna jordbruk, skogsbruk, rennäring och
yrkesfiske försämras inte genom påverkan på produktionsförmåga

Det inbördes förhållandet mellan olika miljöaspekter

Många miljöaspekter samverkar med varandra. Vidare samverkar olika åtgärder i
planens olika delar. Det inbördes förhållandet mellan olika miljöaspekter och planens
olika delar fångas därför i kapitel 9. Samverkande effekter med andra planer, såsom
länsplaner, är svåra beskriva då kunskap om dessa i regel saknas. Denna
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miljökonsekvensbeskrivning har därför begränsats till de åtgärder som ingår i planen.
Då det är uppenbart att sådana finns som är av betydelse förs dock i vissa fall ett
resonemang kring detta.

3.4.2.

Sekundära/indirekta effekter

En indirekt effekt är den som uppstår av den förändrade trafik som planens åtgärder ger
upphov till. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar sekundära effekter av trafiken.
Planförslaget bedöms då utifrån hur trafikarbetet och fördelning mellan trafikslag och
färdsätt förändras som en följd av planförslaget. Det finns andra indirekta effekter
(sekundera, tertiära och så vidare) som är svåra att bedöma. Ett exempel är att en
infrastrukturåtgärd leder till exploatering som i sin tur ger miljöpåverkan. Denna
miljökonsekvensbeskrivning omfattar inte dessa, men resonemang förs.

3.5.

Tidsmässig avgränsning

Miljöbedömningens tidsmässiga huvudsakliga nuläge är år 2014. Jämförelseåret är år
2040. Skälet till detta är att planens effekter till viss del kommer uppstå efter
planperiodens slut. Det är därför viktigt att fånga även de miljöeffekter som sker efter
planperiodens slut. Skälet till att just år 2040 väljs är att den effektbeskrivning som görs
av planen som helhet har 2040 som referensår. För vissa miljöaspekter kan andra
referensår vara mer relevanta, till exempel om det finns målår att förhålla sig till, och det
framgår i så fall i bedömningsgrunden.
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Förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2018–2029
I följande kapitel beskrivs översiktligt planens roll, planeringsprocessens syfte samt
hur processen gått till. Därefter presenteras planens förutsättningar, utgångspunkter
och ger en övergripande beskrivning av innehållet i de fem plandelarna
Vidmakthållande, Större investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder,
Stadsmiljöavtal, Övriga åtgärder samt Storstadsöverenskommelser.

4.1.

Planens roll

Nationell plan för transportsystemet är en tolvårig plan som tas fram vart fjärde år.
Trafikverket tar på regeringens uppdrag fram ett planförslag enligt givna direktiv. I det
här fallet gäller planförslaget åren 2018–2029. Efter fortsatt process fastställs planen av
regeringen. Trafikverkets arbete med att ta fram ett planförslag kallas ofta för
åtgärdsplanering då fokus ligger på åtgärder inom statlig infrastruktur.
Åtgärdsplaneringen föregås av den så kallade inriktningsplaneringen. Regeringen ger
Trafikverket och andra myndigheter direktiv att ta fram underlag till
inriktningsplanering, vilket kan ses som starten på den fyråriga planeringscykeln.
Inriktningsplaneringen har ett bredare perspektiv på transportsektorn, där statlig
infrastruktur är en del av flera. Myndigheternas underlag är en grund för den
proposition och senare det direktiv om åtgärdsplanering som ges till Trafikverket. I
proposition och direktiv ges förutsättningar, inriktning, delar av innehållet och
ekonomiska ramar för arbetet med Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet.
Den nationella planen omfattar i huvudsak den statliga infrastrukturen.
Transportpolitiken i övrigt innehåller bland annat styrmedel som olika regler och skatter
och där den statliga infrastrukturen samspelar med den regionala, kommunala och
privat ägda infrastrukturen. Ansvaret för de regionala vägarnas utveckling genom större
investeringar ligger på regionala planupprättare i länen. Kommunerna ansvarar för den
kommunala infrastrukturen, där kommersiella och offentliga aktörer bedriver och
handlar upp kollektivtrafik.
Åtgärder i nationell plan för transportsystemet samspelar med andra åtgärder och
styrmedel såsom skatter. Användningen av transportsystemet och bidrag till
måluppfyllelse av de transportpolitiska målen beror i hög grad av detta samspel. Andra
åtgärder och styrmedel är viktiga förutsättningar för planering av åtgärder i den statliga
infrastrukturen.
Den statliga infrastrukturen och hur den används kan endast förändras på marginalen
med nya investeringar som ryms inom en planperiod på tolv år. I det lokala perspektivet
kan förändringarna dock bli stora. Underhåll av den statliga infrastrukturen har
betydelse för hela systemet och för dess användning. Om man vill åstadkomma en större
omställning av transportsystemet, till exempel i form av minskad vägtrafik, krävs
införandet av kraftfulla styrmedel och åtgärder. Förekomsten av sådana är ett viktigt
underlag i prioritering av åtgärder i statlig infrastruktur.
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Åtgärdsplaneringen efterföljs av mer detaljerad planering och genomförande av
åtgärderna i planen. I dessa senare skeden avgörs många frågor av betydelse för
miljöbedömningen och som i denna MKB beskrivits som osäkerheter.

Figur 7. Illustration av hur styrning från de transportpolitiska målen leder fram till genomförande av
åtgärder statlig infrastruktur Trafikverket (2017).

4.2.

Förutsättningar och utgångspunkter

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen,
riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden –
innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt
regeringens direktiv inför framtagandet av planförslaget. I direktivet pekas sex
samhällsutmaningar ut och dessa har också varit viktiga inriktningar i arbetet med
planförslaget.
FN har antagit nya globala mål för ett hållbart samhälle med sikte på år 2030 - Agenda
2030, som definierar hållbar utveckling. I infrastrukturpropositionen konstateras att
transportpolitiken ska bidra till Agenda 2030, Trafikverket har i planförslaget
utgångspunkten att en god tillgänglighet är en nödvändig förutsättning för ett hållbart
samhälle.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor, vilket är en ökning
med 100 mdkr jämfört med befintlig plan.
Ur direktiven framgår att planeringsramen fördelas på följande områden:
• 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder
avser medel till länsplaner,
• 125 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och
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• 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.
Investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för delar där kapitalkostnaden finansieras
med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, har en föreslagen
planeringsram på 52 miljarder kronor för tidsperioden 2010–2029.
En grundprincip i åtgärdsplaneringen har varit att nuvarande nationell plan för
transportsystemet (2014-2025) gäller. I den mån investeringsåtgärder väsentligt
förändrats till sitt innehåll eller omfattning har de dock varit föremål för ny bedömning.
När det gäller höghastighetsjärnvägen har regeringen pekat ut de delsträckor som ska
byggstartas under planperioden. Resurser har också reserverats i planförslaget för statlig
medfinansieringen av de åtgärder för kollektivtrafik och cykling som
Sverigeförhandlingen har förhandlat fram i de tre storstadsområdena.

4.3.

Planens syfte och fokus

Syftet med planförslaget är att bidra till de transportpolitiska målen nås samt att bidra
till lösningar för att de av riksdag och regering utpekade utmaningarna. Mer konkret
koppat till detta planförslag innebär detta framför allt att:
• Järnvägens funktionalitet återställs och utvecklas
• Främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter
• Främja överflyttning till sjöfart
• Bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna
• Minska transportsektorns miljöpåverkan
• Skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem
I planförslaget anges att järnvägens underhåll prioriteras. De kraftigt ökade finansiella
ramarna för reinvestering inom järnväg innebär att dagens funktion kan upprätthållas
och en förbättrad funktion kan levereras på delar av järnvägsnätet. Viktiga
transportflöden prioriteras vid reinvesteringar och underhåll. En modernisering av
järnvägen och nya investeringar säkerställer och ökar kapacitet.
Även på vägsidan är underhållet i fokus. Prioritet för underhållsinsatser är
högtrafikerade vägar i storstäder, stamvägnätet, vägar av stor vikt för medborgare och
näringslivets tyngre transporter. Satsningar för ökad bärighet för att förbättra
framkomlighet för tunga vägtransporter, åtgärder för att effektivisera användningen av
befintlig väg är också prioritet, åtgärder för säker framkomlighet på väg, oskyddade
trafikanter och säker cykling är också prioriterade områden.
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Ett annat fokus ligger på åtgärder för hållbara stadsmiljöer genom stadsmiljöavtal och
storstadsförhandlingarna, att minska miljöpåverkan från befintlig infrastruktur och
forskning och innovation för morgondagens transportsystem.

4.4.

Åtgärdsplanering – att ta fram ett planförslag

Åtgärdsplanering är processen att identifiera och föreslå åtgärder till nationell plan för
transportsystemet. Hur denna process ser ut beskrivs inte i planförslaget. Då
miljöbedömningen interagerar med åtgärdsplaneringen och det finns ett ömsesidigt
beroende, sammanfattas detta arbete här mycket kort.
Framtagande av planförslaget är en omfattande process och förberedelser påbörjades i
början av år 2016, det vill säga upp emot ett år innan Trafikverket mottog direktivet. Det
förberedande arbetet bedrevs som ett projekt med delprojekt som ungefär motsvarade
de delar som planförslaget skulle komma att ha. Miljöbedömningen var ett av dessa
delprojekt.
Förslaget till nationell plan har arbetats fram i flera steg. Utifrån nuvarande eller
förväntade problem i transportsystemet har brister identifierats på regional och
nationell nivå. Bristanalyser gjordes bland annat avseende brister mot de
transportpolitiska målen, brister längs transportstråk och brister som åtgärdas med
trimnings- och miljöåtgärder. Arbetet innehöll också framtagande av underlag såsom
kostnadskalkyler och samhällsekonomiska analyser av åtgärdernas nytta, kostnader och
effekter av åtgärder och åtgärdsförslag.
Utifrån regionala och nationella beskrivningar och givna förutsättningar i till exempel
direktiv och tidigare planering, har prioriterade brister och behov av förbättringar i
transportsystemet identifierats. Därefter analyserades hur föreslagna åtgärder förhöll sig
till prioriterade brister. Detta låg sen till grund för prioritering av åtgärder och hur
synergieffekter av plandelarna kunde bli störst. I detta skede startade på allvar arbetet
med att prioritera vilka stora investeringar som skulle finnas med i det slutliga
planförslaget förutom de i direktiven givna. Detta arbete har fortsatt och kan ej anses
klart innan planförslaget presenteras.
Under arbetet har flera hearingar genomförts såväl nationellt som regionalt.

4.5.

Planförslagets innehåll

Trafikverkets planförslag för åren 2018 till 2029 följer given planeringsram, se Figur 8.
En viktig utgångspunkt för planförslaget är nationell plan för transportsystemet för åren
2014 till 2025. Planförslaget innehåller därför i stor utsträckning åtgärder hämtade ur
den tidigare planen.

68

Figur 8. Ekonomisk ram enligt regeringens direktiv

Nationell plan omfattar vidmakthållande av hela den statliga delen av det allmänna
vägnätet. Här ingår även broar, tunnlar och färjeleder. Den väginfrastruktur som
omfattas av medel för utveckling utgör en delmängd av det statliga vägnätet, de
nationella stamvägarna som beskrivs i kartan nedan. Utveckling av det regionala
vägnätet, dvs. riks- och länsvägar som inte är nationella stamvägar, omfattas av de
regionala länstransportplanerna. Undantaget är riktade miljöåtgärder och anpassning
för personer med funktionsnedsättningar, där investeringar från nationell plan också
omfattar det regionala vägnätet. Ytterligare ett undantag är investeringar i form av
digitalisering, exempelvis utveckling av trafikledningssystem. Den nationella planen
innehåller även statlig medfinansieringen till kommunala vägar i form av t ex
stadsmiljöavtal, statlig medfinansiering av enskilda vägar samt statlig medfinansiering
av kollektivtrafik.
Tabell 4. Översiktlig tabell av vägar och järnväg som omfattas av nationell plan

Utveckling

Vidmakthållande

Omfattas av nationell plan

Kommentar



Statlig järnväg, stor del av det
totala järvängsnätet





Statligt stamvägnät, endast en
delmängd av statlig väg



Investeringsmedel till farleder

Utveckling av det regionala
vägnätet, dvs. riks- och länsvägar
som inte är nationella stamvägar,
omfattas av de regionala
länstransportplanerna.



Statlig medfinansieringen till icke
statliga flygplatser med statligt
upphandlad flygtrafik



Undantag är riktade miljöåtgärder
och anpassning för personer med
funktionsnedsättningar, där
investeringar från nationell plan
också omfattar det regionala
vägnätet.



Statlig järnväg, stor del av det
totala järnvägsnätet



Hela det statliga allmänna
vägnätet, det vill säga även riksoch länsvägar

Planen omfattar vidare vidmakthållande och utveckling av det statliga järnvägsnätet.
Här ingår även tunnlar, broar, kraftförsörjningsnät, bangårdar, uppställningsplatser,
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depåer, samt trafikledning och fiberoptiknät. De flesta banorna är trafikerade och
elektrifierade. Kartan nedan visar det statliga järnvägsnätet.
Den nationella planen omfattar investeringsmedel till farleder. Det är Sjöfartsverket som
förvaltar cirka 300 allmänna farleder av totalt cirka 700 farleder. Längs kusten finns
ungefär 50 allmänna hamnar av olika storlek samt ett antal privatägda industrihamnar.
I kartan beskrivs de hamnar som ingår i TEN-T samt de så kallade centrala hamnarna.
Det statliga bolaget Swedavia driver de tio flygplatser som ingår i det statliga
basutbudet. Dessa illustreras i kartan nedan. Övriga flygplatser är icke-statliga. Det finns
cirka 40 flygplatser i Sverige där det bedrivs reguljär luftfart. Den nationella planen
omfattar den statliga medfinansieringen till icke statliga flygplatser med statligt
upphandlad flygtrafik.

Figur 9. Karta över järnväg, stamvägnät, hamnar och flygplatser.
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Nedan beskrivs planförslagets innehåll i den struktur som används i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Denna uppdelning av plandelar baseras på
åtgärdsplaneringens struktur och hur den version av planförslaget (version 0.8) som
bedömdes såg ut. Denna uppdelning av plandelar överensstämmer inte fullständigt med
Trafikverkets planförslag.

4.5.1.

Vidmakthållande

Planförslaget omfattar samtliga ban- och vägtyper för drift, underhåll och
reinvesteringar för statliga järnvägar och vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt
bidrag för drift av enskilda vägar. Dessutom ingår insatser för forskning, utveckling och
innovation. Planförslaget har en kostnadsram för planperioden på 164 miljarder kronor
för vägar och 153 miljarder kronor för järnvägar (inklusive banavgifter) fördelat enligt
Tabell 5.
Tabell 5. Kostnadsram för planförslaget.
VÄG

Reinvestering*

Underhåll*

Drift*

Bärighet

Övrigt

Enskilda
vägar

7,8

102,5

19,7

16

6

14,4

varav *beläggning 7,2
*IT 3,0, TL 3,2, Eldrift 1,2, Färja o övr. drift 10,9, ospec. 1,3
JÄRNVÄG

Reinvestering*

Underhåll*

Drift*

Övriga
kostnader

FoI

55,5

66,4

26,5

9,7

1,6

varav *Bana 26,8, El 12,5, Signal 14,8, Fastighet 0,2, IT 1,1, TL 0,05
*IT 0,4
*El 2,2, IT 7,1, TL 14,5, ospec. 2,6

Trafikverket har delat in väg- och järnvägsnätet i väg- och bantyper (sex stycken
vardera) för att kunna beskriva den funktion/de leveranskvaliteter som ska uppnås
under planperioden. Väg- och bantyperna används för att beskriva hur konsekvenser av
prioriteringar vid medelsbrist under planperioden för olika delar av transportsystemet.
Leveranskvalitet är tillsammans med väg- och bantyperna en konkretisering av de
transportpolitiska målen där tillgänglighetsmålet omfattar leveranskvaliteterna
punktlighet, robusthet, kapacitet och användbarhet och där hänsynsmålet omfattar
leveranskvaliteterna säkerhet samt miljö och hälsa.
För väg kommer medlen som tilldelas inte att räcka för att uppnå önskad
leveranskvalitet på hela nätet varför prioriteringar måste göras. För järnvägen höjs
anslagen väsentligt vilket möjliggör en återhämtning av underhållet på de mest
trafikerade delarna av bannätet.
Inom vidmakthållande ligger planförslagets fokus på järnvägen. Strategin är att återta
delar av eftersläpat underhåll på högre bantyper. En av de riktigt stora skillnaderna
mellan denna plan och den förra är att det är mycket mer pengar till reinvestering
järnväg. Dessa medel är avsedda för att ”hejda förfallet” det vill säga bibehålla en
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funktionalitet på dagens nivå. Det finns namngivna reinvesteringar som är utpekade
fram till kring år 2021.
Planförslaget innebär att järnvägsanläggningarna kommer att förbättras på vissa
prioriterade sträckor, främst högtrafikerade banor, och försämras på några lägre
trafikerade sträckor. Extra satsning på drift och underhåll gör att risken minskar för
nedsättningar av hastigheter eftersom den tekniska livslängden för viktiga delar i
anläggningen kan bibehållas och till viss del även förbättras. Det förebyggande
underhållet kan ökas och en ökad robusthet påverkar även punktligheten.
För väg är strategin att säkerställa en god funktion för användare av väganläggningen
genom att under hela planperioden säkerställa ett bra basunderhåll samt att tillåten
bärighet kan bibehållas på vägnätet. Vägtyp 1-4 (det mest trafikerade) är det vägnät där
bibehållen funktionalitet prioriteras.
Förslaget bidrar till att förbättra kapaciteten på vissa delar av vägnätet genom satsning
på förstärkning av vägnätet genom en ny bärighetsklass (BK 4) medan mindre
trafikerade vägar kommer att få en något försämrad robusthet. Effekterna återspeglas i
att tillståndet för flertalet vägar kommer att vara relativt stabilt men för att upprätthålla
denna standard kommer mer avhjälpande underhåll att behövas vilket innebär ett
mindre kostnadseffektivt underhåll.
Genom att bibehålla nivån för bidrag till enskilda vägar samt till färjeverksamheten ges
förutsättningar som främjar fortsatt regional utveckling.

4.5.2.

Större investeringar

Planförslagets medel för utveckling avser de nationella stamvägarna, det vill säga en
delmängd av det statliga vägnätet. Planförslaget omfattar även utveckling av det statliga
järnvägsnätet och investeringsmedel till farleder. Större investeringar innehåller både
namngivna (platsspecifika) investeringar över 100 miljoner kronor och satsningar som
görs utspritt, ibland benämnda nationella projekt. De nationella projekten är
huvudsakligen systeminvesteringar i järnväg.
Tabell 6. Fördelning mellan trafikslag för planförslagets namngivna investeringar
Antal större
investeringar

Ungefärlig
fördelning av
medel

Ungefärlig
fördelning av
medel fastställd
plan 2014-2025

Namngivna
investeringar

230

Cirka 193 000
miljoner kronor

Väg

109

22 procent

28 procent

Järnväg

116

76 procent

71 procent

Sjöfart

4

2 procent

1 procent

Luftfart

1

< 0,1 procent

0,2 procent

Planförslaget innehåller 230 större investeringar. Av dessa investeringar ingår 147 också
i fastställd plan 2014–2025. Fördelning av medlen för större investeringar presenteras i
Tabell 6. Investeringar järnväg står för cirka 75 procent av medlen till större
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investeringar. Investeringar i väg motsvarar drygt 20 procent av medlen. Mindre del av
medlen går till investeringar sjöfartens farleder och medfinansieringen till icke statliga
flygplatser. Jämfört med fastställd plan för åren 2014-2025 syns en viss flyttad
tyngdpunkt mot järnväg och sjöfart.
Figur 10 nedan visar medel för namngivna investeringar i utvecklingsanslaget som är
pågående, de investeringar tidigare angivna i gällande plan som kommer att påbörjas
och de som är nya objekt i den föreslagna planen.

Summa

Bundna objekt

Ej bundna objekt

Nya objekt

Figur 10. Fördelning av namngivna investeringar som finns med i tidigare planer uppdelat på
objekt som är bundna av avtal (121 miljarder kronor) och ej bundna av avtal (31 miljarder kronor)
samt namngivna investeringar som tillkommer i den här planen (41 miljarder kronor).

Större investeringar har en geografisk fördelning med en tyngdpunkt på södra och
mellersta Sverige och i områden med högre befolkningstäthet.
Preliminärt går 26 investeringar i ny sträckning. Övriga investeringar i helt eller delvis i
befintlig sträckning. Av dem innebär 90 investeringar väsentlig ombyggnad och 12 är
inte väsentlig ombyggnad.
Den övergripande utgångspunkten för större investeringar är att tackla de behov som
finns i dagens och morgondagens samhälle och som inte bedöms kunna bli åtgärdade
med drift- och underhållsåtgärder i kombination med trimnings- och
effektiviseringsåtgärder (och miljöinvesteringar).
Av fyrstegsprincipens fyra steg motsvarar namngivna investeringar åtgärder i steg 3
(bygg om) och steg 4 (bygg nytt). Investeringsåtgärderna har kategoriserats utifrån att
de:
• ligger i befintlig plan för perioden,
• har prioriterats i kapacitetsutredningen,
• har pekats ut i regeringens direktiv,
• har prioriterats av regionerna.
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Figur 11. Stora investeringar och reinvesteringar samt de viktigaste transportflödena.

En grundprincip i åtgärdsplaneringen har varit att fastställd nationell plan för
transportsystemet (2014–2025) gäller. I den mån investeringsåtgärder väsentligt
förändrats till sitt innehåll eller omfattning har de dock varit föremål för ny bedömning.
I direktivet för åtgärdsplaneringen anger regeringen att fastställd plan (2014–2025) har
hög prioritet. Regeringen pekar i direktivet ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms
viktiga för infrastrukturen i Sverige; höghastighetslänkarna Lund–Hässleholm och
Ostlänken (den senare ingår i nuvarande plan) samt en första etapp av
Norrbotniabanan. Som en effekt av samhälls- och trafikutvecklingen identifieras
fortlöpande nya behov av åtgärder i Trafikverkets verksamhet. I arbetet med
planförslaget har därför även nya behov inventerats som inte täcks in av fastställd plan,
eller av regeringens utpekanden. Det kan röra sig om åtgärder för förbättrad
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arbetspendling och trafiksäkerhet eller sådana som följer av etablering av nya bostadsoch verksamhetsområden.
Trafikverket och Sjöfartsverket har gemensamt formulerat en grundläggande princip för
finansiering av sjöfartsåtgärder i den nationella planen. I planen ska det för
investeringar i farleder och slussar finnas en delfinansieringskälla, statsanslaget ska
alltså utgöra mindre än 100 procent av den totala finansieringen. Staten genom
Sjöfartsverket kan dock vara delfinansiär via de farledsavgifter fartygstrafiken betalar. I
övrigt likställs planeringsförutsättningarna med de som gäller för väg- och
järnvägsåtgärder i termer av åtgärdsvalsstudier, sammanhållen fysisk planering,
prioriteringsprinciper och olika aktörers medansvar.

4.5.3.

Trimnings- och miljöåtgärder

Trimnings- och miljöåtgärder handlar om att göra förbättringar, oftast av mindre
karaktär, i befintlig statlig väg- och järnvägsinfrastruktur för att förbättra tillgänglighet,
trafiksäkerhet och miljöprestanda. Kostnaden för respektive åtgärd understiger 100
miljoner kronor. Åtgärderna, som effektivt bidrar till de transportpolitiska funktionsoch hänsynsmålen, delas in i åtgärdsområdena Tillgänglighet, Säkerhet och Miljö.
Trimnings- och miljöåtgärder delas in i åtgärdsområden och preciserade
åtgärdsområden, se Figur 12.

Figur 12. Trimnings- och miljöåtgärders uppdelning i åtgärdsområden och preciserade
åtgärdsområden
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Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet består av åtgärder som syftar till att
förbättra tillgänglighet, användbarhet och framkomlighet för resenärer och
godstransporter. Åtgärdsområdet består av ett antal preciserade åtgärdsområden med
olika åtgärder för att möta syfte och behov, se Tabell 7.
Tabell 7. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområden inom
trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet
Preciserat åtgärdsområde och
syfte

Kort beskrivning av exempel på åtgärder

Kapacitet och kvalitet

Exempel på järnvägsåtgärder är hastighetshöjning och
kapacitetsökning genom justering av befintliga spår och/eller
signalsystem, till exempel samtidig infart för snabbare tågmöten
på enkelspår, förlängning av mötesspår, elektrifiering av
järnvägsanslutning, slopning och rivning av järnvägsanläggning.

Åtgärderna syftar i huvudsak till
att förbättra tillgänglighet, kvalitet
och kapacitet för personresor och
godstransporter på vägar,
järnvägar och i farleder.

Exempel på vägåtgärder är ITS och trafikledningsåtgärder, extra
körfält som stigningskörfält eller utökning med körfält för ökad
kapacitet, korsningsåtgärder, ombyggnad av trafikplatser och nya
rastplatser, demonstrations- och pilotprojekt elvägar
Exempel på farledsåtgärder är ny sjömätning, förstärkt
farledsutmärkning och muddring.

Kollektivtrafik
Åtgärder syftar till att förbättra
förutsättningarna för befintlig och
ny kollektivtrafik samt att skapa
attraktiva och funktionella
stationsmiljöer, busshållplatser,
bytespunkter och noder.
Tillgänglighet för alla
Åtgärderna syftar till att anpassa
stationer, busshållplatser, bryggor
och rastplatser för personer med
funktionsnedsättning.
Ökad säker cykling
Åtgärderna syftar till att förbättra
förutsättningarna för resenärer att
välja cykel som färdmedel samt
att öka säkerheten för cyklister.

Exempel på åtgärder är kollektivtrafikkörfält genom
omdisponering av befintligt vägutrymme eller breddning av
befintlig väg, anpassning för kapacitetsstark kollektivtrafik, till
exempel för Bus Rapid Transit, åtgärder i korsningar och signaler
för att prioritera kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel
vid strategiska bytespunkter, attraktiva, säkra och funktionella
stationer och hållplatser, samt plattformar och samt
plattformsförbindelser.
Exempel på åtgärder är ledstråk, ramper, samt ombyggnad av
befintliga plattformar på och i anslutning till stationer och
busshållplatser.

Exempel på åtgärder är nya cykelvägar inklusive
snabbcykelstråk4, säkra cykelpassager, cykelöverfarter och
planskilda korsningar, parkeringar vid viktiga bytespunkter samt
cykelturistleder

4

Snabbcykelstråk är ett stråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar med varandra, där möjlighet
finns att prioritera cykeltrafik gentemot bilar och i trafiksignaler.
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Klimatanpassning
Åtgärderna syftar till att anpassa
befintlig järnvägsinfrastruktur till
att bli mer robust gentemot
förändringar i klimathänseende.

IT-infrastruktur
Åtgärderna syftar till att
säkerställa, stödja och
tillhandahålla IT-infrastruktur till ett
digitaliserat Trafikverk.

Exempel på åtgärder är förstärkning av befintliga trummor, nya
trummor, erosionsskydd eller byta ut otillräckliga konstruktioner.

Exempel på åtgärder är nya och förbättrade operativa
arbetsplatser, nya datahallar, datakommunikation.

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet syftar huvudsakligen till att minska antalet
dödade och svårt skadade i transportsystemet, se Tabell 8. Åtgärderna bidrar också
många gånger till måluppfyllelse inom andra områden.
Tabell 8. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområdet inom
trimningsåtgärder för bättre säkerhet
Preciserat
åtgärdsområde och
syfte

Kort beskrivning av exempel på åtgärder

Trafiksäkerhet

Exempel på åtgärder inom järnväg är stängsling och kameraövervakning
för att förhindra eller detektera obehörigt spårbeträdande samt
plankorsningsåtgärder för att förhindra kollision mellan tåg och vägtrafik.

Åtgärderna syftar till att
minska antalet omkomna
och svårt skadade i vägoch järnvägstrafiken.

Exempel på åtgärder inom väg är automatiska trafiksäkerhetskameror
(ATK), anpassning av hastighetsgränser till vägarnas
säkerhetsstandard, mötesseparering, korsningsåtgärder, attraktiva,
säkra och funktionella vägmiljöer i tätort och vid genomfarter, säkra
passager för oskyddade trafikanter. Även åtgärder för att minska risken
för olyckor till följd av djurpåkörningar ingår.

Miljöåtgärder syftar till att åtgärda brister i eller i anslutning till befintlig infrastruktur
som är ett resultat av transportsystemets negativa påverkan på miljö och människors
hälsa. Bristande miljöprestanda kan ha flera orsaker:
• anläggningen kan ha byggts då kraven var lägre än idag,
• nyttjandet av anläggningen har förändrats, till exempel genom ökad trafik,
• förändringar i omgivningen, till exempel hårdare lagkrav och utökat ansvar.
Åtgärdsområdet består av ett antal preciserade åtgärdsområden med olika åtgärder för
att möte syfte och behov, se
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Tabell 9.
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Tabell 9. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområden inom miljöåtgärder
Preciserat åtgärdsområde och syfte

Kort beskrivning av exempel på åtgärder

Buller och vibrationer

Exempel på åtgärder är bullerdämpande
beläggning på vägar, rälsslipning på banor,
bullerdämpande skärmar och vallar, förbättrad
ljuddämpning i fasader, bullerskyddade
uteplatser samt att Trafikverket erbjuder inköp
av hus vid höga buller- eller vibrationsnivåer.

Åtgärderna syftar till att åstadkomma en bättre
livsmiljö och hälsa för boende längs befintlig
statlig infrastruktur som är mest utsatta för buller
och vibrationer och uppnå de långsiktiga målen.

Landskap
Åtgärderna syftar till att
1.Öka kvaliteten för person och godstrafik,
2. Minska mycket omfattande samhällskostnader
kopplade till viltolyckor, 3. minska
infrastrukturens och trafikens negativa påverkan
på landskapet och dess olika natur- och
kulturvärden och 4. utveckla natur- och
kulturvärden, som är kopplade till infrastrukturen
och som är viktiga för att bibehålla och öka
biologisk mångfald respektive kulturvärden.
Vatten

Exempel på åtgärder är säkra
passagemöjligheter för djur, bullerdämpa
naturmiljöer, alléer, främja artrika
infrastrukturmiljöer, bekämpa invasiva arter
samt riktade kultur-, gestaltnings- och
landskapsvårdande åtgärder.

Exempel på åtgärder är riskreducerande
åtgärder mot olyckor med läckage som följd,
skyddsåtgärder mot spridning av förorening om
ett utsläpp ändå sker samt åtgärder mot
föroreningar från diffusa utsläpp.

Åtgärderna syftar till att skydda yt- och
grundvattenförekomster av betydelse för
dricksvattenförsörjning och/eller med höga
biologiska värden.
Förorenade områden

Exempel på åtgärder är undersöka och
efterbehandla förorenade områden. Förorenade
områden omfattar också den så kallade
miljögarantin, vilket innebär ersättning till de
bolag som tillförts sådan statlig verksamhet som
beskrivs i 7 § förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket.

Åtgärderna syftar till att avhjälpa skador eller
olägenheter i miljön som har orsakats av
flygplats-, väg- och järnvägsverksamhet.

I
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Tabell 10 nedan presenteras Trafikverkets förslag till ekonomisk fördelning samt förslag
till indikativ fördelning för Trimnings- och miljöåtgärder.
Förslaget innebär en ökad satsning med cirka fyra miljarder kronor inom trimnings- och
miljöåtgärder, jämfört med fastställd plan. Från 32 miljarder kronor till 36 miljarder
kronor. Den ökade satsningen görs inom miljöåtgärder (cirka 25 procents ökning
jämfört med fastställd plan) och trafiksäkerhetsåtgärder. Miljöåtgärder kommer att
prioriteras tidigt i planperioden. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet ligger totalt
sett på samma nivå som i nu fastställd plan.
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Tabell 10. Förslag till fördelning samt förslag till indikativ fördelning för Trimnings- och
miljöåtgärder i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Åtgärdsområden

Trimningsåtgärder för
bättre tillgänglighet

Trimningsåtgärder för
bättre säkerhet

Miljöåtgärder

Totalt

Förslag till
fördelning
2018–2029,
miljoner kr

15 600

10 400

Preciserade
åtgärdsområden

Indikativ
ram
2018–2029,
miljoner kr

Kapacitet och kvalitet

9 650

Kollektivtrafik

1 700

Tillgänglighet för alla

1 300

Ökad säker cykling

1 500

Klimatanpassning

1 000

IT-infrastruktur

450

Trafiksäkerhet

10 400

Buller och vibrationer

2 800

Landskap

3 300

Vatten

1 700

Förorenade områden

2 200

10 000

36 000

36 000

Inriktningen för trimnings- och miljöåtgärder är att vara tydlig med vilka åtgärder som
planeras men inte när och var åtgärderna ska genomföras. Åtgärderna är alltså inte
preciserade geografiskt utan planeras och prioriteras i Trafikverkets
verksamhetsplanering för ett till fyra år, vilket innebär en flexibilitet genom att rätt
åtgärder kan genomföras vid rätt tidpunkt för att möta brister och behov. Den
inriktningen försvårar arbetet med att göra en strategisk miljöbedömning av planen med
högre kvalitet eftersom fördelning av åtgärder per trafikslag när det till exempel gäller
kapacitet och säkerhet, saknas.

4.5.4.

Stadsmiljöavtal

I infrastrukturpropositionen aviseras en fortsättning av satsningen på stadsmiljöavtal
som del av den nationella planen för infrastrukturen 2018–2029. I direktivet anges
planeringsramen för stadsmiljöavtal till en miljard kronor per år under planperioden.
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Trafikverket fattar efter samråd med flera andra myndigheter beslut om fördelning av
dessa medel till sökande kommuner och landsting. Syftet med stadsmiljöavtalen är att
främja en hållbar stadsutveckling. För att göra detta ges stöd till kollektivtrafik och
cykling samtidigt som det ställs krav på motprestationer. Den statliga medfinansieringen
får endast utgöra maximalt 50 procent av kostnaderna. Motprestationer kan till exempel
vara bebyggelse centralt och kollektivtrafiknära, utformning och hastigheter av gator och
stad för gående, cyklister, kollektivtrafik och samordnade godstransporter samt
förändrade parkeringstal och parkeringsavgifter.
För planperioden föreslår Trafikverket flera förändringar av nuvarande stöd. Det
föreslås att stödet avgränsas till större städer och storstadsområden samtidigt som att
andra stöd istället inriktas på andra delar av landet till exempel den statliga
medfinansieringen till kollektivtrafik. Vidare föreslås att syftet i förordningen
kompletteras med ett stadstrafikmål enligt vilket en ökad andel persontransporter ska
ske med gång, cykel och kollektivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten
för dessa trafikslag prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten.
Det föreslås också att uppfyllande av stadstrafikmålet görs bindande för avtalen och att
krav ställs på att åtgärdsvalsstudie är genomförd innan ansökan lämnas in.

4.5.5.

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder är benämningen på en plandel i denna miljökonsekvensbeskrivning.
Dock är det en sammanslagning av andra, sinsemellan olika, typer av åtgärder än de
infrastrukturåtgärder som beskrivs ovan. I planförslaget är de beskrivna som forskning
och innovation samt åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet.
Forskning och innovation
Trafikverket föreslår i planförslaget att fyra forsknings- och innovationsområden
prioriteras under perioden 2018–2029. Vid tidpunkt för bedömning fanns ingen
ekonomisk ram för forskning och innovation. Arbetshypotesen vid tidpunkten var en
ekonomisk ram på ungefär åtta miljarder kronor. Forskning och innovation delas in i
fyra forskningsområden:
• omställningen till ett fossilfritt transportsystem,
• robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället,
• ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare,
• ett jämställt och inkluderande transportsystem för land och stad.
I planförslaget beskrivs forskningsområdena mer ingående. Forskning och innovation är
inte konsekvensbeskrivningen.
Åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet
I planförslaget används benämningen planering, stöd och myndighetsutövning. Dessa
åtgärder kan påverka efterfrågan på transporter och val av trafikslag och färdmedel. Det
är också åtgärder som leder till att det befintliga transportsystemet nyttjas effektivare.
Syftet är också att möjliggöra säkrare och miljövänligare användning av
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transportsystemet. Åtgärderna ingår i Trafikverkets verktygslåda inom ramen för den
nationella planen. Till stora delar ingår åtgärderna i Trafikverkets nuvarande
verksamhet. Dessutom redovisas även, i enlighet med direktivet, några förslag på
informations- och kunskapshöjande åtgärder som bedöms ligga utanför Trafikverkets
ordinarie uppdrag. Åtgärderna delas i planförslaget in i:
• samhällsplanering, samverkan och kunskapsstöd,
• mobility management i byggskedet,
• förslag på informations- och kunskapshöjande åtgärder som inte ingår i Trafikverkets
uppdrag,
• avgifter,
• åtgärder som påverkar trafik på väg,
• åtgärder som påverkar trafik på järnväg,
• trafikleda väg och järnväg.
Vid tidpunkt för bedömning fanns ingen ekonomiskt ram för Åtgärder som påverkar
användningen av transportsystemet. Flertalet av åtgärderna ovan är sådana som ingår i
Trafikverkets löpande verksamhet. Ur planförslaget kan inte utläsas någon förändrad
omfattning eller inriktning på sådan verksamhet. Åtgärderna är inte
konsekvensbeskrivna.

4.5.6.

Sverigeförhandling - Storstadsöverenskommelser

Sverigeförhandlingen, som är en kommitté under Näringsdepartementet, har fått i
uppdrag av regeringen att tillsammans med kommuner, landsting och näringsliv hitta
lösningar för att bygga höghastighetsjärnvägar, öka kollektivtrafiken, förbättra
tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra större städer. Förhandlingen har också
uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser
för att främja cykling.
I direktivet utpekade banor för höghastighetståg ingår i plandelen större investeringar.
De storstadsåtgärder som ingår i planförslaget utgör denna plandel. Storstadsåtgärder
omfattar satsningar på kollektivtrafik och cykelåtgärder med statlig medfinansiering
samt omfattande åtaganden om bostadsbyggande. De överenskommelser som tecknats
mellan staten och de fem städerna Stockholm, Malmö, Göteborg, Lund och Helsingborg
innebär att 5,8 miljarder kommer tas i anspråk från den trafikslagsövergripande
nationella planen. Finansieringen sker både med medel från statliga investeringsanslag
inom nationell plan som regional plan.
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Alternativ
I följande kapitel beskrivs vilka alternativ som studerats för respektive plandel samt
vad referensalternativet omfattar.

5.1.

Avgränsning av alternativ

Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd hanteras.
Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömningar av planer och program (NFS 2009:1)
anger att: med rimliga alternativ bör avses både alternativa planer och program och
olika alternativ inom ramen för en plan eller ett program. Vidare anger handboken att
alternativ som inte uppfyller planens eller programmets syfte inte kan ses som rimliga.
Generellt gäller att framtagande av planförslag är ett av flera steg i en fyrårig
planeringscykel vars syfte är att föreslå en plan som bäst svarar upp mot givna direktiv
och användning av anvisade medel. Det vill säga en plan med den ”optimala” mixen av
åtgärder för att åstadkomma detta.
För arbetet med planförslaget denna gång har Trafikverket. Förslag till Nationell plan
för transportsystemet (2018-2029) har utifrån direktiv och proposition härlett följande
syften:
• Järnvägens funktionalitet återställs och utvecklas
• Främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter
• Främja överflyttning till sjöfart
• Bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande
standard på landsbygderna
• Minska transportsektorns miljöpåverkan
• Skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem

Det är alltså flera syften som i praktiken måste vägas mot varandra. Att notera är att
flera av angivna syften har en stark koppling till miljö.

5.1.1.

Studerade alternativ

Planförslaget består av åtgärder av vitt skilda karaktärer. Förutom uppdelningen av
anslag för utveckling och vidmakthållande, är åtgärderna nedbrutna i flera led utifrån
deras syften eller typ. I åtgärdsplaneringens inledande del bedrevs arbetet med att ta
fram underlag i olika delprojekt som diskuterade olika strategiska val. I samband med
arbetet med att ta fram planförslaget fortsatte arbetet med att identifiera olika
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strategiska val och alternativ. I denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas de
alternativ som identifierats inom ramen för planförslaget.
Processen för alternativgenerering har sett lite olika ut för de olika plandelarna men
generellt har den bestått i att identifiera viktiga vägval längs vägen i planarbetet. Att
identifiera risker och brister, föra dialog med huvudprojektet och de andra delprojekten
och föreslå alternativa vägar med bättre utfall miljömässigt. Bedömningen av dessa
alternativ är inte lika ingående som för planen som helhet. Detta främst för att dessa
alternativ endast påverkar en eller ett par av miljöaspekterna.

5.2.

Beskrivning av referensalternativet

Enligt 6 kap. 12 § 2p. miljöbalken ska en miljöbedömning innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller
ändringen inte genomförs. I denna miljökonsekvensbeskrivning används begreppet
referensalternativ för att beskriva en sådan utveckling. Referensalternativet följer det
jämförelsealternativ (JA) som Trafikverket använder för övriga effektbeskrivningar av
planförslaget. Skälet till att samma alternativ används är att olika effektbedömningar
ska vara jämförbara.
Referensalternativet är ett scenario med en utveckling av transportsystemet om
planförslaget inte beslutas. I övrigt är allt annat lika. Det vill säga att samhällsutveckling,
fordonsutveckling, styrmedel, förd politik och så vidare är densamma. Förenklat kan
sägas att ett sådant scenario innebär att fastställd nationell plan för transportsystemet
med de förändringar som skett till dags dato genomförs och framskrivis. Vidare att
ingen ny nationell plan beslutas eller andra förändringar av fastställd plan för
transportsystemet 2014–2025 sker. Detta är ett osannolikt scenario. Men att utveckla
något ”sannolikare” referensalternativ skulle bli närmast ren spekulation. Därmed utgör
en sådan utveckling av transportsystemet en referens för miljöbedömningen.
Notera att referensalternativet inte kan likställas med fastställd nationell plan för
transportsystemet 2014–2025. Den främsta anledningen är att fastställd plan i vissa
delar redan har omprövats och utfallet av detta kommer att visa sig även utan den nya
planen. Samtidigt är en jämförelse mellan nu fastställd plan och planförslaget intressant
och viktig av andra skäl. I den samlade bedömningen görs därför även en jämförelse av
planförslaget mot fastställd plan. Denna jämförelse svarar dock inte på frågan vad som
skulle ske om planförslaget inte beslutas. Jämförelsen är istället en analys av skillnader i
inriktning mellan fastställd plan och planförslaget.

5.2.1.

Precisering av åtgärder som genomförs i referensalternativet

Referensalternativet tar sin utgångspunkt i att fastställd nationell plan för
transportsystemet 2014–2025 genomförs. I alternativet finns dock en justering för de
förändringar av fastställd plan som har skett fram till dags dato. Till exempel
förändringar av anslag till underhåll av järnväg och förändringar av namngivna
investeringar.
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5.2.2.

Vidmakthållande av transportsystemet i referensalternativet

Vad gäller vidmakthållande är det orimligt att anta att transportsystemet kommer sluta
vidmakthållas efter år 2025. Det vill säga att det ingen drift, underhåll eller reinvestering
av befintlig statlig infrastruktur kommer att ske. Istället antas att transportsystemet
kommer fortsätta vidmakthållas på den nivå som sker under planperioden 2014–2025
inberäknat förändringar av denna som skett efter att planen fastställdes. Eftersom
referensåret för effektbedömningar har satts till år 2040 så antas att denna nivå av
vidmakthållande fortsätter fram till år 2040.

5.2.3.

Åtgärder för utveckling av transportsystemet i referensalternativet

Till skillnad från vidmakthållande är behovet att fortsätta utveckla transportsystemet
efter år 2025 inte ett absolut behov. Därmed antas i referensalternativet att det inte sker
någon utveckling efter år 2025. Vad gäller namngivna investeringar utgår
referensalternativet från ”Bilaga 1 Slutgiltigt PM Nationell transportplan 2014-2025”
(Trafikverket, 2014b) till fastställd plan (Trafikverket, 2017a) 5. Referensalternativet
innehåller de objekt som i bilagan är markerade med ”x” under planperioden, justerad
med de förändringar som skett senare. Dessa förändringar är att följande namngivna
investeringar utgår:
• Göteborg-Borås, nytt dubbelspår via Landvetter flygplats (deletapp MölnlyckeBollebygd),
• Stockholm, Östlig förbindelse,
• E20 Genom Alingsås,
• Rv 70 Simtuna-Kumla,
• Rv 56 Valsjön-Trafikplats Mackmyra.
Objekt som i nämnd PM om Nationell transportplan (Trafikverket, 2017a) anges som
”utpekade brister” genomförs inte i referensalternativet.
Vidare antas att fastställda planmedel för ”åtgärdsområden” (som ibland kallas ”smärre
åtgärder”, och i planförslaget benämns som trimnings- och miljöåtgärder) genomförs.
Detsamma gäller för andra åtgärder och kostnadsposter inom utvecklingsanslaget
genomförs, exempelvis Forskning och innovation och anslag för samhällsplanering. Det
vill säga att sådana åtgärder genomförs till och med år 2025, men att deras
genomförande inte framskrivs. Efter år 2025 sker således ingen utveckling av
transportsystemet.
Förändringar av genomförande av åtgärder, till exempel till följd av förändring av intern
styrning, lagkrav, teknikutveckling, kunskap med mera, sker oberoende av om
planförslaget beslutas eller inte och ingår således i referensalternativet. Bland dessa
förändringar finns dock några exempel på att processen miljöbedömningen varit
5

Trafikverkets uppdaterade lista av investeringsobjekt i enlighet med regeringens Beslut om fastställelse av nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025, N2014/1779/TE m.fl., bilaga 3
http://www.regeringen.se/rapporter/2014/04/n20141779te-m.fl/
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avgörande för att få förändringarna till stånd, vilket innebär att
miljöbedömningsprocessen påverkat även referensalternativet mot minskad
miljöpåverkan, se kapitel 1o.

5.2.4.

Trafikutveckling i referensalternativet

Förväntad trafikutveckling beskrivs närmare i kapitel 2 i planförslaget. För
åtgärdsplaneringen har en ny prognos tagits fram. Prognosen har legat till grund för
effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av åtgärderna i planförslaget (för
drift och underhåll bedömdes dock effekterna relativt infrastrukturens nuvarande
tillstånd). Prognoserna ska ses som indikatorer på vilken utveckling som kan komma att
ske givet att de förutsättningar som antas också inträffar. Syftet har varit att skapa
tydliga och jämförbara förutsättningar för samhällsekonomiska beräkningar.
De prognoser som beskrivs här utgör en förutsättning för jämförelsealternativet i
Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler.
Alla förutsättningar som har legat till grund för beräkningar beskrivs i Trafikverkets
rapport Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 2016-04-01
(Trafikverket, 2016c).
Utgångspunkten för referensalternativet tidigare gjord basprognos. Det sammanlagda
transportarbetet i Sverige, mätt i personkilometer, för färdsätten bil, buss, tåg och flyg
beräknas öka med 32 procent mellan år 2014 och 2040. Transportarbetet med bil
beräknas öka med 31 procent och persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med
53 procent.
Den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter, enligt ovan
beskrivna förutsättningar, skattas till 1,98 procent per år fram till år 2040. Sjöfart är det
trafikslag som bedöms öka mest, med 2,3 procent i årstakt, följt av väg på 1,8 procent
och järnväg på 1,6 procent per år. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men
ökningen av utrikes godstransporter på flyg har beräknats till 0,9 procent per år.
Trafikutvecklingen bedöms främst bero på andra parametrar än hur den statliga
transportinfrastrukturen utvecklas och vidmakthålls. Prognosen från år 2016 bedöms
påverkas mycket marginellt till följd av förändringar i utveckling och vidmakthållande
av statlig transportinfrastruktur. Prognosen som en indikator på trafikutveckling kan
därför antas gälla både miljöbedömningens referensalternativ och planförslaget, även
om dessa inte exakt överensstämmer med de antaganden om statlig infrastruktur som
prognosen gjordes på.
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Figur 13. Transportarbete i miljarder personkilometer per år. Historiska data 1990-2014 och
prognostiserad tillväxt 2014-2040 (Trafikverket, 2017c).

Figur 14. Transportarbete gods. Miljarder tonkilometer per år (Trafikverket 2017).

Trafikutvecklingen är avgörande för flera av aspekterna och därmed hur planförslagets
bedöms i denna miljökonsekvensbeskrivning. En annan trafikutveckling, än den som
prognosen visar, skulle ändra påverkan på flera miljöaspekter betydligt. Ännu viktigare
är att en annan trafikutveckling skulle ha inverkan på efterfrågan på infrastruktur. Detta
skulle i sin tur föranleda annan prioritering av åtgärder inom den statliga
transportinfrastrukturen, som i sin tur skulle påverka transportsystemets utveckling i
förhållande till miljö.
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Aspekten klimat, som är starkt kopplad till trafikarbetet och val av trafikslag, kan tas
som exempel. Å ena sidan kommer infrastrukturförändringar under planperioden i sig
endast i mindre grad kunna påverka trafikarbetet och fördelning mellan trafikslag. Å
andra sidan kan ännu ej beslutade styrmedel och en förändrad samhällsplanering kunna
påverka detta vilket i sin tur förändrar efterfrågan på infrastruktur. Styrmedel riktade
mot fossildriven vägtrafik skulle exempelvis öka efterfrågan på lösningar för
kollektivtrafik, cykling och järnväg. Det innebär att infrastrukturen måste svara upp mot
detta, vilket skulle påverka de samhällsekonomiska beräkningarna och att åtgärder inom
dessa fält i så fall måste prioriteras upp och andra ned.
Förutom att referensalternativ och planförslaget är uppvisar stora likheter finns en
ytterligare aspekt som kan ses som problematisk. Nämligen att investeringar som i
fastställd plan angivits byggstart i fastställd plan ingår som en förutsättning i till
exempel trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar av andra
investeringsprojekt. Även om en enskild investering inte formellt har ett
byggstartsbeslut ännu, så antas den komma att genomföras och dess effekter räknas in
som förutsättningar. Det innebär att förutsättningar och lönsamhet för andra
investeringar kan påverkas.

5.2.5.

Skillnaden mellan referensalternativet och planförslaget är mycket liten

Utvecklingen av transportsystemet påverkas av samhällsutvecklingen i stort där
utveckling och vidmakthållande av statlig transportinfrastruktur bara är en del. Således
är en utveckling med ett genomfört planförslag sannolikt relativt lik en utveckling enligt
referensalternativet. Att fastställd plan (2014–2025) är en viktig utgångspunkt för
planförslaget (2018-2029) och därmed till stor del gör dessa identiska, minskar
ytterligare skillnaden mellan referensalternativet och planförslaget i miljöbedömningen.
Vad gäller namngivna investeringar är planförslaget och referensalternativet identisk
undantaget investeringar som tillkommer som nya investeringar i planförslaget, som
beskrivet ovan.
Förutom att referensalternativ och planförslaget är uppvisar stora likheter finns en
ytterligare aspekt som kan ses som problematisk. Nämligen att investeringar som i
fastställd plan angivits byggstart i fastställd plan ingår som en förutsättning i till
exempel trafikprognoser och samhällsekonomiska beräkningar av andra
investeringsprojekt. Även om en enskild investering inte formellt har ett
byggstartsbeslut ännu, så antas den komma att genomföras och dess effekter räknas in
som förutsättningar. Det innebär att förutsättningar och lönsamhet för andra
investeringar kan påverkas.

5.3.

Andra alternativ och vägval som övervägts under
planeringsprocessen

Som nämnts under avgränsning av alternativ har miljöbedömningen arbetat med
alternativ inom ramen för planarbetet.
Dessa alternativ, eller om man så vill vägval, har gjorts inom de olika plandelarna som
bedöms ha störst miljöpåverkan. Det vill säga: Vidmakthållande, Trimnings- och
miljöåtgärder samt Större investeringar. När det gäller en annan för miljöpåverkan
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mycket viktig plandel; Stadsmiljöavtal, har vi inte funnit det meningsfullt att beskriva
något alternativ. Detta dels för att planeringsramen är given i direktivet dels för att
åtgärderna som kommer att genomföras är möjliga att identifiera först vid
ansökningstillfällena. Det är snarast i urvalet i ansökningstillfällena som tydliga
alternativ finns.
Vidare har många förutsättningar varit givna i direktiven. Vilka möjligheter och
frihetsgrader för att utveckla alternativ som funnits har varierat mellan respektive
plandel.

5.3.1.

Vidmakthållande

Denna plandel innehåller två delar som är av stor betydelse för miljön. Reinvestering
respektive löpande ”dagligt” underhåll. I det första fallet handlar det om att återställa
slitna anläggningars funktion medan det i det andra handlar om att sköta anläggningar
och utföra reparationer. Dessa består även av olika anslagsramar där man dessutom
skiljer på väg och järnväg. Reinvestering inom järnväg har fått en rejäl anslagsökning
jämfört med det tidigare anslaget medan övrig reinvestering samt det löpande
underhållet fått ungefär detsamma som tidigare.
Reinvesteringsmedel för järnväg är dimensionerade för att förhindra fortsatt förfall. Det
vill säga att klara att bibehålla systemet som helhet med dagens funktionalitet vilket är
en förutsättning för trafikprognosen. Trafikverket hade här ett val mellan att fördela
dessa medel utifrån anläggningarnas tillstånd eller att fördela utifrån största trafikala
och samhällsekonomiska nytta. En medelväg valdes, vilket innebär ett fokus det
högtrafikerade bannätet där även det mindre trafikerade bannätet ska fungera. Skälet
till detta är att stora delar av det mindre trafikerade är viktiga, ibland helt avgörande för
godstrafiken.
Genom att sänka hastigheterna på dessa blir det förvisso än mindre attraktivt för
personresande men för godstrafiken spelar det ingen, eller ringa roll. I detta alternativ
kan medel föras över till mer trafikerade delar av systemet vilket möjliggör en
förbättring av detta. Detta leder i sin tur till färre störningar på denna del i systemet
vilket minskar förseningar och ökar attraktiviteten för persontrafik och blir
tillförlitligare för godstrafiken. Miljömässigt är detta ett generellt sett fördelaktigt val då
det innebär färre flyg- och personbilsresor samt färre långtradare än vad som hade blivit
fallet med det andra alternativet. Jämförelsen mellan dessa alternativ har inte gjorts i
bedömningen av miljöaspekterna utan där har man utgått från det valda alternativet.
Generellt kan dock konstateras att det valda alternativet är miljömässigt gynnsammare
på nationell nivå.
När det gäller det dagliga underhållet är medelstilldelningen ungefär densamma som
tidigare. Därmed är det rimligt att anta att detta underhåll kommer att ske med ungefär
samma ambition och med ungefär samma miljöeffekt som idag. Detta antagande kan
dock ifrågasättas. Dels kommer en del nya investeringar att göras vilka även de ska
underhållas vilket matematiskt borde innebära minskade resurser per anläggning. Dels
vet vi att dagens underhåll innebär att vissa miljöanläggningar får gradvis försämrad
funktion. Detta gäller exempelvis artrika vägkanter som inte alltid slås som och när de
ska, bullerskydd som förfaller med mera. Detta innebär att planförslaget leder till en
oförändrad eller minskande måluppfyllelse för många, men inte alla, miljöaspekter.
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Inom plandelens framtagande har det på miljöbedömningens initiativ diskuterats att ta
fram ett alternativ med speciella satsningar för underhåll av exempelvis
kollektivtrafikanläggningar, cykelbanor och miljöskyddsåtgärder. Detta har dock än så
länge stannat vid tankar och planförslaget innehåller i denna prematura version inget
bindande i detta avseende. Detta har därför hanterats inom bedömningen av
miljöaspekterna som ett förslag med ett (miljömässigt fördelaktigare) alternativ.
Vidmakthållande av infrastruktur är en nyckelfråga för att transportsystemet ska gå i
hållbar riktning. Ambitionshöjningar inom underhåll kan i flera fall även lyfta en
anläggnings prestanda och i enlighet med fyrstegsprincipen utgöra alternativ till en
investering. I ljuset av detta skulle ett alternativ inom planen kunnat vara en utökad
budget för vidmakthållande. Det viktigaste skälet till att detta inte gjorts är att det redan
gjorts inom ramen för arbetet med inriktningsplaneringen. I denna föreslog Trafikverket
en utökad ram för reinvestering inom järnväg. Resultatet av alternativhanteringen i
denna övergripande plan ser vi i direktivet till framtagande av planförslaget där, som
sagts, reinvestering inom järnväg fått påtagligt höjda anslag.

5.3.2.

Trimnings- och miljöåtgärder

Utgångspunkten var en ökad satsning på trimnings- och miljöåtgärder. I fastställd plan
finns 32 miljarder kronor (omräknat till dagens värde) avsatt till trimnings- och
miljöåtgärder, varav knappt 8 miljarder kronor som indikativ ram för miljöåtgärder.
Två alternativ har analyserats. Ett med 36 miljarder kronor för trimnings- och
miljöåtgärder, varav 10 miljarder kronor föreslås avsättas till miljöåtgärder. Det andra
alternativet var på 41 miljarder kronor, varav drygt 12 miljarder kronor föreslogs
avsättas till miljöåtgärder.
I en iterativ process under arbetet med det samlade planförslaget valdes alternativet
med 36 miljarder. Skälet var att, efter analyser och genomgångar av kostnadsökningar
och tidsförskjutningar för namngivna investeringar, behövdes ytterligare medel till
dessa utifrån behovet av att åtgärda prioriterade brister i transportsystemet.

Tabell 11. De två alternativa ramar inom Trimnings- och miljöåtgärder som hanterades i relation till
ramen i fastställd plan (2018-2025), vilket är referensalternativet
Alternativ ram

Planförslag

(miljarder kronor)

(miljarder kronor)

Fastställd plan /
Referensalternativ6
(miljarder kronor)

Total ram
Trimnings- och
miljöåtgärder

41

36

32

Varav miljöåtgärder

Cirka 12

10

Knappt 8

6

Motsvarande åtgärder i fastställd plan omräknat till dagens värde för att få
jämförbarhet med planförslaget
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Förslaget innebär påtagligt ökade resurser till miljöåtgärder jämfört med fastställd plan.
Miljömässigt innebär förslaget en ökning av medel till miljöåtgärder med 2 miljarder
kronor, vilket förbättrar miljöprestandan för befintlig infrastruktur jämfört med
fastställd plan. Åtgärdsbehovet är dock större för att nå mål men ökningen innebär ändå
ett större bidrag till måluppfyllelse för flera miljöområden. Ett högre anslag för
miljöåtgärder ger självfallet ett än större bidrag till måluppfyllelse, vilket bör övervägas
om en snabbare miljömässig omställning av befintlig infrastruktur önskas.
I miljöbedömningen har dessa två ekonomiska ramar hanterats som två olika alternativ.
Eftersom Trafikverket föreslår 36 miljarder kronor i planförslaget har denna nivå
bedömts och beskrivits närmare i denna miljökonsekvensbeskrivning.

5.3.3.

Större investeringar

Detta är med avseende på alternativhantering enligt miljöbalken den svåraste plandelen.
Direktiv och investeringar i fastställd plan som går över i planförslaget begränsar
möjligheten att forma till rimliga alternativ i termer av olika investeringsportföljer.
Samtidigt finns det hur många alternativ som helst utifrån den, relativt plandelen, stora
mängd investeringar som hanterats som möjliga att ingå i planförslaget.
I framtagandet av planförslaget har det inte tagits fram parallella alternativa ”portföljer”
av investeringar som ställts mot varandra och därmed miljöbedömts. Övervägningar om
var och en av de investeringar som hanterats längs vägen fram till det färdiga
planförslaget, kan ses som ett vägval och därmed som ett alternativ. I denna process har
miljöaspekter varit en av flera utgångspunkter, även om de inte hanterats i den struktur
som följer av miljöbalkens kapitel sex.
Arbetet har bedrivits genom att nagelfara möjliga kandidater till nya åtgärder, utifrån
hur väl de mappar mot och löser identifierade prioriterade brister och i vad mån de
bidrar till att lösa de i direktiven redovisade utmaningarna och de av Trafikverket
identifierade syften som planförslaget har. Av de från regeringen utpekade
utmaningarna handlar en om klimat, en annan om ett inkluderande samhälle vilka båda
kopplar starkt till minst två av miljöaspekterna i miljöbedömningen. Även de andra
utmaningarna har mer eller mindre stark koppling till hållbarhet och miljö. Att dessa
granskningar och överväganden påverkat processen är tveklöst. Att det lett till ett för
miljö gynnsammare beslut är också ganska säkert. Men hur stort bidraget är, är omöjligt
att kvantifiera. Värt att nämna är att för väginvesteringar över 200 miljoner kronor är
det obligatoriskt med en känslighetsanalys avseende klimat. Kortfattat handlar det här
om att man i en samhällsekonomisk bedömning av objektet hanterar två trafikscenarier.
Dels basprognosen, dels en prognos grundad på ett klimatscenario. Förenklat kan detta
uttryckas som att söka besvara frågan: Är objektet även lönsamt i ett scenario med
påtagligt minskad vägtrafik vid referensåret 2040?
Dessutom har ett tjugotal investeringar, som i slutskedet varit aktuella för att kunna ingå
i planförslaget som nya investeringar, och som skulle kunna medföra avsevärd
miljöpåverkan granskats närmare med syfte att utgöra kompletterande underlag.
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Nulägesbeskrivning
I följande kapitel beskrivs nuläget för respektive aspekt. Miljöbedömningens
tidsmässiga huvudsakliga nuläge är år 2014.
För en nulägesbeskrivning av transportsystemet hänvisas till Trafikverkets
planförslag inklusive underlagsrapporter. Här finns bland annat uppgifter om
transportinfrastrukturens utsträckning och tillstånd, person- och godstransporter i
Sverige samt brister i transportstråk och brister gentemot de transportpolitiska målen.

6.1.

Miljöaspekt klimat

6.1.1.

Klimatpåverkan från trafiken

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av
den tredjedelen utgör växthusgasutsläpp från vägtrafik 95 procent (SCB, 2017). Därefter
följer luftfart med tre procent, sjöfart med två procent och sist järnvägstrafiken med 0,3
procent (Trafikverket, 2016g).
Utöver ovanstående tillkommer transportsektorns indirekta energianvändning och
utsläpp av växthusgaser. Det omfattar byggande, drift, underhåll och nedmontering av
infrastruktur och fordon samt produktion och distribution av drivmedel. De relativt få
studier som är genomförda pekar entydigt på att de indirekta utsläppen och den
indirekta energianvändningen är betydande i jämförelse med transportsektorns direkta
utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv bedöms användning av fordon stå för cirka 80
procent, infrastrukturen för fem till tio procent och tillverkningen av fordonen för 10-15
procent (Trafikverket, 2017j).
Enligt den nyligen beslutade klimatlagen ska Sverige vara klimatneutrala senast år 2045
och utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska ha minskat med minst 70
procent till senast år 2030 (Riksdagen, 2017). Prognoserna för personbil- och
lastbilstrafik i referensalternativet pekar på kraftiga ökningar till år 2040 vilka sannolikt
är svåra att förena med klimatmål även med en hög introduktion av elbilar och
biodrivmedel. Det råder idag osäkerheter kring elbilars klimatprestanda ur ett
livscykelperspektiv. Vidare råder det även osäkerheter om den långsiktiga tillgången till
råvaror för biodrivmedel med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
För att nå Parisöverenskommelsen om att begränsa klimatpåverkan till maximalt 1,5
graders temperaturökning, måste de globala utsläppen snabbt minska till noll i mitten
av seklet för att därefter bli negativa. Det vill säga urskilja växthusgas ur atmosfären och
lagra den i marken. Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft 1 januari 2018 ska
Sverige vara klimatneutralt senast 2045. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive
flyg eftersom det ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ska minska med minst
70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Trafikverket har i ett regeringsuppdrag
under år 2016 redovisat fyra olika scenarier för hur vägtrafiken kan minska
klimatpåverkan med 60 respektive 80 procent till år 2030 jämfört med 2010. Scenario 1
visar möjligheter att minska klimatpåverkan med 60 procent och scenario 2,3 och 4 med
80 procent (Trafikverket, 2016h). Scenario 1 bedöms relativt lätt att nå med
energieffektivisering och biodrivmedel. Att nå 80 procents reduktion bedöms däremot
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som svårare. Ett av scenarierna som minskar klimatpåverkan med 80 procent (scenario
2) bygger på att trafiken utvecklas enligt Trafikverkets basprognos medan två scenarier
(scenario 3 och scenario 4) bygger på att tekniska åtgärder i energieffektivisering och
förnybar energi kombineras med minskad personbilstrafik och oförändrad lastbilstrafik
jämfört med nuläget.
Skillnaden mellan scenario 3 och 4 är att i scenario 3 bibehålls tillgängligheten genom
satsningar på tätare och mer funktionsblandad bebyggelseutveckling och
infrastrukturåtgärder för gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart. I scenario 4
åstadkoms minskningen av personbils- och lastbilstrafik med styrmedel och där blir det
tillgänglighetsförluster.
Inrikes transporter, exklusive flyg, släpper ut drygt 17 miljoner ton växthusgaser per år
(Trafikverket, 2016g). Med beslutade åtgärder och styrmedel, exempelvis styrmedel för
ökad andel förnybar energi och energieffektivare fordon bedöms utsläppen minska svagt
till år 2030 men långt ifrån uppnå en reduktion med 70 procent.

6.1.2.

Robust planering – känslighetsanalys med mindre personbils- och
lastbilstrafik och ökad trafik på järnväg

Ingen analys har gjorts av hur väl den befintliga infrastrukturen är anpassad för ett
scenario med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad trafik på järnväg, i termer
av samhällsekonomiskt lönsamhet. Däremot har pekar gjorda analyser på att dagens
infrastruktur inte skulle var tillräcklig i scenario 3 ovan. Det gäller både
järnvägsinfrastrukturen och infrastruktur för kollektivtrafik och cykel i städerna
(Trafikverket, 2016b, Trivector, 2017).

6.1.3.

Klimatpåverkan från infrastrukturen

Det svenska transportsystemet innehåller ett stort antal kilometer järnvägsspår, väg av
olika typer, tunnlar och konstbyggnader. Om transportsystemets funktion ska bibehållas
över tid krävs såväl kontinuerligt underhåll i form av exempelvis beläggningsunderhåll
som reinvesteringar av komponenter vars livslängd tjänat ut (exempelvis byte av
banöverbyggnad).
Reinvestering, drift och underhåll av det befintliga väg- och järnvägsnätet leder till årliga
utsläpp av växthusgaser på cirka 0,8 megaton koldioxidekvivalenter per år (beräknat
utifrån statistik över statlig transportinfrastruktur, 2015). Av detta utgör reinvesteringar
0,5 megaton (väg står för två tredjedelar) och drift och underhåll utgör 0,3 megaton (väg
står för två tredjedelar). På vägsidan står tvåfältsväg, som är den dominerande vägtypen,
för merparten av utsläppen både när det gäller reinvesteringar och drift och underhåll.
På järnvägssidan dominerar banöverbyggnaden både när det gäller reinvesteringar och
drift och underhåll.
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6.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Gemensam tillståndsbeskrivning för aspekterna naturmiljö, kulturmiljö och landskap –
form och rumslighet
I den befintliga transportinfrastrukturen finns det brister i landskapsanpassning som behöver
åtgärdas för att Sveriges miljömål ska kunna uppnås. En alltför låg åtgärdstakt gör att
problemet växer. Åtgärdstakten behöver höjas avsevärt om relevanta miljökvalitetsmål ska vara
möjliga att nå. Detta har uppmärksammats av regeringen i form av ett särskilt uppdrag i
Trafikverkets regleringsbrev (Trafikverket, 2016d).
Gapet mellan tillstånd och mål är stort och ökar av två skäl. Dels på grund av att
nytillkommande infrastruktur ofta inte är landskapsanpassad, dels på grund av trafiktillväxt,
förluster av existerande natur- och kulturvärden, tillväxt av invasiva arter och strukturella
förändringar i omgivande landskap. Bristerna i landskapsanpassning förstärks dessutom av
faktorer som ligger helt eller delvis utanför Trafikverkets rådighet.
Samtidigt är möjligheterna att komma tillrätta med det ökande gapet bättre än tidigare genom
bland annat tydligare styr- och stödsystem och ökad kunskap om åtgärdsbehov och
åtgärdsmöjligheter. De landskapsvärden som finns inbyggda i infrastruktursystemet ger
Trafikverket stora möjligheter att bidra till ett hållbart landskap och ett effektivt miljöarbete.

Sammantaget är landskapet i Sverige utsatt för ett starkt förändringstryck som inverkar
påtagligt på dess resurser och funktioner. Vad som sägs generellt avseende påverkan på
den gröna infrastrukturen såväl som kulturlandskapets strukturer och samband är i
stort giltigt även för aspekten ”form och rumslighet”. I denna aspekt tillkommer också
en bedömning av landskapets skala, visuella karaktär och upplevelsevärden.
Resultatet av tidigare genomförda storskaliga landskapsprojekt är mycket blandat med
alltför många svaga insatser där arkitektonisk kvalitet inte når upp till Trafikverkets
egna målsättningar enligt arkitekturpolicyn. Vidare finns även problem med
avgränsningar där stora ytor inte bearbetas utan lämnas till förfall. Sammantaget är
tillståndet för landskapet inte tillfredställande.

6.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Säkra passager för djur
Viltolyckor med stora däggdjur kostar samhället minst fyra till fem miljarder kronor per
år. Med rådande årlig ökning av viltolyckor och fortsatt ökning av trafikarbetet enligt
Trafikverkets basprognoser förväntas olyckstalen fördubblas fram till år 2035, jämfört
med år 2014. Detta innebär årliga samhällskostnader om minst 8-10 miljarder kronor
(se Figur 15).
För små och medelstora djur samt grod- och kräldjur kan även mindre vägar innebära
stora barriärer eller hög risk för trafikdöd. Fungerande passager är kostnadseffektiva
och långsiktiga lösningar som i hög grad minskar infrastrukturens negativa påverkan på
den biologiska mångfalden i detta avseende.
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Figur 15. Förväntad utveckling av viltolyckor i Sverige under de kommande 20 åren

Bullerdämpa naturmiljöer
Internationella studier visar att den biologiska mångfalden fortsätter att minska de
kommande decennierna om inga åtgärder vidtas (minskning av däggdjur 46 procent,
minskning av fåglar 22 procent). En av infrastrukturens allvarligaste påverkan är buller,
särskilt när det gäller fåglar. Väg- och järnvägsinfrastruktur upptar enbart cirka 1,3
procent av Sveriges yta, men trafikbullrets påverkan når långt bortom denna yta. Antalet
individer beräknas halveras upp till fem kilometer från väg/järnväg för däggdjur, vilket
motsvarar cirka 70 procent av Sveriges yta, och upp till en km från väg/järnväg för
fåglar, vilket motsvarar cirka 30 procent av Sveriges yta. Åtgärder för att minska bullret
kan ge väsentligt positiva effekter (se Figur 16).
Artrika infrastrukturmiljöer (vägkanter, stationsmiljöer med fler)
Av Sveriges vägkanter är cirka fem procent artrika, med över 100 hotade arter
representerade. Inom järnvägssystemet finns också en stor artrikedom och potential att
bidra till stärkt biologisk mångfald. Artrika infrastrukturmiljöer är ofta kopplade till
kulturhistorisk intressanta miljöer. Vägar och vägavsnitt, kulturbroar och
kulturhistoriskt värdefulla järnvägsmiljöer är en vanlig kombination som stärker
varandras värden och betydelse. Infrastrukturens artrika miljöer kan också bidra till
landskapets ekologiska funktion, till exempel i den gröna infrastrukturen om väg- och
järnvägsmiljön har rätt utformning och kvalitet i förhållande till omgivande natur
(TRIEKOL, 2009, TRIEKOL, 2012a, TRIEKOL, 2012b, TRIEKOL, 2013, TRIEKOL,
2015a). Träd och alléer är en väsentlig del av landskapets gröna infrastruktur
(TRIEKOL, 2012c, TRIEKOL, 2015d). De utgör dessutom ett viktigt karaktärsdrag i
landskapet. Artrika vägkanter och stationsmiljöer tillsammans med allébeståndet
minskar och är i mycket stort behov av restaurering och utveckling.
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Areal som påverkas av
infrastruktur
och innebär avsevärd minskning
av
antal fåglar (29 % as Sveriges
yta).

Areal som påverkas av
infrastruktur och Innebär
avsevärd minskning av antal
däggdjur (69 % av Sveriges
yta).

Målsättning
Areal som innebär påverkan
på biologisk mångfald men
som inte äventyrar
uppfyllelse av miljömål (5 %
av Sveriges yta påverkas)

Figur 16. Transportinfrastrukturens påverkansyta omfattar en betydligt större areal än dess fysiska
yta infrastrukturen upptar

Invasiva oönskade arter
Invasiva oönskade arter har funnits länge men har fram till nyligen inte varit ett stort
problem. Under senare tid, sedan början av 2000-talet har problemen ökat (TRIEKOL,
2015b). Framförallt är det blomsterlupin, park- och jätteslide som blivit ett allvarligt hot
mot artrika infrastrukturmiljöer. Infrastrukturen fungerar som spridningskanaler i
landet och för arternas spridning vidare ut i landskapet. För blomsterlupin har
situationen snabbt utvecklats så att situationen riskerar att bli ohanterlig för samhället.
Skälet till bristerna är en historiskt sett uppbyggd brist i landskapsanpassning i
samband med investering och vidmakthållande. Bristerna i landskapsanpassning
förstärks dessutom av faktorer som ligger helt eller delvis utanför Trafikverkets rådighet
till exempel ökat trafikarbete, förändringar i landskapets miljöer och sammansättning,
populationsförändringar hos påverkade arter, införsel av invasiva arter med mera.

6.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

De nationella kulturmiljömålen anger att en mångfald av kulturmiljöer ska bevaras,
användas och utvecklas. Kulturmiljöarbetet är en viktig del av utvecklingen mot
hållbarhet och bidrar även till ett inkluderande samhälle där kulturmiljön utgör en
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. En helhetssyn på förvaltningen
av landskapet innebär också att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.
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För miljöaspekten kulturmiljö saknas ännu heltäckande tillståndsbeskrivningar.
Transportsystemets effekter kan idag bara punktvis beläggas men omfattning och
fördelning kan inte anges. Detta gör det svårt att bedöma hur stor påverkan
infrastrukturen har på kulturmiljön. Genom de punktvisa effekter som löpande iakttas
kan dock påverkan grupperas i ett antal övergripande effekter för vilka exempel kan ges.
Effekterna är utradering, förfall/god skötsel, förändring av landskapskaraktär,
brutna/stärkta samband och strukturomvandling. Sammantaget kan det konstateras att
det finns störningar på kulturmiljö i förhållande till infrastruktur samt hur detta tar sig
uttryck i form av effekter. Det gäller även infrastrukturens positiva effekter att stärka
och utveckla kulturmiljön. För kunskap om hur stora effekterna är och vad de leder till
krävs dock långsiktig kunskapsuppbyggnad samt uppföljnings- och utvärderingssystem.
Det kan konstateras att infrastruktureffekter påverkar den ändliga resursen kulturmiljö.
Med allmänna trender om krav på kortare beslutstider med mindre utrymme för
delaktighet och överväganden är bristerna i planeringsprocesser, kvalitetssäkring och
uppföljning oroande.
Väsentligt för att erhålla en bild av infrastrukturens effekter på kulturmiljö är cykliskt
återkommande kunskap om kulturmiljöns tillstånd i nuläget. Den rådande bristen på
sådan kännedom ökar svårigheterna att arbeta proaktivt, eftersom enskilda effekter vid
olika åtgärder svårligen kan ställas i relation till en större helhet av kulturmiljötillgångar
- vad innebär effekter på en plats för ”den totala tillgången” av likvärdiga kulturvärden?
Behovet av uppdaterade, väsentliga, lätt tillgängliga data är därför akut.
För företeelser som alléer vid statliga vägar, kulturvägar, kulturobjekt vid vägar och
järnvägar och kulturbroar finns viss kunskap, dock ojämn, och där bekräftar
utvecklingen infrastrukturens generella påverkan på kulturmiljön.
På kultursidan är den sammantagna bedömningen att fler värden försvinner än vad som
åtgärdas och att situationen inte är tillfredställande.

6.5.

Miljöaspekt människors hälsa

6.5.1.

Buller och vibrationer

Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande. Även
vibrationer kan ge upphov till störningar och påverka människors hälsa. Förutom
transportpolitiska mål och miljökvalitetsmålen är riksdagens riktvärden för trafikbuller
styrande för bedömningen av konsekvenser av buller från transportsystemet. De
riktvärden för bostäder som anges i prop. 1996/97 utgör en grund för Trafikverkets
interna riktlinje för buller och vibrationer. I Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021
(Trafikverket, 2017i) redovisas buller- och vibrationsnivåer som utgör underlag för
bedömningar i miljöbedömningen.
Omkring två miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbullernivåer högre än
riktvärden utomhus vid sina bostäder (Naturvårdsverket, 2014). Ökat trafikarbete, ökad
inflyttning till städer och byggande av bostäder närmare bullerkällor bidrar till att fler
människor utsätts för buller. Antalet personer som utsätts för trafikbullernivåer högre
än riktvärden inomhus är svårare att beskriva och beror på hur väl bostäderna anpassats
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efter bullersituationen utomhus. Krav på att bulleranpassa byggandet av nya bostäder
samt att åtgärda befintliga bostäder medför minskade bullerstörningar inomhus.
Längs de statliga vägarna beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer
än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. Cirka 370 000 personer
beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus.
Osäkerheten i underlaget för såväl väg som järnväg är dock stor. Övergripande
utredningar år 2016 indikerar att 53 400 boende längs järnväg kan är exponerade för
vibrationsnivåer högre än Trafikverkets riktvärde, > 0,4 mm/s vägd RMS. 7 100 av dessa
uppskattas vara utsatta för vibrationsnivåer > 1,4 mm/s. Tidigare inventeringar har
indikerat betydligt färre exponerade (Trafikverket, 2016f).
Forskning visar att det redan vid bullernivåer från 50 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå
finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I forskningsprojektet om DALY
(Disability Adjusted Life Years) som Trafikverket bedrivit har trafikbullrets
hälsopåverkan beräknats (WSP et al., 2016). Hälsoförluster till följd av hjärtinfarkt,
stroke och hypertoni samt allmänstörningar och sömnstörningar till följd av trafikbuller
har utretts inom projektet. Beräkningarna visar att den samlade exponeringen av buller
från trafik på väg och järnväg i Sverige årligen ger upphov till hälsoförluster
motsvarande 6 700 förlorade DALY till följd av hjärtinfarkter, stroke och hypertoni. Om
även hälsoförluster till följd av allmänstörningar och sömnstörningar tas med i
beräkningarna ökar antalet DALY till 41 000. Beräkningarna visar vidare att exponering
för trafikbullerbuller ger upphov till cirka 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke
per år och att cirka 500 av dessa leder till dödsfall.
Trafikverket genomför omfattande bullerskyddsåtgärder längs statliga vägar och
järnvägar. Skyddsåtgärder som exempelvis bullerskärmar behöver underhållas för att
bibehålla avsedd effekt. En översiktlig kartläggning visar att det finns brister i både
databaser för kontroll över skyddsanordningarna och i underhållet av åtgärderna. Längs
statliga vägar är det relativt god koll på omfattningen av skärmar och vart de finns, även
om vissa uppgifter tycks bristfälliga. Längs järnvägarna är det sämre koll på
omfattningen av skärmar och vart de finns. De ingår till viss del i underhållet av
järnvägen, men kontrakt är otydliga och en allmän uppfattning är att underhållet av
skärmarna är bristfälligt.

6.5.2.

Fysisk aktivitet

Förutsättningarna för att gå och cykla varierar mellan olika kommuner, och mellan stad
och land. Förutsättningarna förbättras generellt men någon säkerställd ökning av
cyklandet finns dock inte. Myndigheten Trafikanalys har i en analys kommit fram till att
cyklandet varit i det närmaste konstant de senaste tio åren men flera kommuner menar
sig ha sett en ökning. Det finns höga ambitioner bland flera kommuner och ambitiösa
insatser görs på flera håll. Regeringen har även tagit fram en cykelstrategi vilket visar på
ett nationellt intresse i detta. Hur dessa ambitioner kommer till uttryck påverkar det
aktiva resandet mer än vad planförslaget gör och kan antas leda till att det aktiva
resandet ökar. Ökningen kan till och med bli dramatisk.
Av de resor som anses lämpade för cykling (fem kilometer eller kortare) gjordes 28
procent med bil år 2013, jämfört med 29 procent år 2012. Av alla arbetsresor (fem
kilometer eller kortare) gjordes 35 procent med bil år 2013. Potentialen för cykling är i
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detta perspektiv påfallande underutnyttjad. Det finns anledning att ifrågasätta fokus på
korta resor vad gäller fysisk aktivitet. Att cykla eller gå som en delresa i en längre resa är
lika nyttigt för hälsan och dessa reskombinationer kan antas öka.
I en studie som Trafikverket låtit göra bedöms hälsoeffekterna av dagens aktiva resande
till 15300 DALY från cykling och 66000 från gång. Räknat i förhindrat antal förtida
dödsfall motsvarar detta 600 respektive 2900.

6.5.3.

Trafiksäkerhet

Dödsfall och allvarliga skador är en uppenbar hälsoförlust orsakad av trafik. 270 dödade
och 4600 allvarligt skadade är nivåer som inte ligger i linje med uppsatta etappmål. För
bilister har historiskt tillgänglighetsökningar i stort sett alltid kunnat kombineras med
förbättrad trafiksäkerhet. När det gäller oskyddade trafikanter står vi inför större
utmaningar delvis beroende på att vi har få åtgärder som minskar oskyddade
trafikanters singelolyckor.

6.6.

Miljöaspekt befolkning

Utbudet av tillgänglighet, det vill säga möjligheterna att resa till arbete, skola,
fritidsaktiviteter, affärer med mera, är i allmänhet goda. Övergripande gäller ändå att
efterfrågan på tillgänglighet inte tillgodoses i samma utsträckning i hela landet. Vidare
har enskilda grupper i samhället lägre grad av tillgänglighet, jämfört med befolkningen i
stort.
Generellt kan sägas att tillgängligheten i huvudsak är uppbyggd kring vägtrafik och på
de flesta platser förutsätter tillgång till bil. Trafikarbetet med personbil är också det
överlägset dominerande och ökande (Trafikanalys, 2017). I de mindre tätbefolkade
delarna av landet finns lägre tillgång till konkurrenskraftig kollektivtrafik. Vidare har
flera kommuner främst i Tornedalen, Norrlands inland och västra Svealand stora brister
i tillgängligheten vad avser tillgång till bland annat vårdinrättningar. Oftast är dessa
brister inte primärt relaterade till transportsystemet som sådant utan till andra
omständigheter, såsom centralisering av samhällsfunktioner och minskande befolkning.
I mer tätbefolkade områden finns i större utsträckning fullgod kollektivtrafik i
kombination med ökat utbud och täthet av jobb och servicefunktioner.
Förutsättningarna att välja kollektivtrafik är kopplad till och ömsesidigt beroende av den
starka urbaniseringstakt som råder i Sverige. Utbudet är störst i växande städer och
regioner med omfattande arbetspendling. De flesta kommuner arbetar därtill
systematiskt för att underlätta för gång och cykel för lokalt resande. Tillgången till ett
brett och specialiserat utbud är som allra störst i storstadsområdena. Samtidigt präglas
trafiken i framför allt Stockholmsområdet av långa restider och trängsel som minskar
tillgängligheten.
Både tillgänglighet och resvanor skiljer sig åt mellan olika sociala grupper. Generellt kan
antas att personer med större ekonomiska resurser både har större möjlighet att bosätta
sig på platser med god tillgänglighet och större förmåga att finansiera resande och olika
typer av transporttjänster. Människor med sämre ekonomi tenderar att ha sämre
tillgång till bil och i större utsträckning vara hänvisade till kollektivtrafik och cykel, samt
kan antas vara betydligt mera priskänsliga för transportkostnader i stort. I gruppen
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låginkomsttagare finns en överrepresentation av yngre personer och personer med
invandrarbakgrund. Det är i sammanhanget viktigt att notera att cykeltrafik i synnerhet,
men även viss kollektivtrafik, förutsätter större fysisk förmåga och rörlighet än vad
resande med personbil gör.
Man kan också notera att den tillgänglighet som upplevs mest värdefull varierar mellan
olika personer i olika livssituationer. Till exempel finns forskning som visar att kvinnor i
större utsträckning värdesätter geografisk närhet framför hastighet medan män tenderar
att både uppskatta och i större utsträckning utnyttja möjligheten att arbetspendla över
stora avstånd (Gil Solá, 2013). För barn är också mer lokal tillgänglighet av störst
betydelse och i synnerhet vad gäller barns eget resande. Det finns transportpolitiska mål
om att öka barns självständiga och säkra användning av transportsystemet. Det kan
dock konstateras att barns självständiga användning av transportsystemet inte ökat
nämnvärt sedan målet antogs 2009 (Trafikanalys, 2016). vilket snarare beror på
föräldrarnas oro över att släppa ut barnen på egen hand, än på tillståndet i
transportsystemet. Dock har antalet barn som dödas i trafiken kraftigt minskat under de
senaste decennierna, vilket delvis kan förklaras av att allt färre barn rör sig på egen
hand.
Personer med funktionsnedsättning har inte likvärdiga möjligheter att använda
transportsystemets alla delar, jämfört med befolkningen i övrigt. Utvecklingen är dock
positiv, bland annat genom successiva anpassningar av kollektivtrafikens bytespunkter.

6.7.

Miljöaspekt luft

Transportsystemet står för cirka 40 procent av de totala utsläppen av kväveoxider (NOx)
i landet. Det är främst vägtrafiken som, trots stora utsläppsminskningar, fortfarande är
en betydande källa till de luftföroreningar som har negativa effekter på människors
hälsa. Vägtrafiken släppte 2014 ut 47 kton kväveoxider (NO x) vilket var cirka 87 procent
av transportsektorns utsläpp. Av dessa var 9,3 kton direktutsläpp av kvävedioxid (NO 2).
När det gäller inandningsbara partiklar (PM10) så står vägtrafiken för cirka 40 procent
av de nationella utsläppen enligt officiell utsläppsstatistik, och är ofta en helt
dominerande källa till halten i gaturumsnivå. Utsläppen av partiklar minskar totalt sett
men tenderar att öka från vägtrafiken på grund av större trafikarbete (Miljömål.se, 2017,
Trafikverket, 2017g).
Luftkvaliteten har i många hänseenden förbättrats under senare decennier och en
fortsatt positiv trend kan skönjas för de flesta föroreningar. Den positiva utvecklingen är
dock inte lika påtaglig som tidigare (Miljömål.se, 2017, Trafikverket, 2017g). Enligt
mätresultat och ett luftkvalitetsindex har dock halterna i tätorter minskat med 32
procent från början av 2000-talet och fram till vintern år 2014/2015. Partikelhalterna
beräknas ha minskat med 25 procent och halterna av kvävedioxider med 10 procent
under samma period.
Luftkvalitet regleras av miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken, vilka överskrids eller
riskerar att överskridas i flera tätorter i Sverige i trafiknära miljöer. Idag finns beslutade
åtgärdsprogram enligt miljöbalken för att uppnå miljökvalitetsnormer för kvävedioxid
(NO2) och partiklar (PM10) för ett drygt tiotal tätorter eller områden i Sverige, se Tabell
12 och Figur 17.
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Tabell 12. Fastställda åtgärdsprogram för olika kommuner, län eller regioner.
Område

Kvävedioxid
(NO2)

Malmö

x

Helsingborg

x

Göteborgsregionen

x

Partiklar
(PM10)

Göteborgs stad

x

Jönköping

x

Linköping

x

Norrköping

x

Uppsala

x

x

Stockholms län

x

x

Sundsvall

x

x

Örnsköldsvik

x

Umeå

x

Skellefteå

x

Luleå

x

Miljökvalitetsmålet för Frisk luft är svårare än miljökvalitetsnormerna att uppnå. I flera
fall handlar det om en halverad halt jämfört med den lagreglerade nivån. Förutom Frisk
luft så påverkar sektorns utsläpp av kväveoxider också miljökvalitetsmålen om
försurning och övergödning.
Luftföroreningar uppkommer både från fordonens avgaser och från slitagepartiklar från
däck, vägbana, och fordonens inre delar samt från avdunstning från bränsle och
uppvirvling från vägarna och järnvägsbank. Spårbunden trafik är ett betydligt mindre
problem än vägtrafik, men kan ha betydelse i underjordiska miljöer där det kan bli höga
halter av partiklar. Järnvägen bidrar till exempel med slitagepartiklar men även lokalt i
liten utsträckning med avgaser från dieseldrivna lok och arbetsmaskiner (Miljömål.se,
2017, Trafikverket, 2017g).
Sjöfarten spelar stor roll för de storskaliga utsläppen av framför allt försurande och
övergödande ämnen. Även om sjöfarten står för en stor del av de totala utsläppen,
påverkar den inte tätortshalterna särskilt mycket förutom i vissa hamnstäder med
mycket sjöfartstrafik och stora hamnar nära central bebyggelse.
Luftfartens påverkan på hälsan är begränsad då de helt dominerande utsläppen sker på
hög höjd och har långt att spridas dit människor bor och vistas.
Vägtrafikens stora påverkan på aspekten luft beror på att den till relativt stor del sker i
tätortsmiljö i närhet av där människor bor och vistas och att utsläppen sker i
andningshöjd. 85 procent av landets befolkning bor i tätorter. Det är också där
byggnader med mera hindrar effektiv ventilation, vilket leder till högre halter och en
större exponering. Exponeringen på landsbygden är endast några få procent av den
exponering som sker i tätorter av olika storlekar.
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Figur 17. Tätorter och områden som omfattas av åtgärdsprogram för MKN för kvävedioxid
och/eller PM10 (röda).

Det finns stora osäkerheter hur många personer som exponeras för luftföroreningar. I
en screening längs med det statliga vägnätet i 200 meter breda korridorer, beräknas
cirka 15 procent av befolkningen bo inom dessa korridorer. Halterna för kvävedioxid
samt partiklar har beräknats för drygt 49 000 vägavsnitt längs det statliga vägnätet. Av
dessa överskreds miljökvalitetsnormerna för ungefär 1 100 kilometer för kvävedioxid
och ungefär 170 kilometer för partiklar. Överskridanden kan vara mer omfattande längs
kommunalt vägnät, framför allt beroende på mer slutna miljöer med sämre ventilation.
Beräkningar av befolkningsexponeringen av partiklar (PM10) längs korridorerna visar
nationellt att cirka 3 900 personer bor i ett område där MKN överskrids, och 22 500
personer där övre utvärderingströskel (ÖUT) överskrids. Beräkningar av
befolkningsexponeringen av kvävedioxid längs korridorerna visar att cirka 94 000
personer bor i ett område som överskrider MKN för dygnsmedelvärdet.
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Vägtrafikens utsläpp av avgaser och slitagepartiklar i Sverige beräknas under ett år
orsaka i storleksordningen 27 000 DALY7 och 3000 förtida döda till följd av bland annat
lungcancer, hjärtinfarkter och stroke (WSP et al., 2016).
Trafikens utsläpp på det statliga vägnätet beräknas i en nationell screening kunna orsaka
200-300 förtida dödsfall årligen (SMHI, 2014).

6.8.

Miljöaspekt mark

6.8.1.

Förorenade områden

Trafikverket ansvarar enligt Miljöbalken för avhjälpande av förorenade områden i mark,
vatten, byggnader och anläggningar som har uppkommit av den verksamhet som har
bedrivits av Luftfartsverket, Banverket, Vägverket, Trafikverket och Statens järnvägar.
Exempel på föroreningar är metaller, kolväten, klorerade ämnen, vägsalt, fluorerade
ämnen, tennorganiska ämnen, bekämpningsmedel och flamskyddsmedel.
Föroreningar har skett från utsläpp från punktkällor, ofta från platsbundna
verksamheter som till exempel impregnering, gastillverkning, tankning, deponering,
upplag och brandövningar. Dessa är ofta belägna utanför väg- järnvägsnätet. Stora delar
av väg- och järnvägsnätet är också diffust förorenade från trafik, underhållsmetoder,
anläggnings- och byggnadsmaterial och slitage på anläggningen. De identifierade
förorenade områdena utgörs nästan undantagsvis av punktkällor uppkomna av
järnvägsverksamheten, och en stor del av dessa är också inventerade. Endast ett fåtal av
de väg- och flygplatsrelaterade verksamheterna har hittills inventerats. Det händer även
att nya förorenade områden uppstår, vanligtvis till följd av hantering av vägsalt,
petroleumprodukter och schaktmassor.
Trafikverket har tills år 2016 identifierat cirka 4 400 förorenade områden, varav cirka 4
300 är inventerade. Av dessa är 874 översiktligt undersökta, 218 detaljerat undersökta,
128 sanerade och 138 friklassade (Trafikverket, 2017j). År 2014 var motsvarande
tillstånd cirka 3 700 identifierade förorenade områden, varav 107 detaljerat undersökta,
51 sanerade och 29 friklassade (Trafikverket, 2015c). Det finns dock ett mörkertal.
Kunskapen om den diffusa föroreningssituationen är begränsad.
Figur 18 nedan visar koordinatsatta objekt som har inventerats, undersökts översiktligt,
undersökts detaljerat respektive efterbehandlats. Informationen är hämtad från
fastighetsregistret LEB den 2016-09-27.

7

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn tas både
till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på
populationsnivå.
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Figur 18. Kartan visar koordinatsatta objekt som har inventerats, undersökts översiktligt,
undersökts detaljerat respektive efterbehandlats. Informationen är hämtad från fastighetsregistret
LEB den 2016-09-27.

Ett förorenat område behöver inte utgöra olägenhet eller skada för människors hälsa
eller miljön, men i dagsläget är det få områden som är ”friklassade”. Det vill säga att det
bedöms som inte utgöra sådan risk. De ämnen som betraktas som föroreningar kan
antingen vara eko- eller humantoxiska eller en kombination av dessa. En stor del av de
förorenade områdena riskerar ha påtaglig påverkan på människor som vistas i
närområdet och på omgivande miljö. I regel är hälsoriskerna långsiktiga, genom ökad
cancerrisk och hormonstörande effekter, men det finns även områden där akuttoxiska
halter förekommer varvid enstaka exponering kan ge negativa hälsoeffekter
(Trafikverket, 2017j). Mer konkreta skador som kan uppkomma är förstörda biotoper,
akuta och långsiktiga hälsoeffekter och förstörda naturresurser (till exempel
vattenområden).

6.8.2.

Skyddsvärda områden

Skyddsvärda områden avgränsas till områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
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En översiktlig GIS-analys av statlig infrastruktur och skyddsvärda områden underlag
indikerar att i storleksordningen 20 procent av befintlig statlig väg och järnväg har
direkt påverkan på skyddsvärda områden genom att de går igenom eller intill sådana
områden, se tabellen nedan (Tabell 13). GIS-analysen är gjord mot länsstyrelsernas
underlag om skyddsvärda områden8. Hur stor del av de skyddsvärda områdena som
berörs direkt av befintlig järnväg eller statligt stamvägnät är inte analyserat. I
miljökonsekvensbeskrivningen av planförslaget 2014-2025 beskrivs nuläget som att
”värden i skyddade områden […] påverkas i ytterst liten utsträckning” (Trafikverket,
2012).
Tabell 13. Hur befintlig statlig infrastruktur berör skyddsvärda områden
Total omfattning
(km)

Sträcka inom eller
gränsande
skyddsvärt område
(km)

Andel (procent)

Järnväg

10 493

Cirka 2 000

19

Statligt, stamvägnät

14 192

Cirka 2 500

17,5

Statlig väg, övrigt
vägnät

106 878

Cirka 22 500

21

Det finns dock en indirekt påverkan på skyddade områdens funktion som är betydligt
mer omfattande än den mer direkta påverkan som sker där statlig transportinfrastruktur
tangerar eller skär skyddsvärda områden. Det statliga väg- och järnvägssystemet har
också en systempåverkan som är större än summan av varje enskild påverkan.

6.9.

Miljöaspekt vatten

6.9.1.

Befintliga anläggningar och vattenskyddsåtgärder

Trafikverkets kunskap om anläggningarna och deras påverkan på vattnet ökar stadigt.
Inventeringar har under senare år genomförts avseende utförda vattenskyddsåtgärder
vid befintligt vägnät (cirka 750 objekt). Av de inventerade befintliga
vattenskyddsåtgärderna har cirka en tredjedel besökts och funktionsbedömts. Det har
visat sig att åtgärdsbehovet på dessa är stort. Framförallt beroende på att skötsel och
underhåll varit undermåligt eller ibland helt saknats. Vissa anläggningar har visat sig
vara i så dåligt skick att det inte räcker med underhållsåtgärder. Istället måste
anläggningen byggas om. En stor mängd av de funktionsbedömda anläggningarna
utgörs av så kallade sedimentationsdammar/retentionsdammar och syftar till att rena
dagvatten. Många av dessa är byggda på 1990-talet. Att enbart använda denna typ av
dammar kan inte längre betraktas som bästa möjliga teknik i alla sammanhang och på
alla platser. I dagsläget är denna typ av retentionsdammar, bland annat i Tyskland,
Österrike och Schweiz, kompletterade med ytterligare ett reningssteg i form av olika

8

Nationalparker, Kulturreservat, Naturminnen, Djur-och växtskyddsområden, Strandskyddsområden,
Naturvårdsområden, Vattenskyddsområden, Biotopskyddade områden, Naturreservat, Art-och habitatdirektivet
för Natura 2000-områden, Fågeldirektivet för Natura 2000-områden, Tillträdesförbud, Nyckelbiotoper,
Riksintresse för Naturvård, Riksintresse för Friluftsliv
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typer av filterlösningar, retentionsfilterdammar, där belastning och skyddsbehov så
kräver.
Vid järnväg har inventering avseende utförda vattenskyddsåtgärder inte genomförts.
Funktion och åtgärdsbehov är därför oklart. Men högst sannolikt finns ett behov av
åtgärder även här om än i mycket mindre omfattning än vid väg på grund av att antalet
vidtagna åtgärder är betydligt mindre.
Beredskap är en mycket viktig komponent i vattenskyddsarbetet. Det är viktigt att
Trafikverket har kunskap om vidtagna skyddsåtgärder och deras funktion och kan
leverera denna kunskap in i beredskapsplaner så att räddningstjänst med flera kan agera
korrekt vid en utsläppssituation. Till exempel kännedom om avstängningsventiler,
tätskikt, utsläppspunkter med mera. Arbetet med att identifiera och riskbedöma
kontaktsträckor mellan väg och vattenförekomster pågår kontinuerligt. Metodiken är
ännu inte färdigutvecklad avseende ytvatten och järnväg varför arbetet med
riskbedömning hitintills till övervägande del gällt väg/grundvattenförekomster.
Parallellt med detta arbetar Trafikverket med utveckling av metodiken för
riskbedömning/analys (Trafikverket, 2014c).
Alla kontaktsträckor mellan statlig väg- och järnväg och vattenförekomster har
identifierats med hjälp av Trafikverkets GIS-lösning AquaVia. Med hjälp av detta
underlag har kontaktsträckorna mellan vägar och grundvattenförekomster placerats i
prioriteringsklasser för fortsatt hantering. De cirka 600 högst prioriterade
kontaktsträckorna har översiktligt riskbedömts. Uppskattningsvis återstår ett knappt
tusental konfliktsträckor mellan väg och grundvatten att översiktligt riskbedöma samt
ett odefinierat antal som berör ytvattenförekomster. För järnväg har inga motsvarande
bedömningar gjorts men alla sugtransformatorer har identifierats och alla med en
relevans för dricksvattenskyddsfrågan har översiktligt riskbedömts varvid cirka 140
stycken har bedömts utgöra en oacceptabel risk. Ett fåtal har åtgärdats. Nämnas kan
också den riskanalys, med en senare tillagd miljökomponent omfattande vatten, som
gjorts vid sju stycken bangårdar.

6.10.

Miljöaspekt materiella tillgångar

6.10.1. Jordbruksmark och skogsmark
Det senaste århundradet har skogsmarken ökat, jordbruksmarken minskat medan
transportinfrastrukturen, tillsammans med annan bebyggelse, har brett ut sig.
Ianspråktagande av mark för transportinfrastruktur är en faktor som i varierande grad
påverkar både jordbruk och skogsbruk.
År 2010 utgjordes 2,8 procent av Sveriges landyta (ca 1,2 miljoner hektar) av bebyggd
mark. Den enskilt största kategorin var transportinfrastrukturen som stod för 43
procent (496 898 hektar), vilket innebär cirka 1,2 procent av den totala landarealen. Av
mark med transportinfrastruktur stod vägar för 93 procent, järnvägar för fyra procent,
flygplatser för tre procent och hamnar för 0,1 procent, då med tillhörande arealer
inräknade. Utifrån en grov skattning har transportinfrastrukturen ökat med omkring
10 000 hektar mellan åren 2005 och 2010 (SCB, 2013).
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År 2010 fanns 28 miljoner hektar skogsmark, vilken utgjordes av drygt 22 miljoner
hektar produktiv skog. Enligt en grov beräkning visar nettoförändringen sedan 1920talet, att skogsmarken har ökat med 600-800 tusen hektar och virkesförrådet med 83
procent (SCB, 2013). Detta från en mycket låg nivå till följd av hårt betespräglade
skogar.
År 2010 fanns strax över tre miljoner hektar jordbruksmark, där merparten (2,6
miljoner ha) bestod av åkermark och resten av betesmark. Sedan år 1951 och fram till år
2010 har åkermarken i Sverige minskat med mer än en miljon hektar. Enligt en studie
genomförd av Jordbruksverket var andelen exploaterad jordbruksmark åren 2006-2010
störst i Hallands och Skåne län, där också den mest högavkastande åkermarken finns
(SCB, 2013).
Det är inte bara ianspråktagande av arealer i sig som kan innebära påfrestningar för
jordbruk och skogsbruk, även fragmentering och barriäreffekter kan påverka
förutsättningarna för dessa areella näringar.

6.10.2. Rennäring
Rennäringsintresset är enligt 3 kap 5 § miljöbalken ett allmänt intresse som innebär att
mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt som möjligt ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Exempel på
sådana områden är flyttvägar, kalvningsområden, rastbeten och svåra passager. Det
finns också ett enskilt rennäringsintresse enligt rennäringslagen (1971:437) som innehas
av medlemmarna i en sameby.
Renskötsel förekommer på cirka 24 miljoner hektar mark, vilket är ungefär 50 procent
av Sveriges yta. Av dessa hektar utgörs cirka 10 miljoner av åretruntmarker, cirka 12
miljoner av vinterbetesmarker och 1,6 miljoner mark för koncessionsskötsel. År 2016
uppgick antalet utpekade områden av riksintresse för rennäringen till över 500 stycken
och omfattade en yta av cirka 7,5 miljoner hektar (Länsstyrelsen Västerbotten, 2017).
Av största vikt för att renskötseln ska kunna bedrivas är att inte enbart områden skyddas
utan också att det finns funktionella samband som flyttleder och sammanhängande
områden så att den fria strövningen för renarna inte hindras. Alla marker inom en
sameby är viktiga och i takt med ökad exploatering och förändringar i klimat blir de än
viktigare.
År 2010 fanns i landet 249 800 renar fördelat på 4686 renägare. Antal renar var ungefär
detsamma på 1910-talet och har haft cykliska upp- och nedgångar sedan dess (SCB,
2013). Från år 2010 till och med år 2015 har antalet inrapporterade påkörningar av ren
på järnväg varit 579-867 stycken per år. Motsvarande för väg har varit 855-2161 stycken
per år.
Renpåkörningar innebär såväl lidande för djuren som psykisk belastning för renägarna,
men innebär också ekonomiska påfrestningar för renskötarföretagen då den ersättning
som utgår varken motsvarar slaktvärde eller avelsvärde. (Trafikverket, 2012)
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6.10.3. Yrkesfiske
Yrkesfisket i Sverige domineras av småföretag som bidrar till en levande landsbygd, kust
och skärgård. År 2008 fanns 1 211 stycken verksamma företag inom yrkesfiske, år 2015
var antalet 968 stycken (Jordbruksverket, 2016). För att inte bidra till ytterligare
nedgång kan negativ påverkan på förutsättningarna för yrkesfisket anses vara viktiga att
undvika. Störningar på fiskpopulationen i form av exempelvis muddring av farleder kan
påverka förutsättningarna för näringen.
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Påverkan, effekt och konsekvens av
planförslaget
I detta kapitel är planförslaget uppdelat i fem plandelar – Vidmakthållande
(underhåll), Större investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal,
Övriga åtgärder samt storstadssatsningar. För varje plandel beskrivs dess påverkan,
effekt och konsekvens jämfört mot nuläge. Varje plandel bedöms per aspekt (se kapitel
3). Vidare har konsekvenserna per aspekt satts i relation till hur väl de uppfyller eller
motverkar definierade mål (för respektive aspekt). För en mer utförlig beskrivning av
bedömningsgrunderna se bilaga 2.

7.1.

Vidmakthållande

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
planförslagets satsningar på vidmakthållande (underhåll) kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Vidmakthållande se avsnitt
4.5.1.

Figur 19. Måluppfyllelse för Vidmakthållande i planförslaget.

7.1.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Planförslaget innehåller ökade reinvesteringar i järnväg vilket bedöms öka
attraktiviteten för kollektivt resande samt påverka tillförlitligheten i järnvägen positivt.
Enligt planförslagets huvudrapport (version 0.8) bedöms den ökade tillförlitligheten
kunna bidra till att fler företag väljer att transportera gods på järnväg framöver, vilket
ger möjligheter till effektivare logistiklösningar med mindre klimatpåverkan.
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Den särskilda satsningen på förbättrat underhåll av statliga cykelbanor som används
frekvent året om, kan leda till ökad attraktivitet för cykling och om vissa bilresor ersätts
med cykel skulle det kunna ge en positiv klimateffekt.
Bärighetsåtgärder för att upplåta en del av vägnätet för tyngre fordon på 74 ton (BK4)9
bedöms vara positivt ur ett klimatperspektiv jämfört med nuläget förutsatt att de inte
orsakar någon överflyttning från järnväg och sjöfart till lastbil.
De föreslagna åtgärderna inom Vidmakthållande kan minska trafikens utsläpp av
växthusgas jämfört med idag främst tack vare ökade möjligheter till transporter på
järnväg. Hur stor minskningen i så fall är går dock inte att kvantifiera i nuläget.
Sammanlagt bedöms dock åtgärderna ge en marginell påverkan på växthusgasutsläppen
jämfört med nuläget.
Robust planering – känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Det framtida vidmakthållandet påverkas av hur transportsystemet utvecklas. I en
utveckling med mindre personbils- och lastbilstrafik och istället mer gång, cykel och
kollektivtrafik på väg och järnväg respektive mer gods på järnväg och sjöfart kommer
behoven att se annorlunda ut än om utvecklingen sker enligt den trafikprognos som
planförslaget utgår från. I en sådan utveckling kommer vissa delar av vidmakthållandet
av väg minska och leda till lägre kostnader. För de delar av planförslaget som särskilt rör
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, tyngre lastbilar samt längre, tyngre och större tåg
kommer behovet av vidmakthållande att öka. Mycket av behoven handlar dock om att
återta anläggningens tillstånd och därigenom öka robustheten och skapa ett ökat
förtroende för järnvägen som ett tillförlitligt transportsätt. Med kraftigt ökad efterfrågan
av järnvägstrafik blir det också svårare att få tid i spår för att genomföra underhåll vilket
i sin tur leder till behov av investeringar för ökad kapacitet.
Inga kvantitativa analyser har gjorts men planförslagets inriktning för vidmakthållande
bedöms bidra positivt till robust planering av transportsystemet tack vare ökade
möjligheter till överflyttning av transporter från väg till järnväg och från väg till cykel
samt möjligheten att köra tyngre lastbilar.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Vidmakthållandeanslaget är budgetmässigt i samma storleksordning som i fastställd
plan, vilket är logiskt eftersom det i stort sett är samma transportsystem som ska
vidmakthållas. Dock är utrymmet i planförslaget för reinvesteringar i järnväg större än
tidigare. Detta tillkommande anslag på 20 miljarder kronor uppskattas generera
växthusgasutsläpp till totalt 0,5 megaton koldioxidekvivalenter. Det är dock tveksamt
om dessa utsläpp ska ses som nettoutsläpp, eftersom de lika väl kan ses som ett resultat
av eftersläpande underhåll.
För övriga delar av vidmakthållandeanslaget i planförslaget förväntas
resursförbrukningen, och därmed utsläppen av växthusgaser till följd av det, ligga på
samma nivå som i fastställd plan. Det innebär att utsläppen från reinvesteringar, drift
och underhåll från vidmakthållande förväntas vara desamma som de som beskrivs
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BK4 = Bärighetsklass 4.

111

under nuläge. Dock ska noteras att bedömningen förutsätter att anslaget är lagt på en
sådan nivå att systemets funktion faktiskt upprätthålls. Ett otillräckligt anslag kommer
visserligen att leda till tillfälligt lägre utsläpp från drift, underhåll och reinvestering men
sannolikt kommer utsläppen istället öka på sikt. Vidare kommer ett otillräckligt
anslagleda till svåröverblickbara förändringar av utsläppen från transporterna i
systemet.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Planförslaget delen Vidmakthållande
Vidmakthållande innebär utsläpp från åtgärder i infrastrukturen samtidigt som
vidmakthållande är nödvändigt för att uppnå mål om tillgänglighet. När det gäller
klimatpåverkan från trafiken kan vidmakthållandeåtgärder bidra till både ökade och
minskade växthusgasutsläpp beroende på vilka åtgärder som genomförs. Eventuella
minskningar av växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp
från åtgärder i infrastrukturen. Planförslagets inriktning för vidmakthållande bedöms
påverka nationella klimatmål marginellt men en övergripande analys av hur
planförslagets inriktning för vidmakthållande påverkar trafiken saknas så det går inte att
göra en helhetsbedömning. Ökade satsningar på reinvesteringar och underhåll i järnväg,
bärighetsåtgärder för att upplåta en del av vägnätet för tyngre lastbilar samt särskild
satsning på förbättrat underhåll av statliga cykelbanor bedöms som positiva i ett
klimatperspektiv. Tillsammans med styrmedel som syftar till att flytta över transporter
från personbil och lastbil till gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart finns
möjlighet att inriktningen bidrar till att nationella klimatmål nås. På grund av
osäkerheter i styrmedel finns risk att måluppfyllelse motverkas. Trafikverkets
klimatkrav på infrastruktur ökar möjligheterna att bidra till mål, det finns dock
osäkerheter i hur mycket.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet kring miljöanpassningar och
skyddsåtgärder innebär risk för att måluppfyllelse motverkas. Det finns en potential till
måluppfyllelse men det kräver att åtgärderna leder till minskade växthusgasutsläpp från
trafiken samtidigt som infrastrukturbyggandets utsläpp begränsas.

7.1.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Det framgår inte av planförslaget om Riktlinje landskap (Trafikverket, 2015b) kommer
att tillämpas inom Vidmakthållande. Om Riktlinje landskap tillämpas kommer
kvalitetssäkring och en enhetlig tillståndsbeskrivning succesivt att byggas upp
allteftersom driftområden upphandlas. Skötseln kommer likaså att succesivt anpassas så
att påverkan på landskapets form och rumslighet inte leder till oönskade effekter och
negativa konsekvenser. Tillämpningen av Riktlinje landskap rymmer möjligheter att
utveckla landskapets upplevelsevärden. Om riktlinjen tillämpas kommer dessa aspekter
att lämna bidrag till måluppfyllelse, om än inte så att målet nås.
Tillämpas inte Riktlinje landskap kommer landskapets upplevelsevärden att fortsätta att
utarmas och inga bidrag till måluppfyllelse är möjliga. Detta påverkar andra näringar
negativt, främst turismnäringen.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Vidmakthållande
Underlagen för bedömning av vidmakthållandets påverkan på landskapets form och
rumslighet är bristfällig. Det saknas redogörelse för hur myndighetens övergripande
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krav för landskapets form och rumslighet, uttryckt i Riktlinje landskap, ska uppfyllas.
Det saknas också underlag som visar tillståndsbeskrivning och hur skötseln planeras i
förhållande till det. Bedömningen är därför att inga förändringar i förhållande till
nuvarande situation är planerade. Detta innebär en fortsatt utarmning av landskapets
upplevelsevärden, vilket har negativ betydelse för turistnäringen.
Sammanfattningsvis bedöms därför planförslaget motverka måluppfyllelse.

7.1.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Det framgår inte av planförslaget hur vidmakthållande prioriterar skötsel och underhåll
av anläggningens miljökvalitéer och om Riktlinje landskap (Trafikverket, 2015b)
kommer att tillämpas. Om Riktlinje landskap tillämpas kommer en kvalitetssäkrad och
enhetlig tillståndsbeskrivning att succesivt att byggas upp allteftersom driftområden
inventeras inför upphandling. Skötseln kommer därmed att vara möjlig att succesivt
anpassas så att den gröna infrastrukturen kan bibehållas och stärkas. Nödvändiga bidrag
till stärkt grön infrastruktur kommer bibehållas och artrikedom i vägkanter,
stationsmiljöer, trädsäkringszoner och alléer kommer att stärkas. Det förutsätter också
väl skötta och underhållna åtgärder som viltstängsel, faunapassager, bullerskydd med
mera för att motverka viltolyckor (trafikmortalitet), barriäreffekter och bullerstörningar
av viktiga naturområden.
Om Riktlinje landskap tillämpas kommer landskapets gröna infrastruktur att stärkas
och vidmakthållande kan lämna bidrag till måluppfyllelse, om än inte till den grad att
målet nås. Detta innebär att antalet livsmiljöer ökar, konnektiviteten mellan miljöerna
ökar, tillgång till föda och skydd ökar och så vidare. Detta medger en ökning av
populationsstorlekar bland såväl kärlväxter som insekter och andra djur, vilket starkt
kan bidra till ökad biologisk mångfald, minskad känslighet för tillfälliga väderhändelser,
större anpassningsförmåga till klimatförändringar med mera.
Tillämpas inte riktlinjen, kommer utarmningen av artrika infrastrukturmiljöer succesivt
att fortsätta. Bristerna i landskapsanpassning byggs dessutom på av faktorer som ligger
utanför planens rådighet till exempel delar av trafiktillväxten, förändringar i
omgivningen som populationstillväxt, invasiva arter med mera.
Detta innebär att inga bidrag till måluppfyllelse är möjliga samt att den biologiska
mångfalden fortsätter att utarmas.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Planförslaget delen Vidmakthållande
Underlagen för bedömning av skötsel av artrika infrastrukturmiljöer och övriga
anläggningar för landskapsanpassning som berör biologisk mångfald, växt- och djurliv
är bristfälliga. Bedömningen är därför att inga förändringar i förhållande till nuvarande
situation är planerade. Detta innebär en fortsatt utarmning av artrika
infrastrukturmiljöer och bristfälligt vidmakthållande av viltstängsel, faunapassager och
andra landskapsanpassningsåtgärder för natur.
Sammanfattningsvis bedöms därför planförslaget motverka måluppfyllelse.
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7.1.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Det framgår inte av planförslaget om Riktlinje landskap (Trafikverket, 2015b) kommer
att tillämpas inom Vidmakthållande. Om Riktlinje landskap tillämpas kommer
kvalitetssäkring och en enhetlig tillståndsbeskrivning succesivt att byggas upp
allteftersom driftområden upphandlas. Skötseln kommer likaså att succesivt anpassas så
att infrastrukturens kulturvärden stärks och påverkan på kulturmiljöer och kulturvärden
inte leder till oönskade effekter och negativa konsekvenser.
Tillämpningen av Riktlinje landskap rymmer en betydande möjlighet att genom
kontinuerlig och lågintensiv skötsel långsiktigt säkerställa och synliggöra kulturvärden i
landskapet som Trafikverket ansvarar för. Hit hör betydelsebärande inslag i landskapet
som alléer, väghistoriska stenar och väganordningar, broar, stationsmiljöer och
kulturvägar. Om Riktlinje landskap tillämpas kommer infrastrukturens
kulturmiljövärden att stärkas och vidmakthållande kan lämna bidrag till måluppfyllelse,
om än inte så att målet nås.
Tillämpas inte riktlinjen ökar risken för utplåning av infrastrukturens kulturvärden,
förvanskning av kulturmiljöer och inga bidrag till måluppfyllelse är möjliga. Och risken
för rättsliga påföljder ökar när det gäller lagskyddade värden såsom alléer, väghistoriska
stenar och byggnadsminnen.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Vidmakthållande
Underlagen för bedömning av vidmakthållandets påverkan på kulturmiljö är bristfällig.
Det saknas redogörelse för hur myndighetens övergripande krav för kulturmiljö och
infrastrukturens kulturvärden, uttryckt i Riktlinje landskap, ska uppfyllas. Det saknas
också underlag som visar tillståndsbeskrivning och hur skötseln planeras i förhållande
till det. Bedömningen är därför att inga förändringar i förhållande till nuvarande
situation är planerade. Detta innebär en fortsatt utarmning och även utplåning av
infrastrukturens kulturvärden, vilket har en negativ betydelse för kulturmiljön. Detta
innebär även en ökad risk för rättsliga påföljder när det gäller lagskyddade värden
såsom alléer, väghistoriska stenar och byggnadsminnen.
Sammanfattningsvis bedöms därför planförslaget motverka måluppfyllelse.

7.1.5.

Miljöaspekt människors hälsa

De ekonomiska ramarna för Vidmakthållande ökas i planförslaget vad gäller järnväg,
framförallt avseende reinvestering för att återställa anläggningar till sin ursprungliga
funktion. Anslagen till underhåll av väg är nästintill oförändrade. Dock tillkommer en
del anläggningar under planperioden som även de ska underhållas, vilket i praktiken
innebär något minskade resurser för respektive anläggning. Beroende på vilka
prioriteringar som görs påverkas förutsättningarna för samtliga delaspekter inom
området hälsa. Diskussioner har förts om det inom vidmakthållande ska genomföras
speciella satsningar på underhåll, exempelvis för cykling och
kollektivtrafikanläggningar. Några konkreta utfästelser finns dock inte i planförslaget.
Detta gör att dessa satsningar inte tagits med i bedömningen.
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Buller och vibrationer
Av delrapporten från Vidmakthållande till planförslag 0.8 framgår att det finns brister i
underhållet av miljöåtgärder och att dessa kan prioriteras ner. Den eftersläpande
underhåll som i dag finns av exempelvis bullerskärmar, kan därför komma att öka.
Brister i underhåll av skärmar och andra åtgärder gör att exponeringen för buller och
vibrationer ökar i områden där det finns behov av skyddsåtgärder. Av delrapporten
framgår att det finns behov av bättre register, underhållskontrakt, funktionskontroll
med mera. Det framgår inte av delrapporten att dessa uppgifter kommer att prioriteras
under kommande år.
Eventuellt kommer vissa särskilda satsningar vad gäller miljö att göras under
planperioden. Då det inte finns närmare beskrivning av vad detta innebär så går det inte
heller att bedöma miljöeffekterna av dessa satsningar.
Bulleremissionerna från fordon och infrastruktur bedöms inte förändras som en följd av
plandelen. Det finns inte några beskrivningar i delrapporten som visar att möjligheter
att minska emissionerna genom till exempel ökad användning av bullerreducerande
beläggning kommer att genomföras. Det finns inte heller några beskrivningar om
särskilda satsningar i underhållet på järnväg som minskar bulleremissionerna eller
uppkomsten av vibrationer från järnväg. Ett generellt bättre underhåll av järnvägen är
dock positivt även för aspekten emissioner av buller och vibrationer. Effekten av detta
har inte kvantifierats.
Exponeringen för trafikbuller bedöms öka. Detta gäller både antal personer som
exponeras över riktvärden och antal personer som exponeras över åtgärdsnivåer.
Ytterligare insatser för att säkerställa underhållet av miljöåtgärder krävs för att inte
exponering och negativ hälsopåverkan ska öka. Omfattningen av ökad negativ
hälsopåverkan har inte varit möjligt att kvantifiera.
Fysisk aktivitet
Drift av cykel- och gångbanor samt vägrenar påverkar fysisk aktivitet genom hur väl snö
hålls undan, halka bekämpas, hur lösgrus sopas bort och vägbanans jämnhet. Kvaliteten
i dessa avseenden beror av två saker:
• de ambitioner som Trafikverket (och andra väghållare) har vad gäller underhåll som
kopplar till cykling och gång,
• i vilken mån entreprenörer fullgör de åtaganden som avtalats
En högre ambitionsnivå skapar bättre förutsättningar för cykling och gång vilket är ett
mål i sig. Förbättrade förutsättningar bedöms även ge ökad fysisk aktivitet och därmed
generera hälsonytta. Konkret information om sådana ambitionsförändringar finns inte i
planförslaget och påverkan har därmed antagits vara noll eller svagt minskande.
Förbättrad kontroll av driftentreprenader minskar avvikelser i genomförandet. Någon
tydlig förändring med avseende på kontroll och uppföljning kan inte skönjas i
planförslaget (version 0.8) och påverkan har därmed antagits vara noll.
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Reinvesteringar inom järnväg påverkar resandet med järnväg positivt. Resande med
kollektiva färdmedel påverkar generellt det aktiva resandet positivt. Detta eftersom
dessa färdsätt ofta kombineras med fysisk aktivitet i långt större utsträckning än vad
som sker med personbilsresande. Då ansenliga satsningar på reinvesteringar inom
järnväg görs i planen kommer denna därför att ge ett bidrag till fysisk aktivitet. Bidraget
bedöms dock som måttligt.
Det finns en potential för att bidra positivt till folkhälsan. Främst genom att ett ökat
tågresande leder till ”aktiva” anslutningsresor. Förutsättningarna för att gå och cykla
påverkas lite av vidmakthållande i planförslaget. Därmed kommer även hälsosituationen
att påverkas måttligt. Ett alternativ med definierade satsningar på kollektivtrafik och
cykling kommer tveklöst att ge ett positivt bidrag till målet om ökad hälsa.
Trafiksäkerhet
Förbättrad drift och underhåll av gator och vägar men särskilt gång och cykelbanor är
kanske den enskilt viktigaste åtgärden som kan minska antalet skadade oskyddade
trafikanter. Det krävs både ambitiösare insatser och bättre kontroll av redan
upphandlade åtgärder. Som en följd av ökat fokus på järnväg bedöms underhåll av väg
att minska något. Detta kan komma att påverka gång- och cykeltrafik negativt då dessa
färdsätt sker på eller i anslutning till vägnätet.
Potentialen för en gynnsam påverkan av förutsättningarna för det aktiva resandet
genom insatser inom vidmakthållande är betydande. Några riktigt handfasta utfästelser
i planförslaget i detta avseende finns dock inte förutom inom reinvestering järnväg.
Med de satsningar på underhåll som diskuteras skulle en gynnsam utveckling vara
sannolik och ett sådant ”alternativ” tveklöst bättre för såväl aktivt resande som
trafiksäkerheten.
Eftersatt underhåll, särskilt på höghastighetsvägnätet, kan äventyra trafiksäkerheten.
Det har på senare år uppmärksammats att flera dödsolyckor på väg inträffat vid kollision
med skyddsutrustning som har som uppgift att skydda trafikanterna. I flera av dessa har
vägutrustningen inte fungerat som det var tänkt. Det kan röra sig om föråldrad
utrustning eller brister i och med justeringar av räcke när vägbanan har blivit högre på
grund av flera lager av ny vägbeläggning. Eftersom den vanligaste allvarliga skadan som
en cyklist riskerar att råka ut för är singelolyckor, är åtgärder för att reducera dessa
risker helt avgörande. I majoriteten av olyckorna spelar halka, både på grund av snö, is
eller grus en viktig roll. Nya rutiner och ambitionsnivåer för att åstadkomma en god och
förutsägbar friktion är avgörande för de oskyddade trafikanterna borde kunna få stor
betydelse för ökad och säker cykling. Några tydliga utfästelser i detta avseende finns inte
i planförslaget.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Planförslaget delen Vidmakthållande
Det kan antas att påverkan på buller och vibrationer kommer att öka till följd av
bristande underhåll av skyddsåtgärder. Detta medför att plandelen Vidmakthållande
motverkar måluppfyllelse. Påverkan på fysisk aktivitet bedöms vara svagt gynnsam och
därmed bidrar till måluppfyllelse för hälsa men i ganska blygsam omfattning jämfört
med vad som skulle kunna göras. Vad gäller trafiksäkerhet finns det möjlighet/potential
att planförslaget bidrar till måluppfyllelse.
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Sammanfattningsvis är bedömningen att för miljöaspekten människors hälsa finns risk
för att måluppfyllelse motverkas. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att
potentialen för att förbättra måluppfyllelsen är betydande.

7.1.6.

Miljöaspekt befolkning

Föreslagna satsningar på vidmakthållande förutsätts bidra till att upprätthålla förmågan
att stå emot och hantera störningar på stora delar av väg- och järnvägsnätet samt bidra
till att förbättra förutsättningarna i storstadsområden. Lågt trafikerade delar av
transportsystemet riskerar däremot gradvisa försämringar, exempelvis i termer av ökade
trafikstörningar och hastighetsnedsättningar.
Beroende på hur resurserna fördelas kan resultatet komma att slå olika. Eventuellt kan
fokuserade satsningar på vidmakthållande av cykelbanor och/eller bytespunkter
förväntas ge relativt sett stora positiva bidrag till aspekten befolkning.
Vidmakthållande enligt planförslaget bedöms ha potential att bidra positivt till aspekten
befolkning genom att ge förutsättningar för förbättrad tillgänglighet för stora delar av
befolkningen, bland annat i form av robustare kollektivtrafik på järnväg i
storstadsområden. Prioriteringar av resurser till befolkningsstarka områden kan dock
bidra till ökade skillnader mellan olika delar av landet.
Vad gäller befolkningsaspekten antas med hänvisning till avgränsning till
tillgänglighetsaspekter att ingen betydande miljöpåverkan uppstår som en direkt
konsekvens av planförslaget.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Planförslaget delen Vidmakthållande
Plandelen Vidmakthållande bedöms ge bidrag till ökad tillgänglighet för befolkningen i
stort. Prioritering av befolkningsstarka områden kan dock bidra till ökade skillnader
mellan olika delar av landet. Sammantaget bedöms satsningarna ha potential att bidra
positivt till måluppfyllelse. Tilläggas bör att bedömningarna är behäftade med stora
osäkerheter.

7.1.7.

Miljöaspekt luft

Det går inte att med säkerhet säga om planförslaget ökar eller minskar utsläppen av
luftföroreningar från vägtrafiken eftersom planförslagets effekter på trafikutvecklingen
och trafikarbetet saknas. Planförslaget bidrar till att förbättra/uppehålla kapaciteten på
vissa delar av vägnätet genom satsningar på förstärkning av vägnätet medan andra vägar
kommer att få en något försämrad robusthet.
Planförslagets reinvesteringar och underhåll av järnväg bedöms ha positiv inverkan. I
avsaknad av trafikala effekter, kan förutsättas att järnvägens ”konkurrenskraft”
gentemot vägtrafiken stärks något i och med satsningar på järnväg, som medför att
dessa kan trafikeras enligt planerad kapacitet. Om järnvägens funktion upprätthålls så
undviks överflyttning till väg, vilket troligtvis ger mindre utsläpp än i
referensalternativet.
Inom Vidmakthållande finns också möjligheter att minska påverkan på halter och
exponering från partiklar från vägslitage och uppvirvling. Dammbindning av belagd väg
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har visat sig vara den mest effektiva metoden för att kortsiktigt minska halterna av
inandningsbara partiklar (PM10). Ökade insatser inom området ger möjlighet att bidra
till lägre påverkan och effekt, men det framgår inte av underlagsmaterialet om sådana
planeras.
Drift och underhåll bidrar positivt till miljöaspekten luft på kort sikt genom skötsel av
vägmiljöer samt genom åtgärder av funktionsbrister i anläggningar. Det kan till exempel
vara nya slitlager på vägbeläggning och med vägrengöring.
De särskilda miljösatsningar som diskuteras men som ännu inte preciserats i
planförslaget och därför inte kan bedömas skulle kunna vara positiva för aspekten luft.
Det gäller till exempel:
• insatser för ökad kollektivtrafik, cykling och överflyttning av trafik till järnväg,
• insatser för ökad hälsa via buller- och luftkvalitetsåtgärder, samt ökad attraktivitet
för cykelanvändande genom ökad drift- och underhållsstandard på cykelvägar,
• tuffare krav vid upphandling av entreprenadtjänster.
I planförslaget saknas uppgifter rörande underhåll av exempelvis ventilationstorn och
insatser mot dammbildning.
Planförslaget indikerar att det finns en risk att resurser flyttas från det lågprioriterade
vägnätet (med relativt liten belastning på luftkvaliteten) till det högtrafikerade och
tätortsnära vägnätet (med större inverkan på emissioner, halter och exponering). Detta
bör troligen ha en större betydelse för aspekten luft än att funktionen på det
lågtrafikerade vägnätet sänks.
Det är svårt att säga huruvida planförslaget kommer att bidra till miljökvalitetsmålet
Frisk luft, utan att ha plandelens effekter på trafikarbetet som underlag. Emissionerna
bedöms påverkas både uppåt och neråt av planförslaget.
Den ökade satsningen på järnvägsunderhåll pekar i positiv riktning vad gäller målet att
planförslaget ska bidra till att haltbidraget från trafiken minskar i tätorter. Påverkan på
halter och exponering antas minska något med planförslaget.
Inget tydligt kan sägas om och i så fall i vilken omfattning planförslaget kan bidra till att
motverka överskridande av miljökvalitetsnormer. Inom Vidmakthållande diskuteras
ökade insatser för luftkvalitetsåtgärder men det görs inte några konkreta utfästelser. Det
finns därmed en potential för att halter och exponering påverkas i positiv riktning, om
än i liten omfattning.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Planförslaget delen Vidmakthållande
Konsekvenserna av Vidmakthållande är att emissionerna inte påverkas i någon tydlig
riktning samt att halterna för de exponerade människorna inte heller påverkas i någon
tydlig riktning.
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Sammanfattningsvis innebär den stora osäkerheten kring miljöanpassningar och
skyddsåtgärder en risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.1.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Löpande drift- och underhållsverksamhet förväntas fortsatt innebära ett bidrag till såväl
diffusa föroreningar som punktkällor av till exempel pesticider, salt och
petroleumprodukter. Även trafik på statlig infrastruktur bedöms innebära diffusa
föroreningar bland annat från läckage och slitage från fordon.
Om reinvesteringar görs där förorenade områden finns hanteras normalt sett förorenade
schaktmassor, men det är inte säkert att massor under schaktområdet bedöms och
hanteras. I många, men inte med säkerhet alla, fall hanteras föroreningar så att risk för
människors hälsa och miljö sänks till en acceptabel nivå. Fullständig information om
vilka reinvesteringar som kommer genomföras och om dessa berör förorenade områden
saknas i planförslaget (version 0.8).
Förekomsten av förorenade områden bedöms vara konstant eller minska. Eventuella
befintliga förorenade områden kommer att åtgärdas. Samtidigt kan nya måttligt
förorenade områden tillkomma genom återvinning av måttligt förorenade massor eller
hantering av petroleumprodukter eller andra ämnen.
Risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön från förorenade
områden bedöms vara oförändrad till följd av Vidmakthållande enligt planförslaget.
Detta innebär att förorenade områden inom Trafikverkets ansvar fortsatt utgör ett hot
mot människors hälsa eller miljö. Utifrån nämnda osäkerheter finns risk för att
måluppfyllelse motverkas men samtidigt finns en potential att bidra till måluppfyllelse.
Det är dock mycket marginellt i förhållande till vad som krävs för att nå
miljökvalitetsmålet.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
När väg och järnväg passerar och berör skyddsvärda områden så påverkas området av
driften och underhållet av infrastrukturen. Vidmakthållande tar inte nya skyddsvärda
områden i anspråk, men kan inverka på storleken av påverkan på skyddsvärda områden
i både positiv och negativ riktning. Upprätthållande av infrastrukturens miljöfunktioner
och miljövärden ger ”status quo” för området. I den mån som dessa förbättras eller
försämras kan områdets påverkan förändras.
Genomförandet av drift och underhåll styrs framförallt i kommande skeden, såsom vid
verksamhetsplanering, och i liten utsträckning av planförslaget. Effekten av
planförslaget på skyddsvärda områden bedöms därför som relativt liten.
Den aviserade ”satsning” på miljö (Trafikverket, 2017f) skulle kunna bidra till att negativ
påverkan från befintlig infrastruktur minskar.
Vidmakthållande påverkar i ringa grad möjligheten att skydda och tillgodose
skyddsvärda områden. Det finns potential till ett positivt bidrag. Samtidigt finns
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osäkerheter i hur drift- och underhållsverksamhet genomförs med avseende på
miljövärden och miljöfunktioner. Därmed finns risk att ur detta avseende bristande drift
och underhåll av infrastrukturen kan ge negativa konsekvenser på aspekten mark.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Planförslaget delen Vidmakthållande
Konsekvenserna av Vidmakthållande för miljöaspekten mark bedöms som relativt små
vad gäller risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön samt
möjligheten att tillgodose och skydda skyddsvärda områden. Det finns både potential till
ett positivt bidrag och risk för ett negativt bidrag. Detta resulterar i att den
sammanvägda bedömningen är att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.1.9.

Miljöaspekt vatten

Vidmakthållande innebär både positiv och negativ påverkan på och effekter för vatten
och vattenanknutna värden. Satsningar inom området kommer att förstärka denna
påverkan och dess effekter på de platser där satsningarna görs. Påverkan och effekter
gäller huvudsakligen delaspekterna Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden och
endast i begränsad omfattning Flöden och nivåer.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid reinvesteringar innebär alltid en risk för förorening genom utsläpp av
länshållnings-/processvatten eller genom spill och olyckor under byggtiden, vilket
medför ökad belastning på recipienterna. Driftåtgärder som vegetationsreglering med
kemiska bekämpningsmedel riskerar att förorena vatten och halkbekämpning med salt
riskerar att försalta vattentillgångar.
Vidare medför åtgärder som bidrar till ökad trafik vid väg ökade diffusa utsläpp via
dagvatten, spray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd.
Detta riskerar att skada recipienterna. Detta gäller även åtgärder som bidrar till ökad
hastighet framförallt på väg. Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning på järnvägen
bidrar däremot till minskad påverkan på vatten till följd av överflyttning av transporter
från väg till järnväg. Ökad trafiksäkerhet genom bättre drift och underhåll, bland annat
genom effektiv halkbekämpning, minskar risken för olyckor med utsläpp till vatten som
följd. Detta bidrar även till en minskad belastning på recipienterna.
Reinvesteringar och ändamålsenlig skötsel av befintliga vattenskyddsåtgärder och
avvattningssystem bidrar till att skadliga utsläpp minskar. På samma sätt innebär
kontroll och utbyte av uttjänta anläggningskomponenter till nya miljöanpassade
komponenter, till exempel sugtransformatorer, minskad risk för förorening av
vattenområdena. Ökad diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med
skadliga utsläpp till vatten som följd kan resultera i att förutsättningarna för
dricksvattenförsörjning, det biologiska livet och ekosystemen försämras eller i värsta fall
helt slås ut. Minskad påverkan innebär å andra sidan att förutsättningarna för dessa
värden bibehålls eller i bästa fall blir bättre.
Flöden och nivåer
Reinvesteringar, drift och underhåll av avvattningssystemen medför risk för ökad
markavvattning vilket innebär att till exempel våtmarker dräneras. Drift och underhåll
av infiltrationsanläggningar och pumpanordningar säkerställer deras funktion och
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önskade/villkorade/icke skadliga grundvattennivåer kan upprätthållas. Kontroll av
nivåer och flöden, framförallt grundvatten, liksom sättningsmätningar och annan
omgivningskontroll säkerställer tillstånds-/villkorsefterlevnad och att försiktighetsmått
och skyddsåtgärder kan vidtas för att, vid behov, upprätthålla icke skadliga nivåer.
Effekterna för delaspekten flöden och nivåer bedöms inom Vidmakthållande som
begränsad men inte obetydlig. Effekterna kan vid bristande hantering vara skador på
dels byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men även
skador på framförallt våtmarker och deras ekosystem.
Konsekvenserna av Vidmakthållande bedöms generellt vara att påverkan/risk för
påverkan på vattnet och dess värden, ur ett föroreningsperspektiv, är störst för vatten
vid väg. Vidare finns det risk för att en acceptabel risknivå inte nås inom planperioden.
Var konsekvenserna uppkommer, i vilken omfattning och vid vilka vatten går inte att
bedöma då lägesbunden information saknas i underlaget (version 0.8). Sammantaget
innebär detta att Trafikverket inte i tillräcklig omfattning lever upp till, dels kraven som
verksamhetsutövare, dels uppdraget som ansvarig myndighet inom åtgärdsprogrammen
för vatten. Resultatet kan i sådant fall förväntas vara ökade tillsynsinsatser mot
Trafikverkets samt ett minskat förtroende för Trafikverket som en ansvarsfull och
drivande samhällsbyggare och aktör inom svensk vattenförvaltning.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Planförslaget delen Vidmakthållande
Under förutsättning att angivna antaganden uppfylls och angivna åtgärder utförs så
bedöms Vidmakthållande ha möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse för alla
delaspekter inom vatten. Osäkerhet kring miljöanpassningar och skyddsåtgärder medför
dock att bedömningen sänks en nivå. Det vill säga att det finns risk för att
måluppfyllelsen motverkas.
Detta innebär att Vidmakthållande inte i tillräcklig omfattning bidrar till att reducera
påverkan/risk för påverkan vid berörda vatten till år 2027 (målåret) vilket är den bortre
gränsen för när miljökonsekvensnormen ska vara nådd i landets vattenförekomster.

7.1.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Vidmakthållandeåtgärder sker i befintlig anläggning och innebär därmed inga nya
markanspråk som anses påverka förutsättningarna för de areella näringarna jordbruk,
skogsbruk och rennäring. Ökade medel till vidmakthållandeåtgärder innebär sannolikt
ingen påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna i form av påverkan på
produktionsförmåga genom ianspråktagande av mark.
När det gäller påverkan på rennäringen krävs att tillräckliga medel ges för
vidmakthållande av befintliga viltstängsel och passager. Detta för att
vidmakthållandeåtgärderna inte ska innebära en ökning av antalet renpåkörningar eller
försvåra förflyttningar. Försämras anläggningarna så finns det risk för att
renpåkörningarna ökar då viltstängsel faller ihop eller att förflyttningar försvåras då
passager blir obrukbara. Det är dock oklart hur de tilldelade ekonomiska medlen
kommer att användas inom vidmakthållandeanslaget och därmed också svårt att
bedöma huruvida försämringar kommer ske eller inte.
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Vidmakthållande i planförslaget har potential att genom underhåll och reinvesteringar
kopplat till viltstängsel och passager bidra till att förbättra förutsättningarna för
rennäringen genom att de bidrar till minskad renpåkörning och upprätthållande av
befintliga passager. Utfallet av de tilldelade medlen till vidmakthållande och dess
betydelse för rennäringens förutsättningar är dock väldigt osäkert.
Förutsättningarna för yrkesfisket bedöms inte påverkas av Vidmakthållande i
planförslaget.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Planförslaget delen
Vidmakthållande
Vidmakthållande i planförslaget har potential att bidra till måluppfyllelse, men på grund
av osäkerheter gällande miljöanpassningar och skyddsåtgärder bedöms plandelen
innebära risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.2.

Större investeringar

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
planförslagets satsningar på större investeringar kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Större investeringar se kapitel
4.5.2.

Figur 20. Måluppfyllelse för Större investeringar i planförslaget.

7.2.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Planförslaget innehåller namngivna investeringsåtgärder som både ökar och minskar
växthusgasutsläppen. En systemanalys av planförslagets påverkan på trafikutvecklingen
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har inte gjorts och därför kan ingen total bedömning göras. Bedömningen är att
investeringsåtgärderna för ny kapacitet i väg- och flygtrafik med stor sannolikhet ökar
klimatpåverkan från trafiken. Åtgärderna för ökad kapacitet i kollektivtrafik, järnväg och
sjöfart bedöms med stor sannolikhet minska klimatpåverkan från trafiken. Beroende på
balansen mellan dessa åtgärder kan den sammanlagda effekten av planförslaget
innebära antingen ökning eller en minskning av klimatpåverkan från trafiken. Två
länkar av höghastighetsjärnvägen samt en första etapp av Norrbotniabanan har pekats
ut i planförslaget (version 0.8). Dessa objekt har sannolikt en positiv klimatpåverkan
från trafiken.
Nationella projekt bedöms bidra till något minskad klimatpåverkan från trafiken tack
vare satsningarna på järnväg genom ERTMS, kraftförsörjning samt möjligheter till
längre, tyngre och större tåg. Bidraget är marginellt i förhållande till nuläget.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Känslighetsanalyser har gjorts för objekt med kostnad på 200 miljoner kronor eller mer.
För vägprojekten är de gjorda för 12 procent lägre personbilstrafik och oförändrad
lastbilstrafik jämfört med nuläge (2014). För järnvägs- och sjöfartsobjekten har en
känslighetsanalys gjorts för en trafiktillväxttakt som är 50 procent högre räknat från
trafikprognosens basår och jämfört med huvudkalkylen. Dessa känslighetsanalyser
motsvarar scenario 3 (för vägprojekten även scenario 4) i Trafikverket (Trafikverket,
2016h). Känslighetsanalyserna är gjorda på en bruttolista av åtgärder som skulle kunna
ingå i planen och alltså inte på det färdiga planförslaget.
Känslighetsanalyser av vägobjekten visar att 20 procent av objekten är
samhällsekonomisk lönsamma eller mycket lönsamma i ett scenario med minskad
personbils- och lastbilstrafik enligt scenario 3 och 4. Det kan jämföras med att 65
procent är samhällsekonomisk lönsamma eller mycket lönsamma i ett scenario enligt
basprognosen. Omvänt kan sägas att 37 procent av objekten är olönsamma i scenario 3
och 4 medan 19 procent är det i ett scenario enligt basprognosen (svagt lönsamma
objekt står för 42 procent i scenario 3 och 4 medan de står för 16 procent i scenario
enligt basprognosen). Sett till den samhällsekonomiska investeringskostnaden är
skillnaden större. Samhällsekonomiskt olönsamma objekt i känslighetsanalysen för
scenario 3 och 4 beräknas stå för två tredjedelar (66 procent) av den
samhällsekonomiska investeringskostnaden. Det kan jämföras med scenariot med
basprognosen där en femtedel (22 procent) av den samlade samhällsekonomiska
investeringskostnaden utgörs av olönsamma objekt. Se Figur 21 nedan.
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Figur 21. Fördelning av bruttolistans vägobjekt på olika samhällsekonomisk lönsamhet. Med
bruttolista menas objekt som skulle kunna ingå i planen och inte det färdiga planförslaget. Huvud
= basprognos, CO2 3,50 = högre värdering, 3,50 kr/kg CO2. TA -12% = scenario 3 och 4. NNK ≥2
mycket hög lönsamhet, 1≤NNK<2 hög lönsamhet, 0,5≤NNK<1 lönsamt, 0≤NNK<0,5 svagt
lönsamt, -0,3≤NNK<0 olönsamt, NNK<-0,3 mycket olönsamt.

Känslighetsanalyser för järnvägsobjekten visar att 32 procent är samhällsekonomiskt
lönsamma eller mycket lönsamma i ett scenario med ökad järnvägstrafik. Det kan
jämföras med att 22 procent är samhällsekonomisk lönsamma eller mycket lönsamma i
ett scenario enligt basprognosen. Omvänt kan sägas att 41 procent av objekten är
olönsamma i scenario 3 och 4 medan 50 procent är det i ett scenario enligt
basprognosen (svagt lönsamma objekt står för 12 procent i scenario 3 och 4 medan de
står för 18 procent i scenario enligt basprognosen). Sett till den samhällsekonomiska
investeringskostnaden är skillnaden något större. Samhällsekonomiskt olönsamma
objekt i känslighetsanalysen för scenario 3 och 4 beräknas stå för 48 procent av den
samhällsekonomiska investeringskostnaden. Det kan jämföras med scenariot med
basprognosen där 63 procent av den samlade samhällsekonomiska
investeringskostnaden utgörs av olönsamma objekt. Se Figur 22 nedan.
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Figur 22. Fördelning av bruttolistans järnvägsobjekt på olika samhällsekonomisk lönsamhet. Med
bruttolista menas objekt som skulle kunna ingå i planen och inte det färdiga planförslaget. Huvud
= basprognos, CO2 3,50 = högre värdering, 3,50 kr/kg CO2. TA +50% = scenario 3 och 4. NNK
≥2 mycket hög lönsamhet, 1≤NNK<2 hög lönsamhet, 0,5≤NNK<1 lönsamt, 0≤NNK<0,5 svagt
lönsamt, -0,3≤NNK<0 olönsamt, NNK<-0,3 mycket olönsamt.

Bruttolistan innehåller endast sex sjöfartsobjekt. Av dessa är fyra lönsamma eller
mycket lönsamma i ett scenario enligt basprognosen. I scenario 3 och 4 blir ytterligare
ett objekt lönsamt. Se Figur 23 nedan.
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Figur 23. Fördelning av bruttolistans sjöfartsobjekt på olika samhällsekonomisk lönsamhet. Med
bruttolista menas objekt som skulle kunna ingå i planen och inte det färdiga planförslaget. Huvud
= basprognos, CO2 3,50 = högre värdering, 3,50 kr/kg CO2. TA +50% = scenario 3 och 4. NNK
≥2 mycket hög lönsamhet, 1≤NNK<2 hög lönsamhet, 0,5≤NNK<1 lönsamt, 0≤NNK<0,5 svagt
lönsamt, -0,3≤NNK<0 olönsamt, NNK<-0,3 mycket olönsamt.

Sammanfattningsvis visar analysen att bruttolistan av objekt inte är robust då
skillnaderna i samhällsekonomisk lönsamhet är stor mellan scenario enligt
basprognosen och scenario 3 och 4. En slutsats kan då vara att planförslaget både
innehåller för lite investeringar i järnväg och sannolikt även sjöfart samtidigt som det
innehåller väginvesteringar som det saknas behov av i en framtid enligt scenario 3.
Slutligen är det svårt att jämföra ovanstående känslighetsanalyser med hur lönsamheten
påverkades i referensalternativet eftersom scenarierna med minskad trafik skiljer sig
åt.10
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Utsläppen av växthusgaser från byggandet de namngivna investeringarna i planförslaget
uppskattas till ca 5,3 Megaton. Beräkningen avser utsläpp från objekten i
referensalternativet tillsammans med utsläpp från nytillkommande investeringar, vilka
har uppskattats grovt genom tidiga budgetuppgifter. Såväl uppströms utsläpp från
utvinning, transport och förädling av råvaror, som direkta utsläpp vid byggandet av
infrastrukturen är inkluderade i beräkningarna.

10

I referensalternativet användes en känslighetsanalys där personbilstrafiken minskade med 20 procent till 2030
jämfört med 2010 medan känslighetsanalysen i planförslaget innehåller en minskning på 12 procent av
personbilstrafiken till 2040 jämfört med 2010. I båda fallen har det antagits oförändrad lastbilstrafik.
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För nationella projekt saknas underlag för att göra en fullständig bedömning av
utsläppen. Utifrån tidiga budgetuppskattningar bedöms dock de nationella projekten ha
begränsad påverkan jämfört med investeringsobjekten.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Planförslaget delen Större investeringar
Byggande av infrastruktur innebär utsläpp och samtidigt kan de åtgärder som
genomförs ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från trafiken. Eventuella
minskningar av växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp
från åtgärder i infrastrukturen. De namngivna investeringarna kan således både bidra
och motverka måluppfyllelse.
Planförslagets inriktning för namngivna investeringar bedöms påverka nationella
klimatmål marginellt. Planförslagets betydande satsningar på järnvägsinvesteringar
bedöms som positiva i ett klimatperspektiv men en övergripande analys av de större
investeringarnas påverkan på trafikutvecklingen saknas så det går inte att göra en
bedömning av helheten. Tillsammans med styrmedel som syftar till att flytta över
transporter från personbil och lastbil till gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart
kan dock inriktningen för de större investeringarna möjliggöra att nationella klimatmål
nås. De större investeringarna behöver då inriktas på att bidra till ökad tillgänglighet
med gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart. På grund av osäkerheter i styrmedel
finns risk att måluppfyllelse motverkas. Trafikverkets klimatkrav på infrastruktur ökar
möjligheterna att bidra till mål, det finns dock osäkerheter i hur mycket.
Nationella projekt bedöms bidra marginellt positivt till minskad klimatpåverkan från
trafiken tack vare satsningarna på järnväg genom ERTMS, kraftförsörjning samt
möjligheter till längre, tyngre och större tåg. Det finns en potential till måluppfyllelse
men det kräver att åtgärderna leder till minskade växthusgasutsläpp från trafiken
samtidigt som infrastrukturbyggandets utsläpp begränsas. Sammantaget är
bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.2.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Landskapskaraktär
Mer än en tredjedel (36 av 94 projekt) av projekten i planförslaget (version 0.8) har
kunnat bedömas då de legat inom områden där den integrerade
landskapskaraktärsanalysen (ILKA) tillämpas. Övriga delar av landet saknar
landskapskaraktärsanalys enligt den metod som krävs för användbarhet i nationell och
regional transportplan. Bland de bedömda projekten riskerar 80 procent (29 av 36) att
påverka nyckelkaraktärer i landskapet, 17 procent (6 av 36) bedöms få mycket liten eller
ingen landskapspåverkan. Ett projekt har inte bedömts (Sundsvalls resecentrum) då det
rör sig på en mer detaljerad rumslighet än vad metoden medger.
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Figur 24. Risken för landskapspåverkan ökar exponentiellt med andelen nyckelkaraktärer som
berörs.

Tabell 14. Samtliga objekt som riskerar att beröra minst en nyckelkaraktär i minst en
landskapstyp. Objekt ID där J ingår är järnvägsobjekt och de andra är vägobjekt
Objekt ID

Namn

12

E4 Ullånger-Docksta

15

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd-Vä

18

Rv26 Månseryd-Mullsjö

19

Rv33 40 Nässjö-Eksjö

23

Rv56 Bie-Stora Sundby, Räta linjen

29

Rv70 Simtuna-Kumla

31

E20 Alingsås-Vårgårda

33

E20 Förbi Hova

36

E20 Götene-Mariestad

39

Rv56 Kvicksund-Västjädra

43

E20 Vårgårda-Vara

46

Rv 40 Förbi Eksjö

50

E4 Ljungby-Toftanäs

J6

Falköping-Sandhem-Nässjö

J7

Ängelholm-Maria (inkl. Romaresväg)

J18

Kil-Öxnered

J20

Göteborg-Skövde inkl. ombyggnad infart Sävenäs

J22

Storvik - Frövi

J23

Uppsala-Borlänge

J30

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan

J31

Sundsvalls hamn
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J33

Pågatåg Nordost

J34

Ostlänken Järna - Linköping

J36

Lund (Högevall)-Flackarp

J1

Bergsåker, Triangelspår

J2

Dingersjö

1

E6 Trafikplats Flädie (Lund-Flädie)

3

E22 Trafikplats Lund S

4

E22 Trafikplats Ideon

5

Rv40 Bårhultsmotet (Slambymotet)

En tredjedel av objekten berör mer än en landskapstyp och 28 av 29 projekt berör 50
procent eller mer av nyckelkaraktärerna i minst en landskapstyp. Risken för
landskapspåverkan ökar också exponentiellt med andelen nyckelkaraktärer som berörs
(se kurva i Figur 24).

Figur 25. Antal projekt som berör olika landskapstyper
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Figur 26. Genomsnittlig riskbedömning och andel berörda nyckelkaraktärer per landskapstyp

Planförslagets objekt är främst lokaliserade i slättlandskap (12 stycken) följt av
mosaiklandskap (9 stycken) och älvdalar och åsar (6 stycken) (se Figur 25). Den
landskapstyp som riskerar att förändras mest av planen är mosaiklandskap (se Figur
26). En tredjedel av projekten berör denna landskapstyp och såväl medeltalet för
riskbedömningen och nyckelkaraktärer som berörs är högst för mosaiklandskapet.
I älvdalar och åslandskap är det stor risk för skalbrott när ny infrastruktur till exempel
ska tvära mot landskapets befintliga riktningar. I mosaiklandskap är det stor risk för
skalbrott när ny infrastruktur, som är relativt storskalig, ska möta landskapets
småskalighet. I slättlandskap är det stor risk för omfattande förändringar av visuell
karaktär när ny infrastruktur ska förläggas i flacka och vida landskap som har långa
obrutna siktlinjer. Dessa risker medför, om de inte hanteras, förändringar som har
social betydelse till exempel upplevelser, människans identitet och relation till
landskapet samt ekonomisk betydelse till exempel för besöksnäringen. Riskerna kan
minskas avsevärt om projekten till fullo följer Riktlinje landskap (Trafikverket, 2015b).
Investeringar i infrastruktur är omfattande landskapsomdanare. Byggnation av vägar
och järnvägar ger upphov till påtagliga förändringar av landskapets karaktär och
funktioner. Både lokalt eftersom åtgärderna är platsspecifika men också regionalt och
nationellt eftersom de lokala effekterna sammantaget förändrar bilden av och
funktionerna i hela landskapstyper och därmed regioner. Många investeringar sträcker
sig över lång tid och resulterar i en förändring av det som är typiskt för olika geografiska
områden. Till exempel blir människans upplevelse av det typiskt Bohuslänska eller det
typiska slättlandskapet till något annat. Detta skapar långtgående konsekvenser för
landskapsupplevelsen, med en tilltagande utarmning av värden, vilket gör det svårt att
finna framtida former för hållbart bevarande och utveckling av landskapets värden.
Näringar som är starkt beroende av att landskapets karaktär och funktioner bibehålls
och utvecklas hållbart är besöksnäring, jord- och skogsbruk.
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Investeringar för längre, större och tyngre tåg innebär ofta åtgärder på järnvägslinjen
och i stationsmiljön, till exempel förstärkningsarbeten, förbigångsspår, förlängning av
perronger som riskerar påverka rumslighet och visuell karaktär negativt. Även dessa
risker kan minskas avsevärt om projekten tillfullo följer Riktlinje landskap.
Riktlinje landskap
Flertalet av investeringsprojekten i planförslaget har små möjligheter att tillämpa
Riktlinje landskap. Detta gäller de investeringsprojekt som ingår i fastställd plan (20142025). Av de nytillkomna projekten i planförslaget bedömer flertalet av dessa att de kan
tillämpa Riktlinje landskap (med nytillkomna projekt avses de projekt som är nya för
planförslaget men inte ingår i fastställd plan 2014-2025). De projekt som beställs efter 1
maj 2016 ska tillämpa riktlinje landskap.11
Plandelen Större investeringar har angett att Riktlinje landskap ska gälla för samtliga
nytillkomna investeringsprojekt i planförslaget. Av dessa anges 21 stycken som särskilt
problematiska ur landskapssynpunkt i de samlade effektbedömningarna. Vid en särskild
expertbedömning konstaterades att merparten av dessa projekt når en högre
måluppfyllelse om Riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Från att motverka
måluppfyllelse till att i flera fall bidra till måluppfyllelse. För att dessa förbättringar ska
uppstå måste projekten fokusera på hur åtgärderna genomförs.
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekt har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende form och rumslighet. Sker inte detta kommer bristerna i
landskapsanpassning att kvarstå eller byggas på av faktorer som ligger utanför planens
rådighet till exempel delar av trafiktillväxt, förändringar i omgivningen som rör stadsoch bebyggelseutveckling, jord- och skogsbruk med mera.
Höghastighetsjärnvägar
Höghastighetsjärnvägarna bedöms bli stora anläggningar i landskapet med hög grad av
barriärverkan, stora direkta och indirekta effekter i landskapet till exempel i form av
utradering och intrång, förändringar i markanvändning, i ortsstrukturer och bygder.
Höghastighetsjärnvägarnas styva linjedragning är svår att anpassa till landskapet i plan
och profil. För höghastighetsjärnvägar kan strategival som landbroar avsevärt mildra
konsekvenserna för vissa av effekterna, däribland visuell karaktär. Sammantaget
kvarstår dock bedömningen att plandelen innebär stor negativ påverkan som motverkar
måluppfyllelse.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Större investeringar
För merparten av investeringsprojekten är bedömningen att riskerna att måluppfyllelse
motverkas är stora. Detta beror främst av att Riktlinje landskap inte tillämpas i
tillräcklig omfattning samt att planförslaget inte lämnar tillräckliga garantier för att
landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens planering och att genomförandet
inbegriper tillämpning av gestaltningsprogram.
Planförslagets nytillkomna projekt bedöms ha bättre möjligheter att bidra till
måluppfyllelse och i något fall bidra till måluppfyllelse, detta under förutsättning att

11
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Riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Höghastighetsjärnvägarna bedöms motverka
måluppfyllelse.
Planförslaget innebär fortsatt stora risker för långtgående förändringar gällande
landskapets form och rumslighet, vilket medför negativ inverkan på upplevelsevärden,
människors identitet och relation till landskap samt negativ betydelse för besöksnäring.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.2.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Landskapskaraktär
Se avsnitt 7.2.2 för beskrivning.
Mosaiklandskap liksom älvdalar och åsar är landskapstyper som bär den högsta
biologiska mångfalden och därför kan ny infrastruktur i dessa landskapstyper generellt
förväntas få stor betydelse för växt- och djurliv och dess samspel exempelvis genom
påverkan på den gröna infrastrukturen. I slättlandskapet är biologisk mångfald i
allmänhet mera koncentrerad till enskilda lokaler/områden och ny infrastruktur kan
förväntas få mycket varierad påverkan på biologisk mångfald beroende av den exakta
lokaliseringen. Flertalet infrastrukturprojekt genomförs i de känsligaste
landskapstyperna med ökad risk att konnektivitet i landskapet minskar och störningar i
känsliga miljöer ökar. Försämrad ekologisk funktionalitet och försvagad grön
infrastruktur kan därför förväntas om Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) inte
tillämpas.
Riktlinje landskap
Många av investeringsprojekten i planförslaget har små möjligheter att tillämpa
Riktlinje landskap. Detta gäller de investeringsprojekt som ingår i fastställd plan (20142025) och är beställda/påbörjade. Av de nytillkomna projekten i planförslaget bedömer
flertalet av dessa att de kan tillämpa Riktlinje landskap. De projekt som beställs efter 1
maj 2016 ska tillämpa Riktlinje landskap.12
En stor andel av investeringsprojekten riskerar att beröra viktiga naturområden för
fåglar känsliga för trafikbuller. En stor andel projekt har möjlig påverkan på värdefulla
gräsmarker. Endast en liten andel av investeringsprojekten berör avsnitt av
transportinfrastruktur med stor andel viltolyckor. Däremot berör en stor andel av
investeringsprojekten avsnitt med stor barriärverkan för djur.
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekt har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende artrika infrastrukturmiljöer, barriärpåverkan och bullerpåverkan
om Riktlinje landskap tillämpas. Sker inte detta kommer brister i landskapsanpassning
att kvarstå eller till och med byggas på av faktorer som ligger utanför planens rådighet
till exempel delar av förväntad trafiktillväxt, förändringar i omgivningen som
populationstillväxt, invasiva arter med mera. Landskapsanpassning för att åtgärda detta
i senare skede, med så kallade riktade miljöåtgärder, sker i regel till högre kostnad än i
samband med nya investeringsprojekt. Analysen visar också att viltolycksproblematiken
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inte kan förväntas åtgärdas via investeringsprojekt, här vilar ansvaret och möjligheten
tungt på att riktade åtgärder vidtas generellt på vägnät med hög andel viltolyckor.
Plandelen Större investeringar har angett att Riktlinje landskap ska gälla för samtliga
nytillkomna investeringsprojekt i planförslaget. Av dessa anges 21 stycken som särskilt
problematiska ur landskapssynpunkt i de samlade effektbedömningarna. Vid en särskild
expertbedömning konstaterades att merparten av dessa projekt når en högre
måluppfyllelse om Riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Från att motverka
måluppfyllelse till att i flera fall bidra till måluppfyllelse. För att dessa förbättringar ska
uppstå måste projekten fokusera på hur åtgärderna genomförs.
Höghastighetsjärnvägar
Höghastighetsjärnvägarna bedöms bli stora anläggningar i landskapet med hög grad av
barriärverkan, stora direkta och indirekta effekter i landskapet. Till exempel i form av
utradering och intrång i naturmiljöer med stor biologisk rikedom, förändringar i
markanvändning, i ortsstrukturer och bygder samt för ekologisk funktionalitet.
Höghastighetsjärnvägens styva linjedragning är svår att anpassa till landskapet i plan
och profil. För höghastighetsjärnvägar kan strategival som landbroar och tunnlar
avsevärt mildra konsekvenserna för vissa av effekterna. För biologisk mångfald kan den
allvarligaste påverkan (på barriär, mortalitet och konnektivitet för artrika miljöer)
avsevärt mildras lokalt genom tillämpning av Riktlinje landskap. Bullerstörning av
viktiga naturmiljöer kan vara svårt att mildra i tillräcklig omfattning med tanke på den
stora bullerpåverkan och kostnaden för åtgärder.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Planförslaget delen Större investeringar
För merparten av investeringsobjekten i planförslaget är bedömningen att risken för att
måluppfyllelsen motverkas är stor. Detta beror främst på osäkerheten om Riktlinje
landskap kan tillämpas i tillräcklig omfattning. Vidare att planen inte lämnar tillräckliga
garantier för att landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens planering och att
genomförandet är landskapsanpassat.
Planförslagets nytillkomna projekt bedöms ha bättre möjligheter att bidra till
måluppfyllelse och i något fall bidra till måluppfyllelse, detta under förutsättning att
Riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Höghastighetsjärnvägarna bedöms delvis motverka
måluppfyllelse.
Sammantaget för naturmiljö finns möjlighet, om Riktlinje landskap tillämpas av
projekten, att stärka landskapets gröna infrastruktur, leverera viktiga ekosystemtjänster
till samhället och bidra till måluppfyllelse. Undantaget är viltolycksproblematiken där
berörd andel av infrastrukturen via investeringsprojekt är alltför liten för att kunna
resultera i färre viltolyckor totalt sett. Om riktlinjen inte tillämpas, kommer den gröna
infrastrukturen inte att stärkas och bidrag till måluppfyllelse sammantaget att vara
mycket ringa.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.
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7.2.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Landskapskaraktär
Se avsnitt 7.2.2 för beskrivning.
Mer än en tredjedel (36 st, 38 procent) av 94 projekt i planförslaget (version 0.8) har
kunnat bedömas då de legat inom områden där den integrerade
landskapskaraktärsanalysen (ILKA) tillämpas. Övriga delar av landet saknar
landskapskaraktärsanalys enligt den metod som krävs för användbarhet i nationell och
regional transportplan. Bland de bedömda projekten riskerar 80 procent (29 av 36) att
påverka nyckelkaraktärer i landskapet, 17 procent (6 av 36) bedöms få mycket liten eller
ingen landskapspåverkan och ett projekt har inte bedömts (Sundsvalls resecentrum) då
den rör sig på mer detaljerad rumslighet än metoden medger.
En tredjedel av objekten berör mer än en landskapstyp och 28 av 29 projekt berör 50
procent eller mer av nyckelkaraktärerna i minst en landskapstyp. Risken för
landskapspåverkan ökar också exponentiellt med andelen nyckelkaraktärer som berörs
(se kurva i Figur 24).
Planförslagets objekt är främst lokaliserade i slättlandskap (12 stycken) följt av
mosaiklandskap (9 stycken) och älvdalar och åsar (6 stycken) (se Figur 25). Den
landskapstyp som riskerar att förändras mest av planförslaget är mosaiklandskap (se
Figur 26). En tredjedel av projekten berör denna landskapstyp och såväl medeltalet för
riskbedömningen och nyckelkaraktärer som berörs är högst för mosaiklandskapet.
Samtliga dessa tre landskapstyper har varit attraktiva för människor under lång tid, då
precis som nu. Det medför att det generellt sett både finns ett stort tidsdjup och ett
relativt påtagligt förändringstryck i dessa landskap. Det är därför stor risk att ny
infrastruktur bryter kulturhistoriskt viktiga samband i dessa landskapstyper och att ny
infrastruktur bidrar till strukturomvandling av landskapet, vilket är av stor vikt för
kulturmiljön och landskapets läsbarhet. I älvdalar och i mosaiklandskap är jordbruket av
stor vikt för landskapets läsbarhet och kulturmiljövärden samtidigt som topografi och
samhälleliga förutsättningar erbjuder utmaningar för fortsatt jordbrukande. Här är det
därför stor risk att ny infrastruktur innebär barriärer som bidrar till nedläggning av
jordbruk. Älvdalar och åsar samt mosaiklandskap är ofta rika på förhistoriska
lämningar, varför ny infrastruktur ofta medför stor risk för utradering av kulturarv.
Detsamma gäller slättbygder, men här kan extensivt jordbruk i större utsträckning
skadat lämningsmiljöerna. En stor andel projekt i planförslaget har möjlig påverkan på
värdefulla gräsmarker. Det är ofta marker som sammanfaller med höga kulturvärden.
Dessa risker medför, om de inte hanteras, förändringar som har avgörande betydelse för
kulturlandskapets läsbarhet och social betydelse till exempel genom kulturellt betingade
sammanhang i bygder, människors identitet och relation till landskapet. Sådana
förändringar i landskapet ger också konsekvenser för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Riskerna kan minskas avsevärt om projekten tillfullo följer Riktlinje
landskap (TDOK 2015:0323).
Följs inte riktlinjen finns risk för långtgående konsekvenser för kulturlandskapet med en
tilltagande utarmning av värden, vilket gör det svårt att finna framtida former för
hållbart bevarande och utveckling av landskapets kulturvärden. Näringar som är starkt
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beroende av att landskapets karaktär och funktioner bibehålls och utvecklas hållbart är
besöksnäring, jord- och skogsbruk.
Investeringar för längre, större och tyngre tåg innebär ofta åtgärder på järnvägslinjen
och i stationsmiljön, till exempel förstärkningsarbeten, förbigångsspår, förlängning av
perronger som riskerar påverka infrastrukturens kulturvärden, framförallt i
stationsmiljöer, samt kulturhistoriskt viktiga samband i landskapet. Även dessa risker
kan minskas avsevärt om projekten tillfullo följer Riktlinje landskap.
Riktlinje landskap
Flertalet av investeringsprojekten i planförslaget har små möjligheter att tillämpa
riktlinje landskap. Detta gäller de investeringsprojekt som ingår i fastställd plan (20142025). Av de nytillkomna projekten i planförslaget bedömer flertalet av dessa att de kan
tillämpa Riktlinje landskap. De projekt som beställs efter 1 maj 2016 ska tillämpa
riktlinje landskap.13
Plandelen Större investeringar har angett att Riktlinje landskap ska gälla för samtliga
nytillkomna investeringsprojekt i planförslaget. Av dessa anges 21 stycken som särskilt
problematiska ur landskapssynpunkt i de samlade effektbedömningarna. Vid en särskild
expertbedömning konstaterades att merparten av dessa projekt når en högre
måluppfyllelse om riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Från att motverka måluppfyllelse
till att i flera fall bidra till måluppfyllelse. För att dessa förbättringar ska uppstå måste
projekten fokusera på hur åtgärderna genomförs, särskilt vad gäller hantering av
kulturhistoriskt viktiga samband och strukturer. I mindre omfattning gäller detta
hanteringen av infrastrukturens egna kulturvärden.
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekt har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende kulturmiljö. Sker inte detta kommer bristerna i
landskapsanpassning att kvarstå eller byggas på av faktorer som ligger utanför planens
rådighet till exempel delar av trafiktillväxten, förändringar i omgivningen som rör stadsoch bebyggelseutveckling, jord- och skogsbruk med mera.
Höghastighetsjärnvägar
Höghastighetsjärnvägarna bedöms bli stora anläggningar i landskapet med hög grad av
barriärverkan, stora direkta och indirekta effekter i landskapet. Till exempel i form av
utradering och intrång, förändringar i markanvändning, i ortsstrukturer och bygder.
Höghastighetsjärnvägarnas styva linjedragning är svår att anpassa till landskapet i plan
och profil. Strategival som landbroar kan avsevärt mildra konsekvenserna för vissa av
effekterna, däribland kulturhistoriskt viktiga samband och strukturer. Sammantaget
kvarstår dock bedömningen att plandelen innebär stor negativ påverkan som motverkar
måluppfyllelse.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Större investeringar
För merparten av investeringsobjekten är bedömningen att riskerna för att
måluppfyllelse motverkas är stor. Detta beror främst av att Riktlinje landskap inte
tillämpas i tillräcklig omfattning samt att planen inte lämnar tillräckliga garantier för att
landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens planering och genomförande.
13

Beslut – Förtydligande Riktlinje Landskap 20160425
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Planförslagets nytillkomna projekt bedöms ha bättre möjligheter att bidra till
måluppfyllelse och i något fall bidra till måluppfyllelse, detta under förutsättning att
Riktlinje landskap tillämpas fullt ut. Höghastighetsjärnvägarna bedöms motverka
måluppfyllelse.
Planförslaget innebär fortsatt stora risker för långtgående förändringar gällande
kulturlandskapets läsbarhet, genom brutna samband, strukturförändringar och
förändringar av markbruk samt utplåning av delar av kulturarvet. Detta medför negativ
inverkan på sammanhang i bygder, människors identitet och relation till landskapet,
samt ger negativa konsekvenser inom ekosystemtjänster.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.2.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Buller och vibrationer
Flera investeringsåtgärder på väg och järnväg beskrivs medföra hastighetsökningar och
därmed även ökade bulleremissioner. De nationella satsningarna, med syftet att öka
kapaciteten på järnväg, åtgärder för större, tyngre och längre godståg, medför sannolikt
ökade emissioner av buller och vibrationer.
Beroende på de fysiska åtgärdernas omfattning eller påverkan på trafikförändring ställs
olika krav på åtgärder mot buller och vibrationer. Vid ”nybyggnad” av
infrastrukturanläggningar är utgångspunkten att riktvärden för buller och vibrationer
klaras. Det innebär att dessa i infrastrukturprojektet genomförs skyddsåtgärder så att
miljön kan anses vara god eller godtagbar ur aspekten buller och vibrationer. I en miljö
som tidigare varit ostörd kan miljön, trots skyddsåtgärder, påverkas negativt av
anläggningen eftersom riktvärdena inte avspeglar en miljö som är fri från störning.
Om ett infrastrukturprojekt bedöms innebära ”väsentlig ombyggnad”14, gäller i stort sett
samma krav som vid nybyggnad och skyddsåtgärder genomförs med syftet att klara
riktvärdena. Det innebär ofta en avsevärd förbättring av ljudmiljön i dessa områden
eftersom åtgärder görs i en redan bullerutsatt miljö. Även riktvärden för vibrationer ska
så långt som möjligt klaras. Förbättringarna för vibrationer blir dock ofta mindre än för
buller eftersom de tekniska åtgärdsmöjligheterna är begränsade för spår/vägbanor som
inte berörs av markarbeten.
Om en ombyggnad ej ses som en ”väsentlig ombyggnad”, innebär projektet oftast inte
någon miljöförbättring.

14

En ombyggnad med genomgripande fysiska åtgärder i infrastrukturen som väsentligt och
permanent förändrar väg- eller järnvägsanläggningen. Exempelvis utbyggnad med flera körfält
eller spår. Det kan också vara åtgärder eller åtgärdspaket med syfte att möjliggöra
trafikförändringar, och där dessa medför en väsentlig ökning av störningen. (Riktlinje Buller och
vibrationer från trafik på väg och järnväg, 2014:1021)

136

I de flesta, men inte alla, pågående eller planerade investeringsobjekt i planförslaget
beskrivs att buller- och vibrationsåtgärder enligt planeringsfallen nybyggnad eller
väsentlig ombyggnad ska genomföras i samband med att investeringsprojektet
genomförs. För ett antal projekt saknas redovisning av om projektet klassats som ny/väsentlig ombyggnad eller som befintlig infrastruktur. De flesta av dessa är redan
pågående projekt eller avslutade projekt med restkostnader, och dessa projekts
påverkan bedöms därför vara begränsad. Bland dessa bör dock nämnas projekt ”Malmö
Fosieby-Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation mm” där krav på
kompletterande bulleråtgärder kan vara en orsak till tillkommande restkostnader.
I två järnvägsprojekt beskrivs att projektet klassas som befintlig infrastruktur; ”Åstorp –
Hässleholm” och ”Falköping – Sandhem – Nässjö”. I två projekt beskrivs att projektet
klassas som väsentlig ombyggnad enbart i de delar där utbyggnad av mötesspår sker;
”Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan” samt ”Malmö-Ystad,
mötesstationer”. Motivering till denna klassning av projekten saknas och klassningen
kan ifrågasättas. Om en annan bedömning kommer att göras i efterhand kan det komma
att ställas krav på omfattande åtgärder i efterhand på liknande sätt som har skett för
Trelleborgsbanan och därmed innebära tillkommande kostnader i efterhand.
I de åtgärder som beskriver investeringar på bangårdar (till exempel Hagalund, Sävenäs,
Frövi, Laxå) beskrivs inte att befintliga bullerstörningar ska undersökas och eventuellt
åtgärdas. Även ökad hamnverksamhet (Göteborgs farled) beskrivs kunna medföra ökat
buller. Beskrivningarna behöver förbättras och på samma sätt som vid andra
investeringsprojekt behöver befintliga och tillkommande störningar hanteras i
projekten.
I de i direktivet utpekade höghastighetsjärnvägarna förutsätts att buller- och
vibrationsstörningar förebyggs i enlighet med Riktlinje buller och vibrationer från trafik
på väg och järnväg; TDOK 2014:1021 (Trafikverket, 2017b). Även om skyddsåtgärder
genomförs kommer projekten att innebära risk för ökade bullerstörningar. Detta
eftersom tidigare opåverkade eller nästan påverkade områden kommer att påverkas och
störningar uppstå även under riktvärdesnivåer. I vissa fall kan det även komma att
bedömas som inte tekniskt möjligt eller som ekonomiskt orimligt att förebygga
störningar ner till riktvärdesnivåerna. Beroende på järnvägens lokalisering kan det även
bli aktuellt att åtgärda befintliga störningar i samband med genomförandet av
höghastighetsbanorna.
Emissioner av trafikbuller och vibrationer bedöms öka. De stora investeringarna kopplat
till Ostlänken och Lund-Hässleholm innebär nya och ökade emissioner av buller och
vibrationer från järnväg. Även andra investeringsåtgärder, till exempel åtgärder som
innebär höjda hastigheter och ökad kapacitet kommer att leda till ökade emissioner.
Sett till plandelen bedöms exponering för trafikbuller eller vibrationer både öka och
minska. De flesta investeringsprojekt innebär att buller- och vibrationsåtgärder ska
genomföras enligt planeringsfallen ny- eller väsentlig ombyggnad av väg eller järnväg.
Det innebär både förebyggande åtgärder för att minska störningar i tidigare ostörda
miljöer och i många fall även att befintliga bullerstörningar minskar.
Det finns dock investeringsprojekt där emissionerna kommer att öka men där det inte
kommer att genomföras några skyddsåtgärder eller där skyddsåtgärder enbart kommer
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att genomföras i avgränsade delar av projekten till exempel vid mötesstationer. I
investeringsobjekt där störningarna kan bedömas som industribuller (bangårdar och
hamnar) framgår inte hur befintliga eller tillkommande störningar hanteras i projekten.
Sammantaget bedöms dock att de skyddsåtgärder som genomförs inom plandelen har
potential att bidra till måluppfyllelse med avseende på människors hälsa och aspekten
buller och vibrationer.
Fysisk aktivitet
Planförslaget är, med avseende på större investeringar, järnvägstungt vilket bedöms
komma att förbättra förutsättningarna för järnvägsresor och därmed även öka resandet
med järnväg såväl nationellt som regionalt. Det innebär att fysisk aktivitet bedöms öka
då gång och cyklande ofta är reseelement i samband med kollektivt resande.
Vid ny- och väsentlig ombyggnad av väginfrastruktur är grundregeln att möjligheten att
gå och cykla ska säkerställas. Av olika skäl sker detta dock inte alltid. Då å andra sidan
flertalet av de större investeringarna är väsentlig ombyggnad av befintliga anläggningar
kommer det att ge en uppgradering av dessa, vilket ökar förutsättningarna för fysisk
aktivitet. Här är de båda höghastighetsbanorna av särskilt intresse. Å ena sidan kan
dessas påverkan på det regionala arbetsresandet antas gynna fysisk aktivitet. Å andra
sidan finns risk att de kommer att skära av korsande cykel- och gångleder. Hur utfallet
blir beror av vilken hänsyn som kommer tas och vilka åtgärder som kommer vidtas i
anslutning till dessas utformning och inpassning i landskapet. Cykelsatsningar av typen
nationellt stråk, som kostnadsmässigt skulle hamna bland namngivna investeringar, har
diskuterats under planeringsprocessen. Något sådant projekt ingår dock inte i
planförslaget (version 0.8).
Sammantaget bedöms förutsättningarna för fysisk aktivitet komma att förbättras som en
följd av planen. Förbättringarna bedöms dock vara måttliga.
Planförslaget kommer att gynna järnvägsresande vilket kan antas medföra ett ökat antal
”aktiva anslutningsresor” i form av gående och cykling. Vid nyinvesteringar ska
förutsättningarna för fysisk aktivitet säkras så försämringar i detta avseende bedöms
som små. Planförslaget bedöms därför bidra med en måttlig ökning av fysisk aktivitet,
vilket ger ett mindre, men gynnsamt, bidrag till folkhälsan.
Trafiksäkerhet
Vid större investeringar säkerställs som regel att trafiksäkerheten får betydande
förbättringar. Nya motorvägar och 2+1-vägar utförs enligt uppsatta krav och resulterar i
näst intill eliminering av de flesta olyckstyper. Dock är det en väldigt liten del av
vägnätet som kommer att byggas om och därmed får radikal förbättring av
trafiksäkerheten. En grov skattning är att investeringsprojekten borde resultera i 11 färre
dödade per år.
När det gäller järnvägsinvesteringar så förväntas de vidmakthålla en hög säkerhet för
resenärerna. I vissa projekt där även järnvägsanläggningen skyddas mot obehörigt
beträdande kommer dessa bidra till reduktion av personpåkörningar som till största
delen rör sig om självmord.
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Planförslaget kommer att spela en betydande roll för ökad trafiksäkerhet. Dock räcker
inte åtgärderna för att nå uppsatta mål på vägsidan. På järnvägssidan bedöms den höga
säkerheten för resenärer vidmakthållas och riktade åtgärder mot personpåkörningar
bedöms starkt bidra till måluppfyllelse.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Planförslaget delen Större
investeringar
Sammantaget bedöms att de åtgärder som genomförs för att skydda mot buller och
vibrationer i de namngivna investeringsprojekten och i nationella projekt har potential
till att bidra till måluppfyllelse med avseende på buller och vibrationer. Vidare bidrar
planförslaget till måluppfyllelse för fysisk aktivitet men bidraget bedöms som ringa då
planförslaget endast omfattar det nationella vägnätet. Planförslaget bidrar även till
måluppfyllelse för trafiksäkerhet. Den samlade bedömningen av planförslaget för
aspekten människors hälsa är därför att det bidrar till måluppfyllelse.

7.2.6.

Miljöaspekt befolkning

Generellt kan projekten i planförslaget, bland annat etapper av framtida
höghastighetsjärnväg, förmodas bidra till regionförstoring och fortsatt koncentration av
ekonomisk aktivitet till befolkningsstarka regioner och storstadsområden. Vidare kan
planförslaget förväntas bidra till att i högre grad möta efterfrågan på kapacitetsstark
infrastruktur i storstadsområdena, som präglas av kapacitetsproblem, stor inflyttning
och ökat bostadsbyggande.
Nationella projekt kan indirekt verka positivt på faktorer som är relevanta för
befolknings-aspekten, genom ökad driftsäkerhet för bland annat järnvägen, och därmed
ökade möjligheter att resa kollektivt. Åtgärderna kan dock inte förväntas få direkta,
påtagliga effekter för grupper som är utsatta för bristande tillgänglighet, det vill säga för
de grupper utifrån vilka konsekvenserna för aspekten befolkning bedöms.
Förbättringar i tillgänglighet i den statliga infrastrukturen kan generera nyttor i form av
bättre tillgänglighet till service, arbete, utbildning, kultur, natur och sociala kontakter.
Den samlade bedömningen är att planförslaget i huvudsak kommer att bidra positivt till
befolkningens tillgänglighet i stort genom att funktionaliteten i nuvarande
transportsystem upprätthålls och utvidgas. Givet fördelningen av investeringsåtgärder
bedöms emellertid skillnaderna mellan tillväxtkommunerna och övriga kommuner öka.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning– Planförslaget delen Större investeringar
Vad gäller aspekten befolkning antas med hänvisningen till avgränsning till
tillgänglighetsaspekter att ingen betydande miljöpåverkan uppstår som direkt
konsekvens av planförslaget.
Konsekvenserna av Större investeringar bedöms vara ett positivt bidrag till
befolkningens tillgänglighet i stort. Emellertid kan skillnaderna mellan
tillväxtkommunerna och övriga kommuner öka. Plandelen bedöms därför bidra till
måluppfyllelse. Bedömningarna är dock behäftade med stora osäkerheter.
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7.2.7.

Miljöaspekt luft

För att kunna bedöma planförslaget ur luftsynpunkt är det framför allt trafikala effekter
av nya objekt som behöver finnas tillgängliga. Då det vid bedömningstillfället
(planförslag version 0.8) saknas information om eventuella effekter på
trafikutvecklingen och trafikarbetet går det inte att med säkerhet säga om planförslaget
kommer att minska eller öka utsläppen av luftföroreningar från vägtrafiken. De
tillkommande namngivna objekten är få och de stora investeringarna handlar ofta om
järnvägsprojekt. Järnvägsprojekten bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på
utsläpp eller halter, förutom indirekt då möjlighet finns att flytta fler personresor och
godstransporter från väg till järnväg. Att projektet Östlig förbindelse inte finns med i
planförslaget har betydelse för miljöaspekten luft, framförallt faktorn emissioner men
även halter och i förlängningen för exponeringen.
Många namngivna väginvesteringsobjekt finns i fastställd plan, se Figur 27. Dessa
objekt, bland annat förbifarter, kan komma att ha en påverkan på emissioner, halter och
exponering. Denna typ av objekt ger ofta en negativ inverkan på emissionerna eftersom
de ofta leder till ökade hastigheter och i många fall längre körsträckor. Högre hastighet
medför i de flesta fall större emissioner av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Den
trafikinducerande effekt som ny infrastruktur kan ha kan också komma att spela roll för
den lokala luftkvaliteten. Generellt är dock dessa objekt till fördel för halterna och
exponeringen på människor eftersom de i någon mån avlastar från trafik i tätortsmiljö,
åtminstone på kort sikt.
Planförslaget bedöms generellt inte bidra till att haltbidraget från trafiken minskar i
tätorter. Detta beror på att många av objekten som rör vägtrafik i tätortsmiljö höjer
kapaciteten och därför förväntas öka vägtrafikarbetet. Kapacitetsförstärkningar på
infartsleder runt Stockholm till följd av Förbifart Stockholm är exempel på åtgärder för
förbättrad framkomlighet i vägnätet i områden där miljökvalitetsnormerna för luft
överskrids i nuläget.
Elektrifiering är i allmänhet positivt för miljöaspekten luft. Inom järnvägssidan är
elektrifiering av sträckan Hällnäs-Lycksele positivt ur luftsynpunkt även om dess
inverkan på exponeringen sannolikt är liten.
Större investeringar i form av ”nationella projekt” bedöms inte ha någon större betydelse
för emissioner, halter eller exponering av luftföroreningar. De berör på olika sätt
förmågan att trafikera järnvägen och har därigenom en teoretisk möjlighet att bidra till
överflyttning av transporter från väg till järnväg. Det skulle i så fall kunna påverka
emissionerna i positiv riktning på längre sikt.
Det råder osäkerheter kring huruvida planförslaget kommer att bidra till
miljökvalitetsmålet Frisk luft. Investeringarna på vägsidan bidrar till att kapaciteten
höjs vilket i sin tur troligen ökar utsläppen. Å andra sida innehåller plandelen en större
satsning på järnväg som motverkar detta.
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Figur 27. Väginvesteringsobjekt ur befintlig plan (grön) samt sträckor med risk för överskridande
av MKN för kvävedioxid (brun) (Trafikverket, 2017h).

Det är även osäkert om bidrag till att haltbidraget från trafiken kommer att minska i
tätorterna. De nya projekt som kan tillkomma, förutom järnvägssatsningarna, är av
karaktären kapacitetshöjande vilket riskerar höja haltbidraget i de tätorter som är
berörda. Några förbifarter finns med redan i den nuvarande planen, och de bidrar till
måluppfyllelse.
Osäkerheter råder även om bidrag till att överskridande av miljökvalitetsnormerna
minskar. De förbifarter som finns med i nuvarande plan är tillkomna av andra skäl än
luftkvalitet och bidrar i stort sett inte till färre överskridanden av MKN.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft– Planförslaget delen Större investeringar
Konsekvenserna av plandelen Större investeringar är att utsläppen ökar. Vidare ökar
halterna och exponeringen där ny infrastruktur byggs samtidigt som de går ned där
trafiken minskar. Detta är dock beroende på geografiskt läge.
Sammanfattningsvis innebär detta att plandelen både motverkar och bidrar till
måluppfyllelsen. Beroende på var människor bor samt var de större investeringarna görs
påverkas människor i olika grad. Bedömningen av den totala måluppfyllelsen är därför
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behäftad med stora osäkerheter. Bedömningen är därför att för aspekten luft innebär
Större investeringar att det finns risk för att måluppfyllelsen motverkas.

7.2.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Större investeringar förväntas inte ge tillskott av starkt förorenade områden, men
sannolikt tillskott av måttligt förorenade områden till exempel genom återvinning av
måttligt förorenade massor. Större investeringar som görs där det finns befintliga
förorenade områden antas genomföras så att dessa hanteras på ett sätt som innebär att
risken för människors hälsa och miljö sänks till en acceptabel nivå. Till exempel genom
att förorenade schaktmassor hanteras i enlighet med miljöbalkens krav. Nya
investeringar och den förändrade trafiken som uppstår kan ge en ökad påverkan på
aspekten genom ökad eller flyttad diffus förorening eller risk för förorening.
En analys av samlade effektbedömningar har gjorts på ett arbetsmaterial (daterat 30
maj 2017) som inte stämmer helt med planförslaget (version 0.8). Analysen visar att en
stor majoritet, ungefär 90 procent, av de föreslagna investeringarna bedöms inte ha
någon påverkan på aspekten förorenade områden. Sju till 11 procent bedöms ha en
positiv påverkan och noll till fyra procent bedöms ha en negativ påverkan. Utifrån
underlaget är det oklart om den bedömda negativa påverkan motiveras endast av
vetskapen om att det redan finns förorenade områden, eller om bedömningarna
motiveras på en identifierad risk för spridning i och med investeringen (trots vidtagande
av åtgärder). Sannolikt förekommer bägge typerna av bedömningar i underlaget.
Utifrån analysen av underlaget görs bedömningen att planförslaget sammantaget
innebär att mängden förorenade områden minskas, i synnerhet kraftigt förorenade
områden. I relation till den totala mängden förorenade områden är dock minskningen
mycket liten.
Detta innebär att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön
bedöms vara oförändrad eller minska något. Det betyder att förorenade områden inom
Trafikverkets ansvar fortsatt utgör ett hot mot människors hälsa eller miljö. Större
investeringar innebär därmed sannolikt inte motverkande av måluppfyllelse, utan troligt
ett svagt bidrag till målet. Ett sådant positivt bidrag är i sådana fall mycket marginellt till
vad som skulle krävas för att nå miljökvalitetsmålet.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Större investeringar i ny sträckning är den typ av åtgärder som, genom ytanspråk och
omgivningspåverkan, påverkar delaspekten skyddsvärda områden mest. En GIS-analys
av de större investeringar som finns i planförslaget som också finns med i fastställd plan
(för åren 2014-2025) har cirka fem procent, eller cirka 650 km, direkt påverkan på
skyddsvärda områden genom att de går igenom eller nära sådana områden.
Investeringar i ny sträckning riskerar att ha negativ påverkan på skyddsvärda områden.
Investeringar i befintlig sträckning kan istället ha potential till att förbättra aktuell
situation. Det är rimligt att anta att dessa investeringar förbättrar
anläggningens prestanda på ett sätt så att negativ påverkan på skyddsvärda områden
blir mindre jämfört med idag. Därmed ger de en relativ positiv

142

påverkan. Implementering av riktlinje landskap ökar förutsättningarna för att detta
sker.
Analysen av samlade effektbedömningar (se ovan) visar att 75 till 80 procent av
investeringarna inte bedöms ha någon påverkan på aspekten skyddsvärda områden. Noll
till fyra procent bedöms ha en positiv påverkan samtidigt som 16 till 19 procent bedöms
ha en negativ påverkan. Bedömningarna har dock inte tagit hänsyn till de högre krav vid
genomförandet som tillkommit genom implementeringen av Riktlinje landskap.
De investeringar som är utmärkande för delaspekten är de två länkarna av
höghastighetsjärnvägen, Ostlänken och Lund-Hässleholm. Detta till följd av deras
storlek, lokalisering och lägre möjligheter till flexibel anpassning till landskapet.
Ostlänken påverkar skyddade områden såsom riksintressen, Natura 2000 och
naturreservat (Banverket, 2009). Utredningsområdet som studeras för sträckan LundHässleholm påverkar och/eller gör intrång på områden för riksintressen, naturreservat,
Natura 2000-områden samt områden med andra höga natur- och kulturvärden
(Trafikverket, 2017l).
Större investeringar innebär förvisso både positiv och negativ påverkan. Då den negativa
påverkan bedöms vara betydligt större, bedöms den sammantagna påverkan på
skyddsvärda områden som negativ.
Ianspråktagande av och påverkan på skyddsvärda områden gör att större investeringar
totalt sett har en negativ inverkan på möjligheten att skydda och tillgodose skyddsvärda
områden. Förvisso ryms ett positivt bidrag, och hur stor det sammantagna negativa
bidraget blir beror på hur investeringar planeras och genomförs i kommande skeden.
Höghastighetsjärnvägarnas två länkar gör att bedömningen är att måluppfyllelse
motverkas.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark– Planförslaget delen Större investeringar
Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms minska
något, vilket resulterar i ett bidrag till måluppfyllelse, som dock är mycket marginellt
jämfört med målet. Möjligheten att tillgodose och skydda skyddsvärda områden
försämras.
Sammantaget bedöms plandelen motverka måluppfyllelse.

7.2.9.

Miljöaspekt vatten

Investeringarna i transportinfrastruktur innebär påverkan på och effekter för vatten och
vattenanknutna värden, både negativa och positiva på de platser där de genomförs. Nya
investeringar kommer att förstärka denna påverkan och dessa effekter. Påverkan och
effekterna gäller alla delaspekter för vatten – dricksvattenförsörjning och ekologiska
värden samt flöden och nivåer.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid investeringar, både i ny och befintlig sträckning, innebär alltid en risk för
förorening. Till exempel genom utsläpp av länshållnings-/processvatten eller genom
spill och olyckor under byggtiden. Vidare ger investeringar i ny sträckning, framförallt

143

väg, upphov till nya källor till diffusa utsläpp. Dessa sker via dagvatten, spray och stänk
samt risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd, vilket medför nytillkommen/ökad
belastning på recipienten.
Åtgärder som bidrar till ökad trafik på väg medför ökade diffusa utsläpp via
dagvattenspray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd.
Dessa riskerar att skada recipienterna. Det senare gäller även åtgärder som bidrar till
ökad hastighet vid framförallt väg.
Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning på järnvägen bidrar däremot till minskad
påverkan på vatten vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. Ökad
trafiksäkerhet genom investeringar i befintlig sträckning minskar risken för olyckor med
utsläpp till vatten som följd. Detta bidrar också till en minskad belastning på
recipienterna. Åtgärder inom investeringsprojekt i befintlig sträckning som innebär att
ett idag bristande vattenskydd tas om hand bidrar till att utsläppen av skadliga ämnen
minskar. Uppdatering av till exempel avvattningssystem, liksom utbyte av
uttjänta/miljömässigt oacceptabla anläggningskomponenter mot miljöanpassade
komponenter i samband med investeringar i befintlig sträckning är andra åtgärder som
minskar risken för oönskad negativ påverkan på recipienterna.
Ökad diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med skadliga utsläpp till
vatten som följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det
biologiska livet och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Minskad
påverkan innebär å andra sidan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i
bästa fall blir bättre.
Flöden och nivåer
Investeringar i ny- eller befintlig sträckning innebär markavvattning/och eller
grundvattennivåpåverkan vilket medför risk för att mark/våtmarker dräneras och/eller
grundvattennivåer sänks till skadliga nivåer.
Konsekvenserna för delaspekten flöden och nivåer kan vara skador på dels byggnader
och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men även skador på
våtmarker och deras ekosystem. Konsekvenserna av plandelen bedöms generellt vara att
påverkan eller risk för påverkan på vattnet och dess värden, ur ett
föroreningsperspektiv, är störst för vatten vid väg. Vidare finns en risk att en acceptabel
risknivå inte nås inom planperioden. Sammantaget får detta till följd att Trafikverket
inte i tillräcklig omfattning lever upp till, dels kraven som verksamhetsutövare, och dels
som ansvarig myndighet inom åtgärdsprogrammen för vatten. Resultatet kan i sådant
fall förväntas vara ökade tillsynsinsatser mot Trafikverket samt ett minskat förtroende
för Trafikverket som en ansvarsfull och drivande samhällsbyggare och aktör inom
svensk vattenförvaltning.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten– Planförslaget delen Större investeringar
Om gjorda antaganden tillmötesgås och angivna åtgärder genomförs har planförslaget
potential att bidra till måluppfyllelse. Det finns dock risk för att plandelen inte i
tillräcklig omfattning bidrar till att reducera påverkan/risk för påverkan vid berörda
vatten till målåret 2027, vilket är den bortre gränsen för när MKN ska vara nådd i
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landets vattenförekomster. Den sammantagna bedömningen för miljöaspekten är att
Större investeringar i planförslaget innebär risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.2.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Jordbruk och skogsbruk
Av planförslaget framgår att minst 24 vägobjekt helt eller delvis går i ny sträckning.
Merparten av dessa tar jordbruksmark och/eller skogsmark i anspråk. Större objekt
såsom E4/E12 Umeå, E22 Hurva-Vä etapp Linderöd-Vä, E20 Götene-Mariestad och
Alingsås-Vårgårda innebär mer än en mil ny vägsträckning där det i nuläget finns
jordbruksmark och/eller skogsmark.
Minst fem järnvägsobjekt i planförslaget går i ny sträckning och tar skogsmark och
jordbruksmark i anspråk. Av dessa utmärker sig Ostlänken Järna-Linköping och LundHässleholm som är stora objekt i områden med högavkastande åkermark. Investeringar
i befintlig sträckning och nationella projekt såsom till exempel kraftförsörjning och
åtgärder för längre, tyngre och större tåg kan innebära ett visst markanspråk i
anslutning till befintlig transportinfrastruktur.
Planförslaget innebär sannolikt en påverkan på förutsättningarna för de areella
näringarna. Detta på grund av en minskning av de arealer som är en grundläggande
förutsättning för de areella näringarna jordbruk och skogsbruk. De nya sträckningarna
förmodas även innebära fragmentering och barriäreffekter för såväl jordbruk som
skogsbruk. Fragmentering kan leda till att skogsskiften och åkrar blir för små för att det
ska löna sig att bruka dessa. Barriäreffekter kan göra att marker blir svåra att ta sig fram
till med arbetsmaskiner.
Den minskade areal jordbruksmark och skogsmark, samt den fragmentering och de
barriäreffekter som planförslaget innebär för de areella näringarna jordbruk och
skogsbruk bedöms leda till försämrade förutsättningar genom minskad
produktionsförmåga. Planförslaget bedöms därför motverka måluppfyllelse.
Rennäring
Inga nya sträckningar väg antas gå inom områden av riksintresse för rennäringen. Ett
fåtal nya sträckningar i planförslaget är dock placerade inom den halva av landet som
utgör renbetesmark. Dessa utgör därmed en risk för barriäreffekter vilket genom att
vandring försvåras kan försämra förutsättningarna för rennäringen. Uppgifter om
eventuella nya sträckningar järnväg inom område av riksintresse för rennäringen
saknas. Planförslaget innebär risk för att ökade barriäreffekter i och med nya
sträckningar innebär försämrade förutsättningar för rennäringen att bedrivas. Denna
bedömning är dock osäker.
Yrkesfiske
I planförslaget finns minst två sjöfartsåtgärder Södertälje Sluss, Mälaren och Luleå
Hamn Kapacitetsåtgärd farled. Hela Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket. Utifrån
bedömningar av art- och beståndsnivå i miljökonsekvensbeskrivningen för objekt
Södertälje Sluss, Mälaren i förutses inga negativa konsekvenser för riksintresset under
driftskedet. Däremot finns en liten och övergående konsekvens för yrkesfisket under
anläggningsskedet (Sjöfartsverket, 2014).
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Enligt den samlade effektbedömningen som Trafikverkets tidigare gjort bedöms Luleå
Hamn Kapacitetsåtgärd farled kunna påverka yrkes- och fritidsfisket negativt
(Trafikverket, 2014a). Enligt miljökonsekvensbeskrivningen till objektet bedöms
konsekvenserna för yrkesfisket bli små till måttliga (Sjöfartsverket, 2015).
Sjöfartsåtgärder i planförslaget bedöms innebära risk för försämrade förutsättningar för
yrkesfisket genom påverkan på produktionsförmåga.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Planförslaget delen Större
investeringar
Sammantaget bedöms större investeringar i planförslaget leda till försämrade
förutsättningar för de areella näringarna genom påverkan på produktionsförmåga.
Därmed motverkas måluppfyllelse.

7.3.

Trimnings- och miljöåtgärder

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
planförslagets satsningar på trimnings- och miljöåtgärder (mindre investeringar och
riktade åtgärder) kan komma att ge på miljöaspekterna och dess delaspekter. För en
beskrivning av vad som ingår i Trimnings- och miljöåtgärder se avsnitt 4.5.3.

Figur 28. Måluppfyllelse för Trimnings- och miljöåtgärder i planförslaget.

7.3.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
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En systemanalys av planförslagets (delen Trimnings- och miljöåtgärder) påverkan på
trafikutvecklingen har inte gjorts och därför kan ingen totalbedömning göras. Generellt
bedöms trimningsåtgärderna för ökad kapacitet och robusthet i järnväg, ökade
möjligheter att cykla och åka kollektivt samt sänkta hastigheter och
trafiksäkerhetskameror bidra till positiv klimatpåverkan från trafiken. Även fortsatt
satsning på elvägar bedöms bidra till en positiv klimatpåverkan. Åtgärderna för ökad
kapacitet och framkomlighet för personbils-, lastbilstrafik och flyg, exempelvis fler
körfält, höjd hastighet eller ökad flygplatskapacitet bedöms orsaka negativ
klimatpåverkan från trafiken. Trimningsåtgärderna har dock i sig liten påverkan på den
totala trafikutvecklingen och därmed växthusgasutsläppen.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Generellt är åtgärderna för ökad kapacitet järnväg, sjöfart, kollektivtrafik samt ökad
säker cykling robusta i ett scenario med minskad personbils- och lastbilstrafik. Omvänt
gäller för åtgärderna som syftar till ökad kapacitet och höjda hastigheter för personbilsoch lastbilstrafik.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
För trimningsåtgärderna görs inga specifika bedömningar av den
infrastrukturrelaterade klimatpåverkan eftersom underlag saknas. Utifrån tidiga
budgetuppskattningar bedöms dock infrastrukturen för trimningsåtgärder kunna orsaka
växthusgasutsläpp på cirka 0,8 megaton koldioxidekvivalenter.
Trafikverkets klimatkrav syftar till att minska utsläppen från byggande av infrastruktur
vilket leder till minskad risk för att måluppfyllelsen motverkas. Det finns dock viss
osäkerhet hur mycket risken minskar.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Byggande av infrastruktur innebär utsläpp samtidigt som de åtgärder som genomförs
kan ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från trafiken. Eventuella
minskningar av växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp
från åtgärder i infrastrukturen. Trimningsåtgärderna kan således både bidra och
motverka måluppfyllelse. Planförslagets inriktning för trimningsåtgärder bedöms
påverka nationella klimatmål marginellt positivt. Trimningsåtgärder för ökad kapacitet i
järnväg och annan kollektivtrafik och satsningar på ökad säker cykling bedöms bidra
positivt. Trimningsåtgärder för ökad kapacitet för biltrafik, exempelvis höjd hastighet,
bedöms bidra negativt. Tillsammans med styrmedel finns möjlighet att öka det positiva
bidraget. Trafikverkets klimatkrav på infrastruktur ökar ytterligare möjligheterna att
bidra till mål. Det finns dock osäkerheter i hur mycket.

7.3.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Trimningsåtgärder miljö
Anpassning av transportinfrastruktur till omgivande landskap med värden har varit
bristfällig och det har med tiden byggts upp omfattande brister i
landskapsanpassningen. Höga upplevelsevärden har tillåtits att utarmats och förfalla
med tiden samtidigt som dess betydelse för samhället och måluppfyllelse ökat.
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Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) har möjliggjort riktad kunskapsutveckling, bättre
tillståndsbeskrivningar och preciserat åtgärdsbehovet.
Planförslaget motsvarar cirka 20 procent av det bedömda åtgärdsbehovet, som stadigt
växer genom brister i vidmakthållande och underhåll och faktorer delvis bortom
Trafikverkets rådighet som delar av förväntad ökning i trafikarbete, klimatförändringars
påverkan på vissa material med mera. Därtill att investeringsprojekt som inte tillämpar
Riktlinje landskap ger upphov till nya brister i landskapsanpassningen. Planförslaget
innebär en satsning som utslaget över tid är ca 45,8 miljoner kronor per år för
landskapsanpassningsåtgärder till respektive region. Detta motsvarar cirka 75 procent
av kostnaden för en ekodukt (schablonkostnad cirka 60 miljoner kronor) per år och
region som jämförelse.
Eftersom åtgärder som ekodukter, nationellt viktiga kulturvägar och kulturbroar är
mycket kostsamma behöver sådana åtgärder vidtas i mycket sparsam omfattning för att
ge utrymme till åtgärder inom de andra landskapsaspekterna.
Planförslaget kan innebära att nuvarande situation för landskapets form och rumslighet
kvarstår och i viss mån motverkar en försämring av dagens otillfredsställande situation.
Det betyder att förfallet av landskapets form och rumslighet kan begränsas men
åtgärdstakten höjs inte till den nivå som krävs för att få ordning på det accelererande
förfallet. Det vill säga där infrastrukturens miljöer och objekt kan upprätthållas med
löpande underhåll till låga kostnader. Fortfarande kommer fler miljöer förfalla än vad
som åtgärdas. Nationellt viktiga kulturbroar och andra objekt med betydelse för
landskapsupplevelse befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Planförslaget medför till exempel
att Trafikverket får problem att klara upprätthållandet av statliga byggnadsminnen med
höga arkitekturvärden.
Sett till det totala behovet av landskapsanpassningsåtgärder och de komplicerade
sambanden mellan påverkan, effekt och konsekvens innebär förslaget att det inte är
möjligt att en tredjedel av infrastrukturen är landskapsanpassad till år 2030. Det är
dessutom tveksamt om det blir möjligt att nå den långsiktiga ambitionen om en
landskapsanpassad infrastruktur till år 2050. Åtminstone inte utan kraftiga
ansträngningar och väsentligt utökad budget för åtgärder i kommande planer.
Landskapets form och rumslighet, visuella kvaliteter för resenärer och infrastrukturens
arkitektoniska värden kommer att stärkas lokalt där åtgärder kan genomföras, men
stora förbättringsmöjligheter kommer att kvarstå oåtgärdade.
Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap och kan därmed bidra till att skalbrottseffekter begränsas och att
visuell karaktär och arkitektoniska kvaliteter stärks. Tillämpas däremot inte Riktlinje
landskap kan situationen med säkerhet antas försämras.
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Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Planförslaget kan innebära ett vidmakthållande av nuvarande situation för landskapets
form och rumslighet och i viss mån motverka försämring av den redan
otillfredsställande situationen. Fortfarande kommer fler företeelser förfalla än vad som
åtgärdas.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära en förbättring av infrastrukturens
landskapsanpassning. Utfallet för de åtgärder som rör form och rumslighet påverkas i
hög grad av prioriteringen i genomförandet såväl i tid som i lokalisering och omfattning.
Planförslaget medger att lokala förbättringar kan ske, under förutsättning att medel ges
till åtgärder för att stärka brister i form och rumslighet samt att trimningsåtgärder med
risk för negativ landskapspåverkan tillämpar Riktlinje landskap. Planförslaget medger
dock inte åtgärder i en omfattning som förväntas ge förbättringar på nationell nivå när
det gäller att stärka kvaliteterna form och rumslighet.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget bidrar till måluppfyllelse.

7.3.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Trimningsåtgärder miljö
Anpassningen av transportinfrastrukturen till omgivande landskap med centrala värden
och ekologiska funktioner har hittills varit bristfällig. Det har med tiden byggts upp
omfattande brister i landskapsanpassningen. Ett tydligt uttryck för detta är viltolyckorna
som stadigt ökat över åren. Genom bristfällig skötsel och underhåll av Trafikverkets
egna värden för biologisk mångfald, som till exempel artrika vägkanter, alléer och
stationsmiljöer, har dess bidrag till ekologisk funktionalitet och grön infrastruktur
minskat. Denna utveckling har förstärkts av trafiktillväxt och förändringar i omgivande
landskap, exempelvis populationsförändringar, invasiva arter med mera, faktorer som
till stor del ligger utanför Trafikverkets rådighet. I och med utvecklingen av Riktlinje
landskap (TDOK 2015:0323) har konturerna av den omfattande påverkan som
transportinfrastrukturen har på landskapets ekologiska funktionalitet och biologisk
mångfald kunnat tydliggöras och viktats. Tillämpningen av riktlinjen möjliggör riktad
kunskapsutveckling, bättre tillståndsbeskrivningar och ett preciserat åtgärdsbehov.
Det är i regel komplexa samband mellan påverkan, effekt och konsekvens för ekologisk
funktionalitet och biologisk mångfald. Ett påtagligt exempel är sambanden mellan
viltolyckor och åtgärder. Av viltolyckorna är 70 procent slumpvis fördelade över väg- och
järnvägsnätet. Viltolyckskluster finns, det vill säga anhopningar av viltolyckor till en viss
plats, men klustret av viltolyckor existerar sällan över en längre tidsperiod (5-10 år).
Ungefär hälften av viltolyckorna sker dock på en mindre del av vägnätet, cirka 7-8
procent av detta. En enskild åtgärd kommer därför inte med säkerhet att ha en effekt på
antalet viltolyckor. Däremot kommer antalet att minska avsevärt när den mest
olycksdrabbade delen av vägnätet är åtgärdad i sin helhet. På motsvarande vis, om än
inte exakt likadant, är sambanden mellan åtgärd och effekt komplicerade för alla
landskapsanpassningsaspekter av betydelse för måluppfyllelse.
Planförslaget motsvarar cirka 20 procent av det bedömda åtgärdsbehovet, som stadigt
växer genom brister i vidmakthållande och underhåll och faktorer delvis bortom
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Trafikverkets rådighet som spridning av invasiva arter, förväntad ökning i trafikarbete
med mera. Planen innebär en satsning som utslaget över tid är ca 45,8 miljoner kronor
per år för landskapsanpassningsåtgärder till respektive region. Detta motsvarar cirka 75
procent av kostnaden för en ekodukt (schablonkostnad cirka 60 miljoner kronor) per år
och region som jämförelse.
Eftersom åtgärder som ekodukter, nationellt viktiga kulturvägar och kulturbroar är
mycket kostsamma behöver sådana åtgärder vidtas i mycket sparsam omfattning för att
ge utrymme till åtgärder inom de andra landskapsaspekterna.
Den kostnadsmässigt dominerande posten i behovet av landskapsanpassning är
viltolyckorna, samtidigt som en reduktion kan minska de höga kostnader för samhället
som viltolyckorna orsakar. Den föreslagna ramen bedöms inte ge utrymme för tillräcklig
omfattning av åtgärder för att kunna bidra till reduktion av viltolyckorna nationellt.
Däremot kan troligen olyckorna minskas på åtgärdade platser lokalt och att antalet
viltolyckor kan antas att inte fortsätta att öka i nuvarande takt på nationell nivå.
En begränsad fördelning på viltolycksåtgärder av anslagsramen ger utrymme för att
cirka en tredjedel av behovet för artrika infrastrukturmiljöer kan åtgärdas. Detta
kommer bidra till förbättrad ekologisk funktion i landskapet lokalt och delvis regionalt
samt har potential att bidra till att några hotade arter har möjlighet att återetablera sig
till omgivande landskap från infrastrukturmiljön. Hotet från invasiva arter mot artrika
infrastrukturmiljöer förväntas minska men kvarstår som ett mycket allvarligt problem.
Åtgärder för att bullerdämpa naturmiljöer kommer också att kunna ske under
planperioden men i ringa omfattning i förhållande till behovet. Detta innebär att
trafikbuller kommer att fortsätta vara en viktig påverkansfaktor som påverkar
fågelsamhällets sammansättning, artantal och fågelpopulationernas storlek som
sammantaget minskar artrikedomen lokalt och regionalt. Planförslaget gör det möjligt
att något förbättra den nuvarande situationen för alléer i ett lokalt perspektiv, men med
små möjligheter till förbättring i ett nationellt perspektiv.
Sett till det totala behovet av landskapsanpassningsåtgärder och de komplicerade
sambanden mellan påverkan, effekt och konsekvens innebär förslaget att det inte är
möjligt att en tredjedel av infrastrukturen är landskapsanpassad till år 2030. Det är
dessutom tveksamt om det blir möjligt att nå den långsiktiga ambitionen om en
landskapsanpassad infrastruktur till år 2050. Åtminstone inte utan kraftiga
ansträngningar och väsentligt utökad budget för åtgärder i kommande planer. Ett
speciellt bekymmer i detta avseende är viltolycksproblematiken. Den gröna
infrastrukturen kommer att stärkas men stora förbättringsmöjligheter kommer att
kvarstå oåtgärdade. Sammantaget bromsas utarmningen av biologisk mångfald
nationellt och kan stärkas lokalt och delvis regionalt.
För respektive typåtgärdsområde innebär detta att:
• viltolycksproblematiken kvarstår i nivå med nuvarande situation som är cirka
100 000 viltolyckor med klövdjur varje år till en kostnad av >5 miljarder kronor per
år för samhället. Över planperioden kan därför förväntas att cirka 100 000 älgar och
över 700 000 rådjur kommer att dödas i trafiken och samhället belastas med minst
60 miljarder kronor i kostnader för viltolyckor. Åtgärder för medelstora däggdjur och
groddjur kan genomföras för fortsatt förbättring av situationen men huvuddelen av
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åtgärdsbehovet kommer att kvarstå. För fisk kan åtgärdsbehovet till stora delar vara
åtgärdat söder om Mälaren men i norr kommer många vandringshinder att kvarstå,
speciellt i Väster- och Norrbotten. Anpassningsåtgärder för fladdermöss kan inledas.
• åtgärder riktade mot bullerstörning av viktiga fågelområden kommer att ge lokala
fågelpopulationer möjligheter att växa, men samma resultat kan inte förväntas på
nationell nivå.
• den sammanlagda arealen artrika infrastrukturmiljöer kommer att öka. Restaurering
av alléerna kommer fortsatt i huvudsak att ske utifrån akuta behov och inte som
önskvärt förebyggande utifrån lanskapsekologiska aspekter för största möjliga nytta.
Alléernas totala omfattning kan bibehållas men inte vara möjlig att utöka på nationell
nivå. En förbättring av konnektiviteten för blomväxter och insekter kan förväntas på
lokal och regional nivå men fortfarande med stora möjligheter till förbättringar för
att nationellt stärka den gröna infrastrukturen.
• bekämpning av invasiva arter kommer att inledas och en okontrollerbar situation kan
undvikas förutsatt att åtgärder mot blomsterlupin, parkslide och jätteslide kan
inledas tidigt i planperioden.
Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap och kan därmed bidra till att situationen för djurs möjligheter att
säkert röra sig i landskapet förbättras Tillämpas däremot inte Riktlinje landskap kan
situationen med säkerhet antas försämras till exempel för djurs möjligheter att nyttja
landskapet.
Riktlinje landskap förväntas tillämpas i planering och genomförande av suicidstängsel,
mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder och därmed kan:
• viltolycksrisken minska på åtgärdade sträckor och samhällets kostnader för
viltolyckor minska på dessa sträckor. Möjligheterna till populationstillväxt ökar
lokalt för djur till följd av minskad mortalitet.
• arealen för ängs- och hagmarksarter kan förväntas öka liksom konnektiviteten i
områden med värdekärnor för ängs- och hagmarksarter.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Planförslaget delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Sammantaget bedöms planförslaget innebära en förbättring av infrastrukturens
landskapsanpassning. Utfallet för de enskilda delområden som ingår i
landskapsanpassning naturmiljö: Barriär och mortalitet, störning, konnektivitet och
invasiva arter påverkas i hög grad av prioriteringen i genomförandet såväl i tid som i
lokalisering och omfattning. Genom den försämring av situationen som sker bortom
planförslagets rådighet (trafikökning, hastighetsökning, populationsförändringar
etcetera) innebär detta att något delområden nationellt vidmakthålls på nuvarande nivå
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under planperioden samtidigt som andra delområden kan förbättras, i vissa fall
avsevärt. Planförslaget medger dock inte stora förbättringar inom alla delområden.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget bidrar till måluppfyllelse.

7.3.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Trimningsåtgärder miljö
Anpassning av transportinfrastruktur till omgivande landskap med kulturmiljökvaliteter
och underhållet av infrastrukturens egna kulturvärden har varit bristfällig och det har
med tiden byggts upp omfattande brister i detta. Höga kulturmiljövärden har tillåtits att
utarmas och förfalla med tiden samtidigt som dess betydelse för samhället och
måluppfyllelse ökat.
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) har möjliggjort riktad kunskapsutveckling, bättre
tillståndsbeskrivningar och preciserat åtgärdsbehovet.
Planförslaget motsvarar cirka 20 procent av det bedömda åtgärdsbehovet, som tyvärr
stadigt växer genom brister i vidmakthållande och underhåll och faktorer delvis bortom
Trafikverkets rådighet som förväntad ökning i trafikarbete, klimatförändringars
påverkan på vissa material med mera. Därtill att investeringsprojekt som inte tillämpar
Riktlinje landskap ger upphov till nya brister i landskapsanpassningen. Planen innebär
en satsning som utslaget över tid är ca 45,8 miljoner kronor per år för
landskapsanpassningsåtgärder till respektive region. Detta motsvarar cirka 75 procent
av kostnaden för en ekodukt (schablonkostnad cirka 60 miljoner kronor) per år och
region som jämförelse.
Eftersom åtgärder som ekodukter, nationellt viktiga kulturvägar och kulturbroar är
mycket kostsamma behöver sådana åtgärder vidtas i mycket sparsam omfattning för att
ge utrymme till åtgärder inom de andra landskapsaspekterna.
Planförslaget kan innebära att nuvarande situation för alléer, kulturmiljöer och
infrastrukturens kulturvärden kvarstår och i viss mån motverkar en försämring av
dagens otillfredsställande situation. Det betyder att förfallet kan begränsas men att
åtgärdstakten inte höjs till den nivå som krävs för att få ordning på det accelererande
förfallet. Det vill säga där infrastrukturens miljöer och värdefulla objekt kan hållas i
schack med löpande underhåll till låga kostnader. Fortfarande kommer fler miljöer och
fler värdefulla objekt förfalla än vad som åtgärdas. Det medför till exempel att
Trafikverket får problem att klara upprätthållandet av statliga byggnadsminnen, på
grund av det kritiska tillståndet hos nationellt viktiga kulturbroar.
Sett till det totala behovet av landskapsanpassningsåtgärder och de komplicerade
sambanden mellan påverkan, effekt och konsekvens innebär förslaget att det inte är
möjligt att en tredjedel av infrastrukturen är landskapsanpassad till år 2030. Det är
dessutom tveksamt om det blir möjligt att nå den långsiktiga ambitionen om en
landskapsanpassad infrastruktur till år 2050. Åtminstone inte utan kraftiga
ansträngningar och väsentligt utökad budget för åtgärder i kommande planer. Förfallet
av de kulturella värdena kommer att begränsas men stora förbättringsmöjligheter
kommer att kvarstå oåtgärdade.
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Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap och kan därmed bidra till att negativa effekter för kulturmiljövärden
och därmed sammanhängande sociala funktioner begränsas och kulturarvskvaliteter
kan i vissa avseenden stärkas. Tillämpas däremot inte Riktlinje landskap kan situationen
med säkerhet antas försämras.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Planförslaget kan innebära ett vidmakthållande av nuvarande situation för landskapets
kulturmiljökvaliteter och infrastrukturens egna kulturvärden, och i viss mån motverka
försämring av den redan otillfredsställande situationen. Fortfarande kommer fler
företeelser förfalla än vad som åtgärdas.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära en förbättring av infrastrukturens
landskapsanpassning. Utfallet för de enskilda delområden som rör kulturmiljö påverkas
i hög grad av prioriteringen i genomförandet såväl i tid som i lokalisering och
omfattning. Planförslaget medger att lokala förbättringar kan ske, under förutsättning
att medel ges till åtgärder för att stärka kulturmiljöbrister samt att trimningsåtgärder
med risk för negativ landskapspåverkan tillämpar Riktlinje landskap. För vissa
delområden inom landskapsåtgärder kulturmiljö kan planförslaget medföra avsevärd
förbättring, för andra delområden kan planförslaget medföra att förfallet fortskrider.
Planförslaget medger därmed inte förbättringar inom alla delområden.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget bidrar till måluppfyllelse.

7.3.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Buller och vibrationer
Trimningsåtgärder är indelade i åtgärder för att förbättra tillgänglighet, säkerhet och
miljö och hälsa. Trimningsåtgärder innehåller en rad kapacitetshöjande åtgärder på väg
och järnväg. Det handlar om mötesseparering, nya trafikplatser, trimning av sträckor
och höjd hastighet på väg och hastighetshöjning, förlängning av mötesspår och
optimering av signalsystem på järnväg.
Den del av trimningsåtgärder som påverkar buller och vibrationer mest är
miljöåtgärder. Denna bedömning utgår från det planförslag (version 0.8) där 2,7
miljarder kronor föreslås avsättas för åtgärder mot buller och vibrationer under
planperioden 2018–2021.
Miljöåtgärderna kommer att minska både bulleremissioner och exponering för buller
och vibrationer.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg som till exempel automatisk trafiksäkerhetskontroll
(ATK) och sänkta hastigheter kan minska bulleremissionerna lokalt. Kapacitetshöjande
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åtgärder på järnväg bedöms öka bulleremissionerna. Minskade emissioner och
exponering ger positiva hälsoeffekter.
Den föreslagna indikativa ramen för buller- och vibrationsåtgärder uppskattas leda till
att cirka 37 000 av de mest utsatta människorna får skyddad inomhusmiljö och uteplats
under planperioden. Även skolor med nivåer över riktvärdena kommer att åtgärdas.
Under planperioden planeras åtgärder av buller vid källan så att 80 000-100 000
personer har fått lägre bullernivåer till följd av tystare beläggningar eller förändrat
spårunderhåll. Åtgärder för att minska exponeringen av trafikbuller längs statliga vägar
och järnvägar bidrar till att antalet DALY15 minskar under planperioden eftersom risken
för hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck minskar.
Samtidigt bedöms emissionerna av buller och vibrationer från de kapacitetshöjande
åtgärderna på järnväg både öka och minska. Dessa åtgärder innebär generellt ökade
emissioner av buller och vibrationer. Åtgärderna, som till exempel mötesspår för
järnväg, ger även effekt utanför de avgränsade fysiska projektområdena. Emissionerna
kan även öka eller minska lokalt till följd av exempelvis hastighetsförändringar.
Riktade miljöåtgärder beskrivs omfatta även ökad användning av tystare beläggningar
eller ur bullersynpunkt förändrat spårunderhåll. Dessa åtgärder kan minska
bulleremissionerna och avsevärt påverka antalet exponerade människor. Med
åtgärdsalternativ 2,7 miljarder kronor beräknas 90 000-100 000 personer få nytta av
åtgärderna.
Exponeringen för trafikbuller från tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärderna
bedöms både öka och minska. Eftersom åtgärder som mötesseparering och större
kapacitetshöjande åtgärdspaket på järnväg kan innebära ”väsentlig ombyggnad” enligt
riktlinje för buller och vibrationer16 kan dessa åtgärder leda till minskad exponeringen.
Mindre tillgänglighetsåtgärder innebär sannolikt att buller- och vibrationsåtgärder inte
kommer att genomföras enligt planeringsfallet ”väsentlig ombyggnad”. Dessa åtgärder
kommer därför inte att leda till buller- eller vibrationsåtgärder i projekten.
Antalet exponerade för de högsta buller- och vibrationsnivåerna bedöms minska. Detta
till följd av satsningarna med riktade miljöåtgärder. Cirka 37 000 av de mest utsatta
människorna bedöms få skyddad inomhusmiljö och uteplats. Även skolor med nivåer
över riktvärdena får åtgärder.
Detta arbete bedöms ha stor betydelse för den samlade effektbedömningen av planens
påverkan på människors hälsa.
Fysisk aktivitet
Flera olika typer av trimningsåtgärder påverkar förutsättningarna för att gå och cykla.
Påverkan sker dels direkt, exempelvis för ”cykelåtgärder”, dels indirekt exempelvis för
kollektivtrafikåtgärder, där kollektivresande i sin tur genererar ökat gående och
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Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn tas både
till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på
populationsnivå.
16 Riktlinje ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg” (TDOK 2014:1021) som gäller från och med 1 januari
2016.
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cyklande. Följande åtgärdstyper, där samtliga syftar till att förbättra människors hälsa,
bedöms påverka förutsättningarna för fysisk aktivitet mest:
Tabell 15. Beskrivning av åtgärdstyper som syftar till att förbättra människors hälsa.
Åtgärdstyp

Beskrivning av åtgärd

Kollektivtrafikåtgärder

Kollektivtrafik genererar fysisk aktivitet

Cykelåtgärder

Bättre förutsättningar för säkrare cykling

Tillgänglighet för alla

Bättre tillgänglighet för utsatta vilket gynnar
gående

Trafiksäkerhet, väg

Mötesseparering kan försvåra för cykling
och gång men fartkameror sänker
hastigheten vilket gynnar cykling och gång. I
bedömningen förutsätts att mötesseparering
inkluderar god tillgänglighet för aktivt
resande (gång och cykel) i projekten.

Tabell 16. Planeringsramar för utpekade åtgärdstyper i referensalternativ (fastställd plan) samt för
planförslaget på 36 och ett alternativ på 42 miljarder kronor totalt för trimning
Åtgärdstyp

NP 2014-2025
Referensalternativ

Alternativ 36
md
Planförslag

Alternativ 41
mdr
Alternativ

Kollektivtrafikåtgärder

1480

1800

2000

Cykelåtgärder

1300

1500

1500

Tillgänglighet för alla

1000

1200

1400

Trafiksäkerhet, väg

6350

6200

6800

Generellt är ramarna satta högre än i fastställd plan. Planförslaget bedöms ge en
förbättring av förutsättningarna för fysisk aktivitet jämfört med nuläget. Detta med
reservation för att om efterfrågan på cykling och kollektivtrafik skulle öka mycket under
planperioden kan insatserna likväl befinnas otillräckliga. Alternativet på 41 miljarder
kronor för trimning skulle ge ett än större bidrag till måluppfyllelse än planförslaget.
Förutsättningarna för fysisk aktivitet kommer att förbättras som en följd av
planförslaget och folkhälsan kan därför antas förbättras. Reservation för att om fysisk
aktivitet ökar dramatiskt så kan det visa sig att de infrastrukturåtgärder som finns i
planen är otillräckliga för att hantera trafikarbetet.
Trafiksäkerhet
Trimningsåtgärder är särskilt effektiva för att åstadkomma riktade
trafiksäkerhetsåtgärder. Att förbättra trafiksäkerheten på det befintliga vägnätet är den
största utmaningen. Trimningsåtgärderna kommer ha en betydande effekt på
trafiksäkerheten.
Trafiksäkerheten kommer inte att utvecklas lika positivt som skulle blivit fallet med en
högre ekonomisk ram, men likväl ges ett märkbart bidrag till att nå målet.
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Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Planförslaget delen Trimnings- och
miljöåtgärder
De sammantagna konsekvenserna av plandelen är minskade emissioner och minskad
exponering för buller och vibrationer. Åtgärderna bedöms medföra ett viktigt bidrag till
måluppfyllelse. Cirka 37 000 personer beräknas få skyddsåtgärder i eller vid sin bostad.
Cirka 80 000 – 100 000 personer uppskattas få minskad bullerexponering vid sin
bostad till följd av källbulleråtgärder vid infrastrukturen. Trimning kommer att bidra
positivt till förbättrade förutsättningar för fysisk aktivitet och därmed generera ett
positivt bidrag till folkhälsan. Trafiksäkerhet bidrar till måluppfyllelsen. Sammantaget
är bedömningen därför att planförslaget delen Trimnings- och miljöåtgärder bidrar till
måluppfyllelse.

7.3.6.

Miljöaspekt befolkning

Inom förslaget till finansiering av trimnings- och miljöåtgärder föreslås resurser för
kollektivtrafik, cykel och anpassningar av kollektivtrafikens bytespunkter. Dessa
åtgärder ökar tillgången till transportsystemet och dess anläggningar för användare av
dessa färdmedel.
För många användare är tillgången till transportsystemet och dess anläggningar en
begränsande faktor för att tillgodose deras behov av tillgänglighet. Det gäller bland
annat personer med funktionsnedsättning, barn och andra som kan vara utsatta för
bristande tillgänglighet. Ökade möjligheter att resa med kollektivtrafik, till fots eller med
cykel kan ge individer i grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet tillgång
till funktioner i samhället på mer likartade villkor, i synnerhet då tillgängligheten inte
villkoras av tillgång till egen bil (och därmed viss ekonomi). Prioriteringarna i planen
bedöms bidra positivt till målen (specifikt kopplat till faktorerna: möjlighet att resa med
cykel, till fots och med kollektivtrafik, barns tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning).
Vad gäller aspekten befolkning antas, med hänvisningen till avgränsning till
tillgänglighetsaspekter, att ingen betydande miljöpåverkan uppstår som direkt
konsekvens av planförslaget.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Trimningsåtgärderna bedöms bidra till ökade möjligheter att resa med cykel, till fots och
med kollektivtrafik, samt bidra positivt till barns tillgänglighet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Planen bedöms därmed bidra positivt till målen i
dessa avseenden.

7.3.7.

Miljöaspekt luft

Trimningsåtgärder innehåller en rad kapacitetshöjande åtgärder på väg och järnväg. De
faktiska trimningsåtgärderna pekas inte ut geografiskt i planförslaget och det kan därför
inte beskrivas vilken påverkan, effekt och konsekvens de har för miljöaspekten luft. Den
finansiella ramen (version 0.8) för plandelen innebär ökning av genomförande av
sådana åtgärder, men vilken fördelning dessa har är ännu okänt.
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Det går inte att med säkerhet säga om planförslaget minskar eller ökar utsläppen av
luftföroreningar från vägtrafiken eftersom effekter på trafikutvecklingen och
trafikarbetet saknas. Planförslaget bidrar till att förbättra kapaciteten på vissa delar av
vägnätet genom satsningar på förstärkning av vägnätet.
En bedömning på ett övergripande plan är att till exempel mötesseparering ska göras i
större omfattning än i fastställd plan och att det kan tänkas ha negativa effekter för luft.
Detta beror på den hastighetshöjning som nästan alltid sker i samband med
mötesseparering. Det är dock i det här läget mycket osäkert hur mycket höjningar
respektive minskningar av hastigheter det blir totalt sett av planförslaget. Åtgärder som
gynnar järnväg, kollektivtrafik och cykling kan antas generera en positiv sekundär nytta
för miljöaspekten luft.
Vad gäller miljöaspekten luft kan plandelen både ge nyttor och onyttor. Rimligen
överväger nyttorna eftersom de negativa delarna (hastighetshöjningar på
mötesseparerad väg) oftast sker i landsbygdsmiljö med relativt låga halter och
exponering.
När det gäller trimningsåtgärderna Kapacitet järnväg; Ökad säker cykling samt
Trafiksäkerhet väg (ATK ”fartkameror” och sänkning hastighet) bedöms de
schablonmässigt ha en positiv påverkan på emissionerna till luft, halter och exponering
för luftföroreningar. Dessa åtgärder gynnar en ökad andel av trafiken i form av cykel,
kollektivtrafik och järnväg. De hastighetsdämpande trafiksäkerhetsåtgärderna bedöms
leda till något lägre hastigheter vilket är positivt för både emissioner och halter.
Huruvida de påverkar exponeringen är beroende på var de görs. I tätbebyggda områden
bedöms de bidra till lägre exponering.
Det råder osäkerheter kring om plandelen bidrar till miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Många åtgärder syftar till ökad kapacitet och många vägsträckor bedöms få ökad
hastighet i samband med mittseparering. Eventuellt kan trimningsåtgärderna; Kapacitet
järnväg. Ökad säker cykling samt Trafiksäkerhet väg (ATK ”fartkameror” + sänkning
hastighet), schablonmässigt ha en positiv påverkan på emissioner och halter av
luftföroreningar.
Det är även osäkert om bidrag till att haltbidraget från trafiken minskar i tätorter.
Eventuellt kan trimningsåtgärderna Kapacitet järnväg; Ökad säker cykling samt
Trafiksäkerhet väg (ATK ”fartkameror” och sänkning hastighet) schablonmässigt ha en
positiv påverkan på emissioner och halter av luftföroreningar.
Osäkerheter råder om bidrag till att överskridande av miljökvalitetsnormer minskar.
Inget i underlaget tyder på insatser som direkt minskar överskridandet av MKN.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Konsekvenserna av plandelen är att emissionerna inte påverkas i någon tydlig riktning
samt att även halterna för de exponerade inte heller påverkas i någon tydlig riktning.
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Bedömningen är därmed att människor och miljö påverkas i samma grad som idag av
luftföroreningar. Den sammantagna bedömningen är att plandelen ändå innebär risk för
att måluppfyllelse motverkas.

7.3.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Planförslagets indikativa fördelning av medel till att åtgärda förorenade områden var vid
bedömningstillfället 2,2 miljarder kronor under planperioden 2018-2029. Det
motsvarar cirka 70 procent av efterfrågade medel åtgärdsplaneringen (Trafikverket,
2017e). Medlen ska även täcka den statliga miljögarantin 17 som bedöms uppgå till 1,2
miljarder kronor. Det uppskattade behovet är inte preciserat, men anges som betydligt
större efterfrågade medel (Trafikverket, 2017e). Utöver åtgärder som ingår i
planförslaget genomförs under perioden 2014-2017 åtgärder för ungefär 700 miljoner
kronor (Trafikverket, 2017k).
Planförslagets medel till att åtgärda förorenade områden uppskattas leda till att mellan
60 och 200 områden kan efterbehandlas (Trafikverket, 2017e). Det motsvarar mellan en
till fem procent av det totala antalet förorenade områdena som hittills identifierats. Viss
prioritering av förorenade områden där risken bedöms som större kan därför förväntas.
Bolag som omfattas av miljögarantin kommer också att kunna ersättas enligt avtal
(Trafikverket, 2017e).
Vissa trimningsåtgärder, främst kapacitetshöjande åtgärder, kan påverka förekomsten
av förorenade områden i mindre utsträckning. På samma sätt som för Större
investeringar ska man i samband med åtgärden ta om hand om eventuella förorenade
områden.
Plandelen bedöms minska negativa konsekvenser för människors kort- och långsiktiga
hälsa samt för flora och fauna. Människoliv sparas, sjukdomar minskar, växt- och djurliv
i drabbade biotoper blir mer livskraftigt (Trafikverket, 2017e). Minskningen är liten i
relation till de befintliga förorenade områdenas sammanlagda negativa konsekvenser,
men stor i relation till konsekvenser av andra plandelar. Konsekvenserna på människors
hälsa och på flora, fauna och naturresurser bedöms som fortsatt stora trots åtgärder, då
insatsen är liten i förhållande till problemets storlek.
Förorenade markområden kan i vissa fall, efter riskbedömning och efterbehandling,
användas på ett effektivare sätt och blir därmed en tillgänglig resurs för samhället
(Trafikverket, 2017e).
Miljökvalitetsmålet eller kraven i miljöbalkens 10 kap. bedöms inte kunna uppnås under
planperioden. Däremot följer ambitionsnivån i Trafikverkets arbete och följer
miljöbalkens ambitionsnivå, vilket innebär att efterbehandlingarna bidrar men inte når
upp till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (som föreskriver att alla föroreningar ska tas
bort)(Trafikverket, 2017e).

17

Med miljögaranti avses den ersättning som vissa bolag, som har övertagit verksamhet från staten, har rätt till enligt
bolagiseringsavtalen

158

Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Miljöåtgärder som görs i befintlig infrastruktur som idag påverkar skyddsvärda områden
minskar den negativa påverkan som den har idag. Det gäller särskilt landskapsåtgärder,
men även åtgärder inom buller, vatten och förorenade områden kan bidra positivt. Det
saknas underlag i planförslaget om geografisk fördelning av miljöåtgärder. Då åtgärder
prioriteras där bristerna är större, och skyddsvärda områden är en parameter i
bedömning av brister, så är det rimligt att anta att de miljöåtgärder som märkbart
minskar befintlig negativ påverkan på skyddsvärda områden kommer att genomföras.
Landskapsåtgärder bedöms ha en positiv inverkan på möjligheten att skydda och
tillgodose skyddsvärda områden. Det positiva bidraget är dock litet i relation till
transportsystemet nuvarande negativa inverkan. Plandelen bidrar således till
måluppfyllelse.
Trimningsåtgärder och åtgärder för ökad trafiksäkerhet genomförs i befintlig
infrastruktur. Dessa kan påverka eventuella skyddsvärda områden både positivt och
negativt.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms minska
något, vilket resulterar i ett bidrag till måluppfyllelse, som dock mycket marginellt
jämfört med målet. Det är oklart om åtgärdstakten kommer att öka. Möjligheten att
tillgodose och skydda skyddsvärda områden förbättras något. Sammantaget bedöms
plandelen bidra till måluppfyllelse, men inte till att mål nås.

7.3.9.

Miljöaspekt vatten

Trimningsåtgärder innebär påverkan på och effekter för vatten och vattenanknutna
värden, både positiva och negativa på de platser där de genomförs. Riktade
vattenskyddsåtgärder innebär alltid en positiv påverkan/effekt/konsekvens i just det
avseendet. Inte sällan finns synergieffekter, framförallt med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder som ofta är till gagn för vattenskyddet. Påverkan och effekter utgår från
komponenten riktade miljöåtgärder för skydd av vatten vid befintlig anläggning och
gäller delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska värden.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Riktade åtgärder för vattenskydd, både fysiska och administrativa innebär minskad risk
för utsläpp till vatten som följd. Detta medför i sin tur minskad belastning på
recipienterna. Detta gäller ofta även åtgärder som bidrar till ökad trafiksäkerhet genom
investeringar i befintlig sträckning vilka minskar risken för olyckor med utsläpp till
vatten som följd. Byggskedet innebär alltid en risk för förorening av recipienterna, vilket
kan gälla även byggnationer som syftar till att skydda vattnet.
Diffus förorening av vatten liksom risk för olyckor med skadliga utsläpp till vatten som
följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det biologiska livet
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och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Minskad påverkan genom
trafiksäkerhetshöjande, men framförallt riktade vattenskyddsåtgärder innebär å andra
sidan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i bästa fall blir bättre. Under
förutsättning att angivna antaganden och åtgärder genomförs bedöms plandelen för
delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska värden bidra till måluppfyllelse,
även om resurstilldelningen är lägre än vad som äskats.
Flöden och nivåer
Påverkan är begränsad vad gäller delaspekten Flöden och nivåer, då riktade åtgärder
sällan är aktuella i sammanhanget.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Planförslaget delen Trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
Under förutsättning att angivna antaganden uppfylls och angivna åtgärder utförs så är
den sammantagna bedömningen att plandelen bidrar till måluppfyllelse för berörda
delaspekter – dricksvattenförsörjning och ekologiska värden. Detta innebär att
plandelen bidrar till att reducera påverkan/risk för påverkan vid berörda vatten till
målåret 2027, vilket är den bortre gränsen för när MKN ska vara nådd i landets
vattenförekomster.

7.3.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Jordbruk och skogsbruk
Trimningsåtgärder i planförslaget innebär sannolikt inga markanspråk som har mer än
försumbar påverkan på jordbrukets och skogsbrukets produktionsförmåga då
åtgärderna görs i eller i direkt anslutning till befintlig anläggning. Konsekvenserna för
produktionsförmågan hos de areella näringarna jordbruk och skogsbruk bedöms därför
vara försumbara i och med försumbara markanspråk.
Yrkesfiske
Kapacitetsåtgärder för sjöfart som till exempel muddring av farleder kan innebära risk
för påverkan på fiskebestånd relevanta för yrkesfisket. I och med att
trimningsåtgärderna inte är utpekade geografiskt går det inte att uttala sig om påverkan
på områden av riksintressen för yrkesfiske.
Det finns även risk för att farledsåtgärder leder till försämrade förutsättningar för
yrkesfisket i och med påverkan på produktionsförmåga, men bedömningen kan inte
göras då trimningsåtgärderna inte utpekas geografiskt.
Rennäring
Viltstängsling har en positiv effekt då de stänger renarna ute från vägbanan men
negativa effekter kan uppkomma i form av att det uppkommer barriäreffekter.
Detsamma gäller för suicidstängsling. Kumulativa effekter kan uppkomma tillsammans
med gruvdrift, vindkraft och andra anläggningar i renbetesområden. Ökade anslag till
landskapsanpassande åtgärder såsom viltstängsling och passager har potential att bidra
positivt till förutsättningarna för rennäringen.
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Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Planförslaget delen
Trimningsåtgärder och miljöåtgärder
Trimningsåtgärder i planförslaget bedöms sammantaget inte innebära mer än
försumbar påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna. Plandelen har
potential att med landskapsanpassande åtgärder bidra positivt till förutsättningarna för
rennäringen. Trimningsåtgärder i planförslaget bedöms därför ha potential att bidra till
måluppfyllelse.

7.4.

Stadsmiljöavtal

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
planförslagets satsningar på stadsmiljöavtal kan komma att ge på miljöaspekterna
och dess delaspekter. För en beskrivning av vad som ingår i Stadsmiljöavtal se avsnitt
4.5.4.

Figur 29. Måluppfyllelse för Stadsmiljöavtal i planförslaget.

7.4.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Stadsmiljöavtalen på 12 miljarder under planperioden, inklusive motprestationer,
bedöms kunna minska biltrafiken med en procent jämfört med det uppskattade
framtidsläget. Räknat i klimatpåverkan motsvarar detta cirka 100 000 ton
växthusgasekvivalenter år 2030 eller 0,7 procent av totala vägtrafikens utsläpp.
Stadsmiljöavtalen bedöms ha positiv inverkan på ett flertal miljö- och samhällsmål
jämfört med referensalternativet och nuläge. Möjligheten att utöka finansieringen av
stadsmiljöavtal bör undersökas i det fortsatta arbetet.
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I ett forskningsprojekt inom ramen för Trafikverkets forskningsportföljer har det
genomförts en beräkning av behoven av infrastrukturinvesteringar i storstadsområden
och större städer för att klara överflyttningen i scenario 3. Investeringsbehoven har då
bedömts till 167 miljarder fram till år 2030. I dessa beräkningar uppskattas mellan 15
och 25 procent av dessa behov avse cykelinvesteringar, och resterande till kollektivtrafik.
Utöver investeringar i infrastrukturen finns också ett behov av utökat utbud i
kollektivtrafik. Dessa behov kan ställas mot planförslagets förslag om satsningar på
stadsmiljöavtal på totalt 12 miljarder kronor under planperioden vilket med 50 procents
stödnivå motsvarar investeringar på 24 miljarder kronor under planperioden. De utgör
då 14 procent av de bedömda behoven i ett sådant scenario.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Åtgärder inom stadsmiljöavtal bedöms vara robusta i en framtid med minskad
personbils- och lastbilstrafik.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Växthusgasutsläpp från byggande av transportinfrastrukturen till följd av
stadsmiljöavtal är svåra att beräkna och bedöms ge ett begränsat bidrag till de totala
utsläppen från planförslaget. De ingår inte i bedömningen av växthusgasutsläpp från
infrastrukturbyggandet. Byggande av infrastruktur innebär utsläpp. Dock bedöms
utsläppen från infrastruktur till följd av stadsmiljöavtal vara små och minskade utsläpp
från trafiken är sannolika. Planförslagets inriktning för stadsmiljöavtal bedöms ge ett
litet positivt bidrag till nationella klimatmål. Tillsammans med styrmedel finns
möjlighet att öka bidraget.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Byggande av infrastruktur innebär utsläpp. Dock bedöms utsläppen från infrastruktur
till följd av stadsmiljöavtal vara små och minskade utsläpp från trafiken är sannolika.
Planförslagets inriktning för stadsmiljöavtal bedöms ge ett litet positivt bidrag till
nationella klimatmål. Tillsammans med styrmedel finns möjlighet att öka bidraget.
Sammantaget är att Stadsmiljöavtalen bidrar till måluppfyllelse.

7.4.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Satsningen på stadsmiljöavtal i kombination med övriga styrmedel har stor betydelse för
att klimatmålet för inrikes transporter ska kunna nås. Vidare fokuserar resonemangen i
underlaget på välbefinnande och hälsa, det vill säga i huvudsak buller, vibrationer,
luftföroreningar och trängsel. Frågan om stadsmiljöavtalens betydelse för den fysiska
miljön/landskapet behandlas inte även om frågan om ”hur ytor används och fördelas”
nämns.
Den omställning av stadens fysiska struktur som stadsmiljöavtalen ger upphov till kan
ha både positiva och negativa effekter för ortens och landskapets form och rumslighet
samt därmed sammanhängande sociala funktioner, beroende på förhållanden i
stadsbilden och intilliggande landskap. Förutsatt att de fysiska förändringar som
stadsmiljöavtalen ger upphov till planeras och bearbetas strukturellt och
gestaltningsmässigt kan den upplevda miljöns värden stärkas, vilket dock är tveksamt
utifrån de underlag som finns tillgängliga där dessa aspekter i stort sett saknas.
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Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Planförslagets osäkerheter avseende såväl avsikter med som rådighet över
landskapsperspektivet är för stora för att möjliggöra en tillförlitlig
konsekvensbedömning för aspekten form och rumslighet.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.

7.4.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Förutsatt att tätorternas grönytor inte minskar utan tvärtom stärks kan den biologiska
mångfalden stärkas och möjlighet att leverans av viktiga ekosystemtjänster öka, vilket
dock är tveksamt utifrån de underlag som finns tillgängliga där dessa aspekter i stort sett
saknas.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Planförslagets osäkerheter avseende såväl avsikter som rådighet för naturmiljö är för
stora för att möjliggöra en tillförlitlig konsekvensbedömning för aspekten naturmiljö.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.

7.4.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Frågan om stadsmiljöavtalens betydelse för den fysiska miljön/landskapet behandlas
inte, även om frågan om ”hur ytor används och fördelas” nämns.
Den omställning av stadens fysiska struktur som stadsmiljöavtalen ger upphov till kan
ha både positiva och negativa effekter för ortens och landskapets kulturmiljövärden och
därmed sammanhängande sociala funktioner, beroende på ortens karaktärsdrag och
kulturhistoriska värden samt dess samband med omgivande landskap. Förutsatt att de
fysiska förändringar som stadsmiljöavtalen ger upphov till planeras och utförs i
samklang med kulturmiljön, kan de kulturhistoriska värdena stärkas och
vidareutvecklas, vilket dock är tveksamt utifrån de underlag som finns tillgängliga där
dessa aspekter i stort sett saknas.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Planförslagets osäkerheter avseende såväl avsikter med som rådighet över landskapsoch kulturmiljöperspektivet är för stora för att möjliggöra en tillförlitlig
konsekvensbedömning för aspekten kulturmiljö.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.

7.4.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Stadsmiljöavtalen syftar till hållbar stadsutveckling med fokus på resande samt
bostadsbyggande i större städer. Avtalen kan generellt antas påtagligt påverka cykling,
kollektivtrafik men även gång i gynnsam riktning samt motverka trafikökning med
personbil. Kommuner och landsting ansöker om statlig medfinansiering på upp till 50
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procent för åtgärder med ovanstående syfte. Notabelt är att insatserna kommer att
påverka situationen längs kommunalt och regionalt vägnät, det vill säga där problemen
inte sällan är störst.
Buller och vibrationer
Genom kommunernas nyttjande av stadsmiljöavtal finns en tydlig möjlighet att minska
bulleremissioner och bullerexponering. Konsekvenser ur delaspekten buller och
vibrationer är sannolikt positiv men har inte varit möjlig att kvantifiera. Minskningen av
emissioner och exponering och därmed hälsopåverkan är beroende av utformningen av
kommunernas åtgärder.
Fysisk aktivitet
Stadsmiljöavtalen bedöms öka andelen cykel- och kollektivtrafikresor i de större
städerna. De verkar för aktivt resande på minst tre sätt:
1.

genom att direkt gynna cykling,

2. genom att gynna kollektivresande som genererar gång och i någon mån cykling,
3. genom ett bostadsbyggande som i någon mån kan antas inriktat på förtätning
som även det gynnar gång.
Ökningen av cyklandet har bedömts till 10 procent på nationell nivå, vilket är väldigt
mycket jämfört med andra plandelar. Till detta ska läggas ökning av gång som även den
kan antas vara betydande. Att effekten bedöms som så stor beror på att åtgärder här
sätts in där potentialen är störst. Det vill säga inte minst på kommunalt vägnät i större
städer. Sammantaget bedöms stadsmiljöavtalen ge ett betydande bidrag till folkhälsan
Trafiksäkerhet
Stadsmiljöavtalen kommer, i och med att cykelinfrastruktur numera är inkluderat, bidra
till ökad trafiksäkerhet. Effekten kommer troligen vara relativt liten men kan kanske få
stor symbolisk betydelse. Konsekvenserna i form av ökat cyklande kommer att följas
upp som följd av avtalen men den viktigaste konsekvensen är om byggandet för ökad och
säker cykling genomsyrar stadens trafikplanering är omöjlig att prognosticera.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Vad gäller trafiksäkerhet finns potential att bidra till måluppfyllelse. Konsekvenser ur
aspekten buller och vibrationer är sannolikt positiv men har inte varit möjlig att
kvantifiera. Detta bedöms vara den plandel som levererar mest måluppfyllelse för aktivt
resande. Sammantaget är bedömningen att Stadsmiljöavtalen bidrar till måluppfyllelse.

7.4.6.

Miljöaspekt befolkning

Den föreslagna fördelningen i planen innebär ökade resurser till stadsmiljöavtal, vilket
ger utrymme för åtgärder som framförallt bedöms stödja lokalt resande, med
kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Stadsmiljöavtalen har särskild betydelse eftersom
relevanta åtgärder i förhållande till aspekten befolkning i hög grad behöver genomföras
inom det kommunala ansvarsområdet. Ökade möjligheter att resa med kollektivtrafik,
till fots eller med cykel kan ses som medel för att individer i grupper som kan vara
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utsatta för bristande tillgänglighet får tillgång till funktioner i samhället på mer likartade
villkor. Prioriteringarna i planen bedöms bidra positivt till målen, specifikt kopplat till
faktorerna; möjlighet att resa med cykel, till fots och med kollektivtrafik, barns
tillgänglighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vad gäller
miljöaspekten Befolkning antas, med hänvisningen till avgränsning till
tillgänglighetsaspekter, att ingen betydande miljöpåverkan uppstår som direkt
konsekvens av planförslaget.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Stadsmiljöavtalen bedöms bidra till ökade möjlighet att resa med cykel, till fots och med
kollektivtrafik, samt bidra positivt till barns tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning. Sammantaget bedöms planförslaget därmed bidra positivt
till målen i dessa avseenden

7.4.7.

Miljöaspekt luft

Vilka projekt som kommer att ingå är ännu okänt, men syftet med plandelen
Stadsmiljöavtal är tydligt beskrivet. Ramen är en miljard kronor per år under
planperioden och utgör 50 procent av kostnaderna så effekten kommer att bli minst den
dubbla. Dessutom måste den sökande kommunen utöver det att fullgöra sin ekonomiska
del av åtgärden även göra ytterligare insatser för antingen likartat ändamål eller för
bostadsbyggande. Genom stadsmiljöavtal kan emissioner, halter och exponering minska
något. Utsläppen kan bedömas påverkas i linje med trafikförändringen nationellt det vill
säga mindre än en procents minskning. Påverkan från planförslagets plandel
Stadsmiljöavtal bedöms vara att utsläppen minskar, bidraget från transportsystemet
minskar och planförslaget har potential att bidra till en minskning av överskridande av
MKN i tätorter där det är ett problem. Effekterna av detta är positiva för miljöaspekten
luft.
Planförslaget bedöms bidra positivt till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Emissionerna
bedöms minska i liten grad i de tätorter som omfattas av stadsmiljöavtalen. Haltbidraget
från vägtrafiken bedöms även minska i de tätorter som omfattas av avtalen. Vad gäller
planförslagets bidrag till att överskridande av MKN kommer att minska är detta svårt att
bedöma eftersom det inte är känt var och vilka som erhåller stadsbidrag. Sannolikt
kommer någon/några tätorter som har problem att klara MKN att omfattas.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Konsekvenserna av plandelen stadsmiljöavtal är att utsläpp, halter och exponering
minskar. Detta innebär att plandelen Stadsmiljöavtal bidrar till måluppfyllelse och
därigenom en bättre luftmiljö för människor. Sammanfattningsvis är bedömningen att
Stadsmiljöavtalen bidrar till måluppfyllelse.

7.4.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Utifrån att det i dagsläget inte finns kunskap om vilka åtgärder som kommer
genomföras inom ramen för Stadsmiljöavtal går det inte av bedöma påverkan på
förorenade områden. Enligt samma resonemang som för andra typer av investeringar
kan det antas att åtgärder som görs där det förekommer förorenade områden så sker det
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i samband med genomförande av sådana åtgärder också hantering av sådana förorenade
områden.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Utifrån att det i dagsläget inte finns kunskap om vilka åtgärder som kommer
genomföras inom ramen för Stadsmiljöavtal går det inte av bedöma påverkan på
skyddsvärda områden. Stadsmiljöavtal antas ha ingen eller liten påverkan skyddsvärda
områden. Det saknas underlag för att bedöma plandelens konsekvenser, men de antas
vara i relativt små.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal

Det finns en potential till positivt bidrag till måluppfyllelse. Dock saknas kunskap för att
avgöra plandelens inverkan på måluppfyllelse. Denna osäkerhet innebär att det finns
risk för att plandelen motverkar måluppfyllelse.
7.4.9.

Miljöaspekt vatten

Investeringar i samband med stadsmiljöavtal innebär samma påverkan på och effekter
för vatten och vattenanknutna värden, både negativa och positiva på de platser där de
genomförs som övriga investeringar i infrastruktur. På samma sätt kommer
vidmakthållande av dessa anläggningar på sikt att påverka vatten. Påverkan och effekter
gäller alla delaspekter för vatten – dricksvattenförsörjning, ekologiska värden och flöden
och nivåer. Omfattningen begränsas av tätorternas/projektens avgränsade geografiska
utbredning och därav begränsade antal kontakter med olika vattenförekomster. I de
stora tätorterna är generellt sett däremot antalet potentiella skadeobjekt i form av
byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning stort. Frågan
om påverkan på flöden, men framförallt grundvattennivåer är därav högst aktuell.
Vilka effekter som fås av en fortsatt satsning på stadsmiljöavtal i planförslaget beror,
utöver utformningen, på de enskilda åtgärderna och motprestationerna. Effekter och
konsekvenser kan följaktligen endast diskuteras i generella ordalag.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid investeringar, både i ny och befintlig sträckning, innebär alltid en risk för
förorening genom utsläpp av länshållnings-/processvatten eller genom spill och olyckor
under byggtiden. Detta medför ökad belastning på recipienterna. Investeringar i ny
sträckning, framförallt väg, innebär en ny källa till diffusa utsläpp via dagvatten, spray
och stänk samt risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd, vilket medför
nytillkommen/ökad belastning på recipienten.
Åtgärder som bidrar till ökad trafik vid väg medför ökade diffusa utsläpp via dagvatten,
spray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd, vilket
riskerar att skada recipienterna. Det senare gäller även åtgärder som bidrar till ökad
hastighet vid framförallt väg.
Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning vid järnvägen bidrar däremot till minskad
påverkan på vatten vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. Ökad
trafiksäkerhet genom investeringar i befintlig sträckning minskar risken för olyckor med
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utsläpp till vatten som följd. Detta bidrar också till en minskad belastning på
recipienterna. Åtgärder inom investeringsprojekt i befintlig sträckning som innebär att
ett bristande vattenskydd tas om hand bidrar till att utsläppen av skadliga ämnen
minskar. Uppdatering av till exempel avvattningssystem är en annan åtgärd som
minskar risken för oönskad negativ påverkan på recipienterna. Liksom utbyte av
uttjänta/miljömässigt oacceptabla anläggningskomponenter mot miljöanpassade
komponenter i samband med investeringar i befintlig sträckning.
Ökad diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med skadliga utsläpp till
vatten som följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det
biologiska livet och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Minskad
påverkan innebär å andra sidan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i
bästa fall blir bättre.
Flöden och nivåer
Investeringar i ny- eller befintlig sträckning innebär markavvattning/och eller
grundvattennivåpåverkan vilket medför risk för att mark/våtmarker dräneras och/eller
grundvattennivåer sänks till skadliga nivåer.
Konsekvenserna för delaspekten flöden och nivåer kan vara skador på dels byggnader
och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men även skador på
våtmarker och deras ekosystem. Stadsmiljöavtalens bidrag till överflyttning från
privatbilism till kollektivtrafik, inte minst spårbunden, liksom satsningar på gång och
cykel, innebär ett positivt bidrag för delaspekterna dricksvattenförsörjning och
ekologiska värden. Undermarksbyggande, som schakter och tunnlar, medför ökad risk
för negativ påverkan på grundvattennivåerna med risk för skador på omgivningen som
följd vilket är negativt för delaspekten flöden och nivåer.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Konsekvenserna från påverkan på flöden och nivåer motverkar måluppfyllelse. Under
förutsättning att angivna antaganden uppfylls och åtgärder utförs så bedöms
konsekvenserna av plandelen för delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska
värden ha möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. Bedömningen för
delaspekten flöden och nivåer blir på grund av de potentiellt negativa konsekvenserna
för grundvattennivåerna och berörda skyddsobjekt att detta motverkar måluppfyllelse.
Den sammanvägda bedömningen blir att plandelen innebär risk för att måluppfyllelse
motverkas.

7.4.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Avsaknad av kunskap om plandelen Stadsmiljöavtal omöjliggör bedömning och innebär
därmed risk för försämrade förutsättningar för de areella näringarna. Åtgärderna inom
Stadsmiljöavtal förväntas genomföras i framförallt urban miljö och därmed kan deras
påverkan på och konsekvenser för aspekten antas vara små.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Bedömning kan inte göras på grund av avsaknad av kunskap om plandelen vilket
innebär risk för att måluppfyllelse motverkas.
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7.5.

Övriga åtgärder

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
planförslagets satsningar på övriga åtgärder kan komma att ge på miljöaspekterna
och dess delaspekter. För en beskrivning av vad som ingår i Övriga åtgärder se avsnitt
4.5.5.

Figur 30. Måluppfyllelse för Övriga åtgärder i planförslaget.

7.5.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Samverkan och samhällsplanering för utveckling av bebyggelse och infrastruktur som
främjar resor gång, cykel och kollektivtrafik samt godstransporter på järnväg och sjöfart
bedöms ha positiv klimatpåverkan medan samhällsplanering som leder till ökat
bilberoende och ökad andel gods på lastbil bedöms ha negativ klimatpåverkan.
Planförslaget omfattar forskning och innovation för minskad klimatpåverkan från
transportsystemet vilket är positivt ur klimatsynpunkt. En del effekter kan väntas under
planperioden medan de största effekterna sannolikt uppkommer efter planperioden. Det
är viktigt att FoI för minskar klimatpåverkan sker i ett livscykelperspektiv för hela
transportsektorn.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Växthusgasutsläpp från byggande av transportinfrastrukturen till följd av övriga
åtgärder ingår inte i bedömningen. Forskning och innovation för minskad
klimatpåverkan vid byggande och underhåll av infrastruktur bedöms ha positiv
klimatpåverkan på sikt.
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Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Byggande av infrastruktur innebär utsläpp och samtidigt kan de åtgärder som
genomförs ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från trafiken. Eventuella
minskningar av växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp
från åtgärder i infrastrukturen. Det innebär att övriga åtgärder både kan bidra och
motverka måluppfyllelse. Planförslagets inriktning för övriga åtgärder bedöms ha
marginell påverkan på nationella klimatmål men väl potential att bidra positivt.
Långsiktigt kan FoI leda till att nya lösningar tas fram som tillsammans med andra
åtgärder och styrmedel möjliggör att nationella klimatmål kan nås. Sammanfattningsvis
finns potential för att bidra till måluppfyllelse.

7.5.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Kunskap och forskning om landskap
Landskapet är en grundläggande förutsättning för människans levnadsförhållanden och
verksamheter, för all planering, byggande och vidmakthållande. I ett fossilfritt samhälle
måste nödvändiga resurser till övervägande del tillhandahållas av ekosystemen på
årsbasis. Kunskap om hur infrastrukturen och transportarbetet interagerar med
landskapet får därför sägas vara av stor vikt för att åstadkomma en hållbar
transportinfrastruktur. Något som stryks under i underlagsrapport Utkast till
forsknings- och innovationsavsnittet i den nationella transportplanen 2018-2029 där
det slås fast att ”Sverige står inför en enorm utmaning där vi måste ställa om till ett
hållbart transportsystem där ingen dör på grund av utsläpp, buller eller trafikolyckor
och där transporterna är fossilfria”. Vidare att ”Det räcker inte med att göra det vi hittills
gjort fast mer effektivt utan det krävs mer eller mindre ett paradigmskifte. Eftersom
omställningen mellan det befintliga och det framtida är stor och komplex, kommer
många aktörer att behöva samverka och nya lösningar verifieras i demonstrationsprojekt
för att bättre kunna se hur olika steg mot hållbarhet kan tas framöver. Å andra sidan har
efterfrågan på hållbara lösningar aldrig varit större och dessutom skapar
teknikutvecklingen goda förutsättningar för förnyelse.”
Planförslaget pekar ut två fokus; Fossilfri underhållsverksamhet och Klimatanpassning
av anläggningen. Den sistnämnda benämns i underlagsrapporten som Klimat och
hållbarhet, med tydlig tyngd på klimat. Planförslaget avgränsar i detta avseende
hållbarhet till klimatfrågan och tycks inte inkludera landskapet och dess funktioner i
detta. Sammantaget är bedömningen att planförslaget inte kommer att leda till
märkbara förbättringar i forskningsmöjligheter för landskapsfrågor eller natur- och
kulturmiljöfrågor.
Samverkan inom samhällsplanering
Genom Trafikverkets utvecklingsarbete Landskap i långsiktig planering (LiLP) har
myndigheten tillgång till material och metodik (ILKA) som underlättar den tidiga
planeringen och utgör en arena för samverkan mellan flera aktörer inom
samhällsplanering. Av planförslaget framgår inte om och hur Trafikverket avser nyttja
detta. Sammantaget är bedömningen att planförslaget inte tar tillvara potentialen för
samverkan och samhällsplanering som landskapsfrågan utgör.
Information och kunskapshöjande insatser
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Behovet av information och kunskapshöjande insatser, inklusive metoder och modeller
för analyser och uppföljning, är stort inom hela landskapsområdet. Vid en utveckling av
planeringsmodeller för hållbart samhälle kommer det att krävas integrering av
nuvarande landskapsmetoder och vidareutveckling av nya, för att klara
hållbarhetsmålen. Detta tycks inte vara hanterat i planförslaget.
Planförslaget anger inga intentioner för att ge de förutsättningar som krävs för att
förbättra kunskapsutvecklingen inom landskapets form och rumslighet. Detta skulle
framförallt gälla forskning inom landskapsarkitektur, arkitektur, design och
angränsande kunskapsområden samt inom integrerade arbetsprocesser för att utveckla
planerings- och förvaltningsprocesser med god förmåga att hitta hållbara lösningar.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningar av befintlig och tillkommande infrastruktur
för att nå en hållbar transportinfrastruktur med stärkta upplevelsevärden och kulturella
ekosystemtjänster riskerar att utebli, bli onödigt dyra eller satsas på felaktiga/onödiga
områden därför att nödvändig kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är den sammanvägda bedömningen att det finns risk för att
måluppfyllelse motverkas.

7.5.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Se avsnitt 7.5.2 Kunskap och forskning om landskap och Samverkan inom
samhällsplanering för beskrivning.
Information och kunskapshöjande insatser
Behovet av information och kunskapshöjande insatser, inklusive metoder och modeller
för analyser och uppföljning, är stort inom hela landskapsområdet. Vid en utveckling av
planeringsmodeller för hållbart samhälle kommer det att krävas integrering av
nuvarande landskapsmetoder och vidareutveckling av nya, för att klara
hållbarhetsmålen. Detta tycks inte vara hanterat i planförslaget.
Kunskapsuppbyggnad för ekologiska frågeställningar som infrastrukturens påverkan på
biologisk mångfald och att utveckla kostnadseffektiva åtgärder kräver långsiktiga och
tämligen omfattande studier för att möjliggöra statistiskt säkerställda generella
slutsatser. Planen anger inga intentioner för att ge sådana förutsättningar som krävs för
att förbättra kunskapsutvecklingen i detta avseende.
Landskapsanpassningsåtgärder för att stärka biologisk mångfald, grön infrastruktur och
ekosystemtjänster riskerar att utebli eller bli onödigt dyra.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningsåtgärder för att stärka biologisk mångfald, grön
infrastruktur och ekosystemtjänster riskerar att utebli, bli onödigt dyra eller satsas på
felaktiga/onödiga områden därför att nödvändig kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är den sammanvägda bedömningen att det finns risk för att
måluppfyllelse motverkas.
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7.5.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Se avsnitt 7.5.2 Kunskap och forskning om landskap och Samverkan inom
samhällsplanering för beskrivning.
Information och kunskapshöjande insatser
Behovet av information och kunskapshöjande insatser, inklusive metoder och modeller
för analyser och uppföljning, är stort inom hela landskapsområdet. Vid en utveckling av
planeringsmodeller för hållbart samhälle kommer det att krävas integrering av
nuvarande landskapsmetoder och vidareutveckling av nya, för att klara
hållbarhetsmålen. Detta tycks inte vara hanterat i planförslaget.
Planförslaget anger inga intentioner för att ge de förutsättningar som krävs för att
förbättra kunskapsutvecklingen inom kulturmiljöområdet. Detta skulle framförallt gälla
forskning inom effektsamband, kulturmiljöanpassning samt inom integrerade
arbetsprocesser för att utveckla planerings- och förvaltningsprocesser med god förmåga
att hitta hållbara lösningar.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningar av befintlig och tillkommande infrastruktur
för att nå en hållbar transportinfrastruktur och ett läsbart kulturlandskap riskerar att
utebli, bli onödigt dyra eller satsas på felaktiga/onödiga områden därför att nödvändig
kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är den sammanvägda bedömningen att det finns risk för att
måluppfyllelse motverkas.

7.5.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Forskning och utveckling kommer i varierande grad bidra till bättre kunskap om
problematiken, var insatser gör störst nytta, effektivare åtgärder, effektivare uppföljning
och förbättrade analyser. Forskning och innovation är exempelvis en viktig
förutsättningsskapande åtgärd för att lösa utmaningen med ökad och säker cykling.
Trafikverkets samverkan med kommuner och regionplaneorgan inom samhällsplanering
i vid mening lämnar också ett viktigt bidrag. Detta är dock närmast omöjligt att
kvantifiera.
Buller och vibrationer
Den beskrivning som görs om uttag av banavgifter är på en övergripande nivå och det
framgår inte om de möjligheter som finns att differentiera banavgifter ur bullersynpunkt
kommer att nyttjas eller inte. Det är därför inte möjligt att bedöma om utformningen av
banavgifterna kommer att leda till minskade bulleremissioner eller till minskad
bullerexponering. Det råder dock ingen tvekan om att det finns en potential i detta
avseende.
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Trafikverket avser fortsätta sin utveckling av åtgärder mot buller och vibrationer,
kunskapsbyggnad om hälsoeffekter till följd av buller och vibrationer och även
utveckling av effektmåttet DALY.18
Fysisk aktivitet
Trafikverket avser fortsätta sin utveckling av DALY som ett mått på fysisk aktivitet och
även i samverkan med andra utveckla bättre mätmetoder för fysisk aktivitet.
Trafiksäkerhet
Forskning och innovation är en viktig förutsättningsskapande åtgärd för att lösa
utmaningen med ökad och säker cykling. För att reducera singelolyckorna som är helt
dominerande, krävs nya typer av åtgärder som exempelvis stötupptagande beläggningar
och nya skyddsutrustningar i linje med den nya cykelhjälmen i form av en airbag. Denna
utveckling har stöttats av FoI medel från Vägverket.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Forskning och utveckling kommer i varierande men okänd grad bidra till bättre kunskap
om problematiken, var insatser gör störst nytta, effektivare åtgärder, effektivare
uppföljning och förbättrade analyser. Därigenom kommer mer förbättrad hälsa att fås
för pengarna och folkhälsan öka. I hur grad är inte möjligt att ange.
Konsekvenserna av plandelen är att kunskapen om effektsamband för gång- och
cykelåtgärder utvecklas och att Trafikverket genom sitt samhällsplaneringsarbete kan
fortsätta att utveckla sin samverkan med kommuner och regionala planupprättare.
Omfattningen är dock svårbedömd. Sammanfattningsvis är därför bedömningen att det
finns möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse.

7.5.6.

Miljöaspekt befolkning

Planförslagets utfall beror på hur och i vilken omfattning åtgärder i statens infrastruktur
samordnas med framför allt lokala och regionala aktörers åtgärder. Omfattning och
inriktning på samhällsplaneringen liksom samverkan är därför mycket betydelsefullt.
Vad gäller kunskap om de frågeställningar som aspekten befolkning avser och sociala
frågor i stort kopplat till transportsystemets utveckling är kunskapsläget generellt lågt
och det finns stort behov av forskning och utvecklingsprojekt.
De resurser som satsas på bland annat samhällsplanering, samverkan och FoI kan på
sikt bidra till att indirekt ge positiva bidrag till aspekten befolkning, genom ökade
förutsättningar att tillgodose behov av tillgänglighet på ett sätt som är likvärdigt mellan
olika grupper.
Vad gäller föreliggande miljöaspekt antas med hänvisningen till avgränsning till
tillgänglighetsaspekter att ingen betydande miljöpåverkan uppstår som direkt
konsekvens av planförslaget.

18

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn tas både
till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på
populationsnivå.
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Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Planförslaget delen Övriga åtgärder
De resurser som satsas på samhällsplanering och samverkan bedöms indirekt kunna ge
positiva bidrag till i form av ökad tillgänglighet, och därmed ha potential att bidra
positivt till måluppfyllelse. Denna bedömning är emellertid osäker. De resurser som
satsas på FoI kan användas för att öka kunskapen om sociala dimensioner och bidra till
en markant kunskapshöjning inom området och indirekt påverka kommande planering.
Sammanfattningsvis är därför bedömningen att det finns möjlighet/potential att bidra
till måluppfyllelse.

7.5.7.

Miljöaspekt luft

Hur inriktningar inom FoI kommer att påverka emissioner, halter eller exponering finns
ingen grund för att uttala sig om i nuläget. I underlaget framgår inte heller omfattning
eller inriktning av samverkan inklusive samhällsplanering eller om denna förändras i
och med planförslaget.
Ingen bedömning om påverkan och effekter på emissioner, halter eller exponering har
därför gjorts.
Generellt är det så att samverkan och samhällsplanering för utveckling av bebyggelse
och infrastruktur som främjar resor gång, cykel och kollektivtrafik samt godstransporter
på järnväg bedöms ha positiv påverkan på emissioner och luftkvalitet medan
samhällsplanering som leder till ökat bilberoende och ökad andel gods på lastbil bedöms
ha negativ påverkan på miljöaspekten luft.
De resurser som satsas på bland annat samhällsplanering, samverkan och FoI kan på
sikt bidra till att indirekt ge positiva bidrag till aspekten luft.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Konsekvenserna av övriga åtgärder går inte att bedöma på nuvarande underlag. Det
finns potential för plandelen att bidra till måluppfyllelse, men det går inte att säga om så
sker. Därför bedöms plandelen innebära risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.5.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Utifrån avsaknad av kunskap om plandelens inriktning går det inte göra en bedömning.
En eventuell påverkan är sannolikt liten eller försumbar.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Plandelen övriga åtgärder bedöms sannolikt inte påverka skyddsvärda områden i någon
nämnvärd utsträckning.
Plandelen bedöms ge inga eller försumbara konsekvenser. Plandelen rymmer förvisso
potential för bidrag till måluppfyllelse beroende på inriktning och prioriteringar, men
det finns inga skäl att anta ett sådant bidrag utifrån den kunskap som finns vid
bedömningen.
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Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Plandelen rymmer potential till positivt bidrag till måluppfyllelse Dock saknas kunskap
för att avgöra plandelens inverkan på måluppfyllelse. Denna osäkerhet innebär att det
finns risk för att plandelen motverkar måluppfyllelse.

7.5.9.

Miljöaspekt vatten

Påverkan och effekter av Övriga åtgärder för aspekt vatten är påtaglig avseende vissa
komponenter. Kunskap om infrastrukturen och dess påverkan på och förhållande till
vatten är en helt oumbärlig komponent för att kunna skydda och säkra vattnet och dess
anknutna värden. Kunskap är nödvändig både vid planering, investering, drift och
underhåll. På samma sätt är kunskap och samsyn helt nödvändigt för att åtgärder och
försiktighetsmått ska bli miljömässigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva, och inte
minst, utföras på rätt plats i rätt prioritetsordning.
Planen beskriver den löpande verksamhet som bedrivs avseende
samverkan/samhällsplanering, FoI samt information och kunskapshöjande insatser.
Omfattning eller inriktning med avseende på vattenrelaterade frågor framgår dock inte.
Inte heller om denna förändras i och med planförslaget. Påverkan, effekter och
konsekvenser kan följaktligen endast diskuteras i generella ordalag och någon
bedömning kan inte göras. Delaspekterna hanteras samlat.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden samt flöden och nivåer
Information och kunskapshöjande åtgärder inklusive FoI innebär bättre förutsättningar
för bland annat välunderbyggda åtgärdsval, användning av bästa möjliga teknik,
välmotiverade skälighetsavvägningar, välunderbyggda värderingar, fungerande
underhåll, ändamålsenliga och effektiva krav, god vägledning, välmotiverade mål och
välförankrade strategier och synsätt.
Samhällsplaneringen kan bland annat bidra till goda avvägningar mellan olika intressen
samt lokalisering av olika verksamheter.
Samverkan är en förutsättning för bland annat välavvägda prioriteringsgrunder för
platser att åtgärda, kostnadseffektiv recipientkontroll, vältäckande och tillgängliga GISunderlag, kunskapsöverföring, ändamålsenlig och kostnadseffektiv FoI liksom effektiv
uppföljning.
Effekterna är sammantaget att det tas erforderlig hänsyn till vattnet och dess anknutna
värden i alla skeden och att vattnet skyddas på ett miljömässigt och kostnadseffektivt
sätt.
Konsekvenserna av plandelen kan, om nödvändiga åtgärder vidtas, bland annat vara att
påverkan/risken för påverkan på vattnet minskar, påverkan på skadeobjekt minskar,
samhällets resurser används på ett effektivare sätt, rätt åtgärder vidtas på rätt plats,
Trafikverket ökar sin goodwill och att antalet tillsynsåtgärder och förelägganden mot
Trafikverket minskar.
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Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Planförslaget delen Övriga åtgärder
Om gjorda antaganden uppfylls och nödvändiga åtgärder vidtas, har plandelen potential
att bidra till måluppfyllelse. Avsaknaden av information rörande vattenrelaterade frågor
innebär dock att bedömningen blir att planförslaget motverkar måluppfyllelse.

7.5.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Avsaknad av kunskap om plandelen gör att en bedömning av dess påverkan på och
konsekvenser för aspekten inte går att göra.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Planförslaget delen Övriga
åtgärder
Bedömning kan inte göras på grund av avsaknad av kunskap om plandelen vilket
innebär risk för att måluppfyllelse motverkas.

7.6.

Storstadsöverenskommelser

Figur 31. Måluppfyllelse för Storstadsöverenskommelser i planförslaget.

Utifrån det underlag om ingående åtgärder som funnits tillgängliga vid tidpunkten för
bedömning dras slutsatsen att dessa åtgärder visar likheter med åtgärder inom
stadsmiljöavtal. Storstadssatsningar ges därför samma bedömning av måluppfyllelse
som stadsmiljöavtal.
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Påverkan, effekt och konsekvens för
referensalternativ
I detta kapitel är redovisas en bedömning av de infrastrukturåtgärder (ungefär
fastställd plan 2014-2025) som ingår i referensalternativet, uppdelat i fem plandelar –
Vidmakthållande, Större investeringar, Trimnings- och miljöåtgärder, Stadsmiljöavtal
samt Övriga åtgärder. För varje plandel beskrivs dess påverkan, effekt och konsekvens
på miljön jämfört mot nuläge. För var och en har tio miljöaspekter bedömts. Slutligen
har konsekvenserna per aspekt satts i relation till hur väl de uppfyller eller motverkar
definierade mål (för respektive aspekt, se bilaga 2). För en beskrivning av vad som
ingår i referensalternativet se avsnitt 5.2.

8.1.

Vidmakthållande

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
referensalternativets satsningar på vidmakthållande (underhåll) kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Vidmakthållande se kapitel
4.5.1.

Figur 32. Måluppfyllelse för Vidmakthållande i referensalternativet.

8.1.1.

Miljöaspekt klimat

Ur klimatsynpunkt krävs en kombination av styrmedel och infrastrukturåtgärder för att
nå klimatmålen. Åtgärder i infrastrukturen innebär i sig en marginell förändring av
trafikutvecklingen för de olika trafikslagen och styrmedel är därför centrala för att
åstadkomma energieffektivisering, ökad andel förnybar energi samt
beteendeförändringar som leder till mer energieffektiva rese- och transportmönster.
Däremot behöver de föreslagna åtgärderna inriktas för att möjliggöra en utveckling av
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resande och transporter som är energieffektiva och minskar klimatpåverkan.
Referensalternativet innehåller åtgärder som bedöms såväl stödja som motverka en
sådan utveckling.
Ett sätt att analysera om åtgärderna i planförslaget är robusta i en framtid med ökad
andel gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart är att göra känslighetsanalyser av
lönsamheten i ett scenario med minskad personbils- och lastbilstrafik samt i ett scenario
med ökad trafik på järnväg. Ett sådant scenario överensstämmer med scenario 3 och 4 i
Trafikverkets komplettering till underlaget till inriktningsplaneringen (Trafikverket,
2016h). Känslighetsanalyser av minskad personbils- och lastbilstrafik är obligatoriska
enligt ASEK och görs av NNK för vägobjekt > 200 miljoner mot -12 procent
personbilstrafik och oförändrad lastbilstrafik. För järnvägsprojekten används den
obligatoriska känslighetsanalysen med +50 procent trafik. Inga kvantitativa
känslighetsanalyser har gjorts för åtgärder utöver de som nämns ovan men kvalitativa
resonemang göras.
Klimatpåverkan från trafiken
Referensalternativet omfattar åtgärder inom vidmakthållande som både bedöms öka och
minska utsläppen av växthusgaser från trafiken. Underlag saknas dock för att göra en
kvantitativ bedömning. Referensalternativet omfattar fortsatt vidmakthållande på
dagens nivå vilket bedöms kunna försämra järnvägens skick över tid. Detta kan i sin tur
leda till överflyttning av transporter från järnväg till väg vilket är negativt ur
klimatsynpunkt.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Inga kvantitativa analyser har gjorts. Satsningar på drift och underhåll bedöms som
positivt i ett transportsystem som bidrar till klimatmålen tack vare ökade möjligheter till
effektivare användning av befintligt transportsystem. Referensalternativets satsning på
järnvägsunderhåll bedöms dock inte som tillräcklig vilket sannolikt innebär att
järnvägen inte klarar den trafikökning som omfattas av scenario 3 i Trafikverkets
fördjupade inriktningsunderlag. Vad gäller scenario 4 har det ingen påverkan eftersom
det endast innebär minskar personbil- och lastbilstrafik och ingen ökad tillgänglighet
med andra färdmedel och trafikslag.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Utsläpp från vidmakthållandeanslaget antas uppgå till cirka 0,8 megaton koldioxid
(beräknat utifrån statistik över statlig transportinfrastruktur år 2015).
Sammantaget genererar Vidmakthållande i referensalternativet utsläpp från
infrastrukturen, samtidigt som vidmakthållande är nödvändigt för att uppnå målen om
tillgänglighet. Vad det gäller trafiken kan vidmakthållandeåtgärder innebära ökade och
minskade växthusgasutsläpp beroende på vilka åtgärder som genomförs. Det innebär att
konsekvenserna är svårbedömda. Eventuella minskningar av växthusgasutsläpp från
trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp från åtgärder i infrastrukturen.
Referensalternativet bedöms påverka nationella klimatmål marginellt. För att nå
nationella klimatmål behövs ytterligare styrmedel och åtgärder.
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Trafikverkets klimatkrav syftar till att minska utsläppen från byggande av infrastruktur
vilket leder till minskad risk att måluppfyllelsen motverkas. Det finns dock viss
osäkerhet hur mycket risken minskar.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Referensalternativet omfattar fortsatt vidmakthållande på dagens nivå vilket bedöms
kunna försämra järnvägens skick över tid. Detta kan i sin tur leda till överflyttning av
transporter från järnväg till väg vilket i så fall är negativt ur klimatsynpunkt.
Sammanfattningsvis är bedömningen att måluppfyllelse motverkas.

8.1.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Det framgår inte av fastställd plan (2014-2025) hur Vidmakthållande prioriterar skötsel
och underhåll av anläggningens miljökvaliteter. Nuvarande utveckling fortsätter fram till
år 2040 vilket innebär fortsatt utarmning och även utplåning av landskapets form och
rumslighet och därmed sammanhängande upplevelsevärden. Med nuvarande situation
kommer också de ökade insatserna för järnvägens vidmakthållande att fortsatt ske utan
samtidigt säkerställande av form och rumslighet i berörda infrastrukturmiljöer.
Landskapets upplevelsevärden kommer att fortsätta att försvagas och inga bidrag till
måluppfyllelse är möjliga. Detta har negativ betydelse för turistnäringen.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Fastställd plan har bristfälliga underlag tillgängliga om landskap. Utifrån aktuell
situation är bedömningen att fortsatt utarmning och utplåning av viktiga
upplevelsevärden kommer att ske, vilket har negativ betydelse för turistnäringen.
Sammanfattningsvis bedöms referensalternativet motverka måluppfyllelse.

8.1.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Det framgår inte av fastställd plan (2014-2025) hur Vidmakthållande prioriterar skötsel
och underhåll av anläggningens miljökvaliteter. Nuvarande utveckling fortsätter vilket
innebär fortsatt utarmning och minskning av artrika infrastrukturmiljöer som artrika
vägkanter, artrika stationsmiljöer och alléer. Den bristfälliga skötseln och underhållet av
landskapsanpassningsåtgärder som viltstängsel och faunapassager med mera fortsätter
med minskad eller utebliven funktion som följd. Bristerna i landskapsanpassning
förstärks dessutom på av faktorer som ligger utanför Trafikverkets rådighet till exempel
viss trafiktillväxt, förändringar i omgivningen som populationstillväxt, invasiva arter
med mera.
Landskapets gröna infrastruktur kommer att fortsätta att försvagas och inga bidrag till
måluppfyllelse är möjliga. Biologisk mångfald fortsätter att utarmas. Det innebär att
antalet livsmiljöer minskar, konnektiviteten mellan miljöerna minskar, tillgång till föda
och skydd minskar etcetera. Detta innebär en minskning av populationsstorlekarna
bland kärlväxter så väl som insekter och andra djur. Sammantaget bidrar
Vidmakthållande i referensalternativet till minskad biologisk mångfald, ökad känslighet
för tillfälliga väderhändelser, mindre anpassningsförmåga till klimatförändringar
etcetera.
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Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Fastställd plan har bristfälligt underlag tillgängligt om skötsel av artrika
infrastrukturmiljöer och övriga anläggningar för landskapsanpassning som berör
biologisk mångfald, växt- och djurliv. Utifrån aktuell situation är bedömningen fortsatt
utarmning av artrika infrastrukturmiljöer och bristfälligt vidmakthållande av
viltstängsel, faunapassager och andra landskapsanpassningsåtgärder.
Sammanfattningsvis bedöms Vidmakthållande i referensalternativet motverka
måluppfyllelse.

8.1.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Det framgår inte av fastställd plan hur Vidmakthållande prioriterar skötsel och
underhåll av anläggningens miljökvaliteter. Nuvarande utveckling fortsätter fram till
2040 vilket innebär fortsatt utarmning och även utplåning av infrastrukturens
kulturvärden som alléer, väghistoriska stenar och väganordningar, broar,
stationsmiljöer och kulturvägar, och därmed sammanhängande kulturmiljövärden. Med
nuvarande situation kommer också de ökade insatserna för järnvägens vidmakthållande
att fortsatt ske utan samtidigt säkerställande av infrastrukturens kulturmiljövärden.
Kulturmiljön kommer att fortsätta att försvagas och inga bidrag till måluppfyllelse är
möjliga. Och risken för rättsliga påföljder ökar när det gäller lagskyddade värden såsom
alléer, väghistoriska stenar och byggnadsminnen.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Fastställd plan har bristfälligt underlag tillgängligt om skötsel av infrastrukturens
kulturmiljöer. Utifrån aktuell situation är bedömningen att fortsatt utarmning och
utplåning av viktiga kulturvärden och kulturmiljöer kommer att ske samt att rättsliga
påföljder kommer att öka.
Referensalternativet bedöms motverka måluppfyllelse.

8.1.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Det finns brister i underhållet av infrastrukturen. Anläggningar sköts inte fullt upp till
en nivå som bibehåller anläggningarnas funktion. Den brist som idag finns till följd av
bristande underhåll av miljöåtgärder som till exempel bullerskärmar kan därför komma
att öka.
I referensalternativet tillkommer det en del infrastrukturanläggningar fram till år 2040
som även de ska underhållas. Om anslagen till Vidmakthållande är oförändrat i
”köpkraft” vilket måste antas i ett referensalternativ innebär det i praktiken minskade
resurser för respektive anläggning. Detta får konsekvenser för samtliga tre delaspekter
inom människors hälsa. Anläggningar för bullerskydd, cykeltrafik och trafiksäkerhet
kommer att degradera och tappa delar av sin funktion. Beroende på vilka prioriteringar
som görs påverkas även förutsättningarna för fysisk aktivitet. Några prioriteringar finns
inte att utläsa i referensalternativet.

179

För trafiksäkerhet, fysisk aktivitet och buller, spelar drift, underhåll och reinvesteringar
en helt avgörande roll. För att inte trafiksäkerheten skall äventyras krävs kloka
prioriteringar.
Den gradvis försämrade funktionaliteten för järnväg leder till ett minskat
järnvägsresande vilket i sin tur leder till ett minskat gående och cyklande i anslutning till
järnvägsresandet. Det leder även till ökade godstransporter på väg.
Även referensalternativet har ett järnvägsfokus, om än i mindre grad än planförslaget,
vilket å ena sidan gynnar fysisk aktivitet genom anslutningsresor till kollektivtrafik med
gång och cykel. Å andra sidan kan förutsättningarna för att gå och cykla påverkas
negativt då dessa sätt att färdas sker på eller i anslutning till vägnätet som får något
sjunkande driftmedel.
Reinvesteringar inom järnväg är inte påfallande högt i referensalternativet vilket har
bedömts minska järnvägens kapacitet relativt nuläge. Detta påverkar i sin tur det ”aktiva
anslutningsresandet” negativt.
Buller och vibrationer
Konsekvenserna innebär att emissionerna bedöms vara oförändrade och exponeringen
för trafikbuller bedöms öka. Detta gäller både antal personer exponerade över
riktvärden och antal personer exponerade över åtgärdsnivåer.
Fysisk aktivitet
Konsekvenserna innebär att förutsättningarna för fysisk aktivitet kommer att försämras
successivt i referensalternativet. Dels för att befintliga anläggningar gradvis kommer att
tappa funktionalitet dels för att sjunkande ambitioner i den dagliga driften rimligen blir
följden av urholkade driftanslag. Till detta kommer en sjunkande funktionalitet för
järnvägen vilket kommer att leda till minskat kollektivtrafikresande och därmed färre
”aktiva anslutningsresor”. Sammantaget leder detta till ett minskat positivt bidrag till
folkhälsan i termer av fysisk aktivitet.
Trafiksäkerhet
Konsekvenserna innebär att eftersatt underhåll särskilt på höghastighetsvägnätet kan
äventyra trafiksäkerheten. Det har på senare år uppmärksammats att flera dödsolyckor
inträffat vid kollision med skyddsutrustning som har som enda uppgift att skydda
trafikanterna. I flera av dessa har vägutrustningen inte fungerat som det är tänkt. Det
kan röra sig om föråldrad utrustning, brister i justering av räcke när vägbanan blivit
högre på grund av flera lager ny vägbeläggning. Eftersom den vanligaste allvarliga skada
en cyklist riskerar att råka ut för, är en singelolycka, är åtgärder för att reducera dessa
helt avgörande. I majoriteten av olyckorna spelar halka, både på grund av snö, is eller
grus en viktig roll. Nya rutiner och ambitionsnivåer för att åstadkomma en god och
förutsägbar friktion är avgörande för att de oskyddade trafikanterna borde kunna få stor
betydelse för ökad och säker cykling.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Referensalternativet delen
Vidmakthållande
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Exponeringen för trafikbuller bedöms öka till följd av eftersatt underhåll av
skyddsåtgärder. Minskningen av fysisk aktivitet kopplat till järnvägsresor kan antas stå i
direkt proportion till hur järnvägsresandet påverkas och är i denna mening stor.
Sammantaget är därför bedömningen att måluppfyllelsen motverkas.

8.1.6.

Miljöaspekt befolkning

De föreslagna satsningarna på vidmakthållande förutsätts bidra till att upprätthålla
förmågan att stå emot och hantera störningar på stora delar av väg- och järnvägsnätet
och bidra till att förbättra förutsättningarna i storstadsområden. Lågt trafikerade delar
av transportsystemet riskerar däremot gradvisa försämringar, i termer av exempelvis
ökade störningar och hastighetsnedsättningar.
Vidmakthållande enligt referensalternativet bedöms ha potential att bidra positivt till
aspekt befolkning, genom att ge förutsättningar för förbättrad tillgänglighet för stora
delar av befolkningen, bland annat i form av robust kollektivtrafik på järnväg i
storstadsområden. Prioriteringar av resurser till befolkningsstarka områden kan dock
bidra till ökade skillnader mellan olika delar av landet.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Konsekvenserna av delen Vidmakthållande bedöms vara potentiella bidrag till ökad
tillgänglighet för befolkningen i stort. Prioritering av befolkningsstarka områden kan
dock bidra till ökade skillnader mellan olika delar av landet. Sammantaget bedöms
satsningarna ha potential att bidra till måluppfyllelse. Bedömningarna är behäftade med
stora osäkerheter.

8.1.7.

Miljöaspekt luft

Allmänt gäller att utvecklingen i referensalternativet till största delen beror på vad som
händer med transportsystemet utanför de åtgärder som antas genomföras i statlig
infrastruktur (ungefär fastställd plan).
Underlag om hur vidmakthållande i referensalternativet påverkar trafiken saknas, så
ingen bedömning av vidmakthållandets betydelse för trafiken har kunnat göras. Därmed
har bedömningar av effekter på emissioner, halter eller exponering som en följd av
trafikutvecklingen inte kunnat göras. Vidmakthållande i referensalternativet bedöms ha
liten påverkan och effekt på emissioner, halter och exponering av luftföroreningar.
Vidmakthållandets inverkan på aspekten är till stora delar samma i referensalternativet
som i planförslaget. Hur olika delar av vidmakthållande förhåller sig till aspekten luft
beskrivs under avsnitt 7.1.7.
Det är svårt att säga huruvida Vidmakthållande i referensalternativet kommer att bidra
till miljökvalitetsmålet Frisk luft, utan uppgifter om påverkan på trafikarbetet. Inget
tydligt kan heller sägas om och i så fall i vilken omfattning referensalternativet kan bidra
till att motverka överskridande av miljökvalitetsnormer.
Det finns potential att halter och exponering påverkas i positiv riktning, om än i liten
omfattning.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Referensalternativet delen Vidmakthållande
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Konsekvenserna av referensalternativet är att emissionerna inte påverkas i någon tydlig
riktning samt att även halterna för de exponerade inte heller påverkas i någon tydlig
riktning. Det betyder att människor och miljö påverkas i samma grad som idag av
luftföroreningar. Sammantaget är bedömningen att osäkerheterna i plandelen innebär
risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.1.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Löpande drift- och underhållsverksamhet förväntas fortsatt innebära ett bidrag till såväl
diffusa föroreningar som punktkällor av till exempel pesticider, salt och
petroleumprodukter. Även trafik på statlig infrastruktur bedöms innebära diffus
förorening bland annat från läckage och slitage från fordon.
Om reinvesteringar görs där förorenade områden finns hanteras normalt sett förorenade
schaktmassor, men det är inte säkert att massor under schaktområdet bedöms och
hanteras. I många, men inte med säkerhet alla, fall hanteras föroreningar så att risk för
människors hälsa och miljö sänks till en acceptabel nivå. Fullständig information om
vilka reinvesteringar som kommer genomföras och om dessa berör förorenade områden
saknas i referensalternativet.
Förekomsten av förorenade områden bedöms vara konstant eller minska. Eventuella
befintliga förorenade områden kommer att åtgärdas. Samtidigt kan nya måttligt
förorenade områden tillkomma genom återvinning av måttligt förorenade massor eller
hantering av petroleumprodukter eller andra ämnen.
Risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön från förorenade
områden bedöms till följd av vidmakthållande vara oförändrad. Det innebär att
förorenade områden inom Trafikverkets ansvar fortsatt utgör ett hot mot människors
hälsa eller miljö. Utifrån nämnda osäkerheter finns risk för att måluppfyllelse motverkas
men samtidigt en potential att bidra till måluppfyllelse. Ett sådan positivt bidrag är i så
fall mycket marginellt i förhållande till vad som krävs för att nå miljökvalitetsmålet.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Hur drift och underhåll genomförs där väg och järnväg har beröring med skyddsvärda
områden har betydelse. Vidmakthållande tar inte skyddsvärda områden i anspråk, men
kan inverka på storleken av påverkan på skyddsvärda områden i både positiv och negativ
riktning. Upprätthållande av infrastrukturens miljöfunktioner och miljövärden ger
”status quo”. Ändrat vidmakthållande kan det inverka på den befintliga påverkan.
Genomförandet av drift och underhåll styrs framför allt i kommande skeden, såsom
verksamhetsplanering, snarare än i den nationella planen. Effekten på skyddsvärda
områden bedöms därför som relativt liten.
Vidmakthållande påverkar i ringa grad möjligheten att skydda och tillgodose
skyddsvärda områden. Det finns potential till ett positivt bidrag. Samtidigt finns
osäkerheter i hur drift- och underhållsverksamhet genomförs med avseende på

182

miljövärden och miljöfunktioner. Därmed finns risk att bristande drift och underhåll av
infrastrukturen kan ge negativa konsekvenser för skyddsvärda områden.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Vidmakthållandets konsekvenser bedöms som relativt små vad gäller både risk för skada
eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön, samt för möjligheten att tillgodose
och skydda skyddsvärda områden. Det finns både potential till ett positivt bidrag och
risk för ett negativt bidrag. Det resulterar i att det totalt sett finns risk för att
måluppfyllelse motverkas.

8.1.9.

Miljöaspekt vatten

Vidmakthållande innebär både positiv och negativ påverkan på och effekter för vatten
och vattenanknutna värden. Satsningar inom området kommer att förstärka denna
påverkan och dess effekter på de platser där satsningarna görs. Påverkan och effekter
gäller huvudsakligen delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska värden och
endast i begränsad omfattning flöden och nivåer.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid reinvesteringar innebär alltid en risk för förorening genom utsläpp av
länshållnings-/processvatten eller genom spill och olyckor under byggtiden, vilket
medför ökad belastning på recipienterna. Driftåtgärder som vegetationsreglering med
kemiska bekämpningsmedel riskerar att förorena vatten och halkbekämpning med salt
riskerar att försalta vattentillgångar.
Vidare medför åtgärder som bidrar till ökad trafik vid väg ökade diffusa utsläpp via
dagvatten, spray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd.
Detta riskerar att skada recipienterna. Detta gäller även åtgärder som bidrar till ökad
hastighet vid framförallt väg.
Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning vid järnvägen bidrar däremot till minskad
påverkan på vatten vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. Ökad
trafiksäkerhet genom bättre drift och underhåll, bland annat genom effektiv
halkbekämpning, minskar risken för olyckor med utsläpp till vatten som följd. Detta
bidrar också till en minskad belastning på recipienterna.
Reinvesteringar i och ändamålsenlig skötsel av befintliga vattenskyddsåtgärder och
avvattningssystem bidrar till att skadliga utsläpp minskar. På samma sätt innebär
kontroll och utbyte av uttjänta anläggningskomponenter mot miljöanpassade
komponenter, till exempel sugtransformatorer, minskad risk för förorening av våra
vattenområden.
Flöden och nivåer
Reinvesteringar, drift och underhåll av avvattningssystemen medför risk för ökad
markavvattning vilket innebär att till exempel våtmarker dräneras. Drift och underhåll
av infiltrationsanläggningar och pumpanordningar säkerställer deras funktion och
önskade/villkorade/icke skadliga grundvattennivåer kan upprätthållas. Kontroll av
nivåer och flöden, framförallt grundvatten, liksom sättningsmätningar och annan
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omgivningskontroll säkerställer tillstånds-/villkorsefterlevnad och att försiktighetsmått
och skyddsåtgärder kan vidtas för att, vid behov, upprätthålla icke skadliga nivåer.
Ökad diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med skadliga utsläpp till
vatten som följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det
biologiska livet och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Å andra sidan
innebär en minskad påverkan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i
bästa fall blir bättre. Konsekvenserna för delaspekten flöden och nivåer bedöms inom
Vidmakthållande i referensalternativet som begränsad men inte obetydlig.
Konsekvenserna kan vid bristande hantering vara skador på dels byggnader och
anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men även skador på
framförallt våtmarker och deras ekosystem. Konsekvenserna av Vidmakthållande i
referensalternativet bedöms generellt vara att påverkan/risk för påverkan på vattnet och
dess värden, ur ett föroreningsperspektiv, är störst för vatten vid väg, och att risk finns
att en acceptabel risknivå inte nås inom planperioden. Var konsekvenserna uppkommer,
i vilken omfattning och vid vilka vatten går inte att bedöma då lägesbunden information
saknas i underlaget. Sammantaget innebär detta att Trafikverket inte i tillräcklig
omfattning lever upp till, dels kraven som verksamhetsutövare, och dels som ansvarig
myndighet inom åtgärdsprogrammen för vatten. Resultatet kan i sådant fall förväntas
vara ökade tillsynsinsatser mot Trafikverket samt ett minskat förtroende för
Trafikverket som en ansvarsfull och drivande samhällsbyggare och aktör inom svensk
vattenförvaltning.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Referensalternativet delen Vidmakthållande
Under förutsättning att angivna antaganden uppfylls och angivna åtgärder utförs så har
Vidmakthållande i referensalternativet möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
för alla delaspekter. I och med osäkerheter kring miljöanpassningar och skyddsåtgärder
samt att åtgärder inte är utpekade geografiskt medför dock att bedömningen sänks en
nivå. Den sammantagna bedömningen för aspekten är att det finns risk för att
måluppfyllelse motverkas.

8.1.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Vidmakthållandeåtgärder sker i befintlig anläggning och innebär därmed inga
markanspråk som anses påverka förutsättningarna för de areella näringarna jordbruk,
skogsbruk och rennäring.
När det gäller påverkan på rennäringen krävs att tillräckliga medel ges för
vidmakthållande av befintliga viltstängsel och passager för att inte innebära en ökning
av antalet renpåkörningar eller försvåra förflyttningar. Försämras anläggningarna så
finns det risk för att renpåkörningarna ökar som en följd av detta då viltstängsel faller
ihop eller att förflyttningar försvåras då passager blir obrukbara. Det är dock oklart hur
de tilldelade ekonomiska medlen kommer att användas inom vidmakthållandeanslaget
och därmed också svårt att bedöma huruvida försämringar kommer ske eller inte.
Förutsättningarna för yrkesfisket antas inte påverkas av vidmakthållande i
referensalternativet.
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Referensalternativets medel till vidmakthållandeåtgärder innebär sannolikt ingen
påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna genom påverkan på
produktionsförmåga genom ianspråktagande av mark.
Vidmakthållande i referensalternativet har potential att genom underhåll och
reinvesteringar kopplat till viltstängsel och passager bidra till att förbättra
förutsättningarna för rennäringen genom att de bidrar till minskad renpåkörning och
upprätthållande av befintliga passager. Utfallet av de tilldelade medlen till
Vidmakthållande och dess betydelse för rennäringens förutsättningar är dock väldigt
osäkert.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Referensalternativet delen
Vidmakthållande
Vidmakthållande i referensalternativet har potential att bidra till måluppfyllelse, men på
grund av osäkerheter gällande miljöanpassningar och skyddsåtgärder bedöms plandelen
innebära risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.2.

Större investeringar

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
referensalternativets satsningar på större investeringar kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Större investeringar se avsnitt
4.5.2.

Figur 33. Måluppfyllelse för Större investeringar i referensalternativet.
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8.2.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Referensalternativet omfattar åtgärder som både bedöms öka och minska utsläppen av
växthusgaser från trafiken och ingen kvantitativ bedömning har gjorts av
referensalternativets påverkan på trafikutvecklingen. Prognoserna visar på kraftiga
ökningar av transporter med samtliga trafikslag fram till år 2040 men
referensalternativets påverkan på detta bedöms som förhållandevis liten.
Robust planering – känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
I resultat för känslighetsanalys från referensalternativet (fastställd plan 2014-2025) kan
man konstatera att en tredjedel av de föreslagna vägobjekten > 200 miljoner blev
olönsamma med minskad personbils- och lastbilstrafik. Viktigt att notera är att
känslighetsanalysen då räknade med en minskad personbilstrafik på 20 procent vilket
skiljer från känslighetsanalysen av planförslaget som räknar med 12 procents
minskning. Båda alternativen räknar med nolltillväxt i lastbil. Anledningen är
uppdaterade rekommendationer av ASEK. Av figuren går också att utläsa att ökat
koldioxidpris inte påverkar lönsamheten nämnvärt. Se Figur 34 nedan.

Figur 34. Fördelningen av vägobjekten på olika samhällsekonomisk lönsamhet. Huvud =
basprognos, CO2 3,50 = högre värdering, 3,50 kr/kg CO2. TA -20% = klimatscenariot. NNK ≥2
mycket hög lönsamhet, 1≤NNK<2 hög lönsamhet, 0,5≤NNK<1 lönsamt, 0≤NNK<0,5 svagt
lönsamt, -0,3≤NNK<0 olönsamt, NNK<-0,3 mycket olönsamt.

Klimatpåverkan från infrastrukturen
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Från de namngivna investeringarna i befintlig plan, beräknas utsläppen av växthusgaser
från byggandet av infrastrukturen bli totalt sett 4,6 megaton19 koldioxidekvivalenter. Då
inkluderas såväl uppströms utsläpp från utvinning, transport och förädling av råvaror,
som direkta utsläpp vid byggandet av infrastrukturen.
Sammantaget innebär byggande av infrastruktur utsläpp, samtidigt som de åtgärder
som genomförs kan ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från trafiken. Det
innebär att konsekvenserna är svårbedömda. Eventuella minskningar av
växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp från åtgärder i
infrastrukturen. Det innebär att de namngivna investeringarna både kan bidra till och
motverka måluppfyllelse. Referensalternativet bedöms påverka nationella klimatmål
marginellt. För att nå nationella klimatmål behövs ytterligare styrmedel och åtgärder.
Trafikverkets klimatkrav syftar till att minska utsläppen från byggande av infrastruktur
vilket leder till minskad risk att måluppfyllelsen motverkas. Det finns dock viss
osäkerhet gällande hur mycket risken minskar.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Referensalternativet delen Större investeringar
Byggande och underhåll av nya investeringsåtgärder innebär utsläpp. Samtidigt kan nya
investeringsåtgärder, tillsammans med styrmedel, bidra till en utveckling av resande och
transporter som är energieffektiv och minskar klimatpåverkan. Om investeringar ska
bidra till klimatmål krävs att åtgärderna leder till minskade växthusgasutsläpp från
trafiken samtidigt som infrastrukturbyggandets utsläpp begränsas. Om så är fallet har
inte varit möjligt att analysera. Sammantaget är därför bedömningen att osäkerheterna i
plandelen innebär risk för att måluppfyllelsen motverkas.

8.2.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Landskapskaraktär
Avsnitt 7.2.2 beskriver utgångspunkterna för bedömningen av miljöaspekten form och
rumslighet.
I älvdalar och åslandskap är det stor risk för skalbrott när ny infrastruktur till exempel
ska tvära mot landskapets befintliga riktningar. I mosaiklandskap är det stor risk för
skalbrott när ny infrastruktur, som är relativt storskalig, ska möta landskapets
småskalighet. I slättlandskap är det stor risk för omfattande förändringar av visuell
karaktär när ny infrastruktur ska förläggas i flacka och vida landskap som har långa
obrutna siktlinjer. Dessa risker medför, om de inte hanteras, förändringar som har
social betydelse till exempel upplevelser, människans identitet och relation till
landskapet samt ekonomisk betydelse till exempel för besöksnäringen. Riskerna kan
minskas avsevärt om projekten tillfullo följer Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323).
Investeringar i infrastruktur är omfattande landskapsomdanare. Byggnation av vägar
och järnvägar ger upphov till påtagliga förändringar av landskapets karaktär och
funktioner. Både lokalt eftersom åtgärderna är platsspecifika men också regionalt och
nationellt eftersom de lokala effekterna sammantaget förändrar bilden av och
19

För 10 objekt har klimatkalkyl inte kunnat upprättas eftersom de handlat om sjöfartsinvesteringar,
luftfartsinvesteringar eller på grund av att mängduppgifter saknats. Deras utsläpp har istället uppskattats grovt utifrån
deras kostnader och de utgör totalt knappt 0,2 megaton av sammanställningen, vilket troligtvis är högt räknat.
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funktionerna i hela landskapstyper och därmed regioner. Många investeringar sträcker
sig över lång tid och resulterar i en förändring av det som är typiskt för olika geografiska
områden. Till exempel blir människans upplevelse av det typiskt Bohuslänska eller det
typiska slättlandskapet till något annat. Detta skapar långtgående konsekvenser för
landskapsupplevelsen, med en tilltagande utarmning av värden, vilket gör det svårt att
finna framtida former för hållbart bevarande och utveckling av landskapets värden.
Näringar som är starkt beroende av att landskapets karaktär och funktioner bibehålls
och utvecklas hållbart är besöksnäring, jord- och skogsbruk.
Riktlinje landskap
Flertalet av investeringsprojekten som ingår i referensalternativet har små möjligheter
att tillämpa Riktlinje landskap. De projekt som beställs efter 1 maj 2016 ska tillämpa
riktlinje landskap.20
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekt har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende form och rumslighet om Riktlinje landskap tillämpas, vilket bara
kan ske i begränsad utsträckning i referensalternativet. Sker inte detta kommer
bristerna i landskapsanpassning i huvudsak att kvarstå eller byggas på av faktorer som
ligger utanför planens rådighet till exempel delar av trafiktillväxten, förändringar i
omgivningen som rör stads- och bebyggelseutveckling, jord- och skogsbruk med mera.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Referensalternativet delen Större
investeringar
För merparten av investeringsprojekten i referensalternativet är bedömningen att risken
för att måluppfyllelse motverkas är fortsatt stor. Detta beror främst av att Riktlinje
landskap inte tillämpas i tillräcklig omfattning samt att fastställd plan inte lämnar
tillräckliga garantier för att landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens
planering och att genomförandet ska inbegripa tillämpning av gestaltningsprogram. Det
innebär fortsatt stora risker för långtgående förändringar gällande landskapets form och
rumslighet, vilket medför negativ inverkan på upplevelsevärden, människors identitet
och relation till landskap samt negativ betydelse för besöksnäring.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.2.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Landskapskaraktär
Avsnitt 7.2.2beskriver utgångspunkterna för bedömningen av miljöaspekten naturmiljö.
Mosaiklandskap liksom älvdalar och åsar är landskapstyper som bär den högsta
biologiska mångfalden. Därför kan ny infrastruktur i dessa landskapstyper generellt
förväntas få stor betydelse för växt- och djurliv och dess samspel via inte minst påverkan
på den gröna infrastrukturen. I slättlandskapet är den biologiska mångfalden i
allmänhet mera koncentrerad till enskilda lokaler/områden. I detta landskap kan ny
infrastruktur förväntas få mycket varierad påverkan på biologisk mångfald beroende av
den exakta lokaliseringen. Flertalet infrastrukturprojekt genomförs i de känsligaste
landskapstyperna med ökad risk att konnektivitet i landskapet minskar och störningar i
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känsliga miljöer ökar. Försämrad ekologisk funktionalitet och försvagad grön
infrastruktur kan därför förväntas om Riktlinje landskap inte tillämpas (TDOK
2015:0323).
Riktlinje landskap
Flertalet av investeringsprojekten som ingår i referensalternativet har små möjligheter
att tillämpa Riktlinje landskap. De projekt som beställs efter 1 maj 2016 ska dock
tillämpa Riktlinje landskap.21
En stor andel av investeringsprojekten som ingår i referensalternativet riskerar att
beröra viktiga naturområden för fåglar känsliga för trafikbuller. En stor andel projekt
har möjlig påverkan på värdefulla gräsmarker. En ringa andel av projekt som ingår i
referensalternativet berör avsnitt av transportinfrastruktur med stor andel viltolyckor.
Däremot berör en stor del av projekten avsnitt med stor barriärverkan för djur.
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekten har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende artrika infrastrukturmiljöer, barriärpåverkan och bullerpåverkan
om Riktlinje landskap tillämpas. Sker inte detta kommer bristerna i
landskapsanpassning att kvarstå eller byggas på av faktorer som ligger utanför
Trafikverkets rådighet till exempel viss trafiktillväxt, förändringar i omgivningen som
populationstillväxt, invasiva arter med mera.
En liten andel av investeringsprojekten berör avsnitt av transportinfrastruktur med stor
andel viltolyckor och den aktuella situationen med ökande antal viltolyckor kan inte
förväntas bli bättre via infrastrukturprojekt.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Referensalternativet delen Större
investeringar
Om Riktlinje landskap tillämpas av projekten kan landskapets gröna infrastruktur
stärkas, viktiga ekosystemtjänster kan levereras till samhället och bidra till
måluppfyllelse. Undantaget är viltolycksproblematiken där berörd andel av
infrastrukturen via investeringsprojekt är alltför liten för att kunna resultera i färre
viltolyckor totalt sett.
Om riktlinjen inte tillämpas, vilket är bedömningen för flertalet projekt i
referensalternativet så kommer den gröna infrastrukturen inte att stärkas och bidrag till
måluppfyllelse sammantaget att vara ringa.
För merparten av investeringsobjekten är bedömningen att risken för att måluppfyllelse
motverkas fortsatt är stor. Detta beror främst av att Riktlinje landskap inte tillämpas i
tillräcklig omfattning samt att fastställd plan inte lämnar tillräckliga garantier för att
landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens planering och att genomförandet är
landskapsanpassat.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.2.4.
21

Miljöaspekt kulturmiljö
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Landskapskaraktär
Avsnitt 7.2.2 beskriver utgångspunkterna för bedömningen av miljöaspekten
kulturmiljö.
Även i referensalternativet är det de tre landskapstyperna mosaiklandskap, älvdalar och
åslandskap samt slättlandskap som riskerar att förändras mest. Samtliga dessa tre
landskapstyper har varit attraktiva för människor under lång tid, då precis som nu. Det
medför att det generellt sett både finns ett stort tidsdjup och ett relativt påtagligt
förändringstryck i dessa landskap. Det är därför stor risk att ny infrastruktur bryter
kulturhistoriskt viktiga samband i dessa landskapstyper och att ny infrastruktur bidrar
till strukturomvandling av landskapet, vilket är av stor vikt för kulturmiljön och
landskapets läsbarhet. I älvdalar och i mosaiklandskap är jordbruket av stor vikt för
landskapets läsbarhet och kulturmiljövärden samtidigt som topografi och samhälleliga
förutsättningar erbjuder utmaningar för fortsatt jordbrukande. Här är det därför stor
risk att ny infrastruktur innebär barriärer som bidrar till nedläggning av jordbruk.
Älvdalar och åsar samt mosaiklandskap är ofta rika på förhistoriska lämningar, varför ny
infrastruktur ofta medför stor risk för utradering av kulturarv. Detsamma gäller
slättbygder, men här kan extensivt jordbruk i större utsträckning skadat
lämningsmiljöerna. En stor andel projekt i referensalternativet har möjlig påverkan på
värdefulla gräsmarker. Det är ofta marker som sammanfaller med höga kulturvärden.
Dessa risker medför, om de inte hanteras, förändringar som har avgörande betydelse för
kulturlandskapets läsbarhet och social betydelse till exempel genom kulturellt betingade
sammanhang i bygder, människors identitet och relation till landskapet. Sådana
förändringar i landskapet ger också konsekvenser för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Riskerna kan minskas avsevärt om projekten tillfullo följer Riktlinje
landskap (TDOK 2015:0323). Följs inte riktlinjen finns risk för långtgående
konsekvenser för kulturlandskapet med en tilltagande utarmning av värden, vilket gör
det svårt att finna framtida former för hållbart bevarande och utveckling av landskapets
kulturvärden. Näringar som är starkt beroende av att landskapets karaktär och
funktioner bibehålls och utvecklas hållbart är besöksnäring, jord- och skogsbruk.
Riktlinje landskap
Flertalet av investeringsprojekten som ingår i referensalternativet har små möjligheter
att tillämpa Riktlinje landskap. De projekt som beställs efter 1 maj 2016 ska tillämpa
riktlinje landskap.22
Sammantaget innebär detta att investeringsprojekt har stora möjligheter att förbättra
situationen avseende kulturmiljö om Riktlinje landskap tillämpas, vilket bara kan ske i
begränsad utsträckning i referensalternativet. Sker inte detta kommer bristerna i
landskapsanpassning att kvarstå eller byggas på av faktorer som ligger utanför planens
rådighet till exempel delar av trafiktillväxten, förändringar i omgivningen som rör stadsoch bebyggelseutveckling, jord- och skogsbruk med mera.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Referensalternativet delen Större
investeringar
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För merparten av investeringsprojekten i referensalternativet är bedömningen att risken
för att måluppfyllelse motverkas är fortsatt stor. Detta beror främst av att Riktlinje
landskap inte tillämpas i tillräcklig omfattning samt att fastställd plan inte lämnar
tillräckliga garantier för att landskapsfrågorna ska ligga till grund för projektens
planering och genomförande. Det innebär fortsatt stora risker för långtgående
förändringar gällande kulturlandskapets läsbarhet, genom brutna samband,
strukturförändringar och förändringar av markbruk samt utplåning av delar av
kulturarvet. Detta medför negativ inverkan på sammanhang i bygder, människors
identitet och relation till landskapet, samt ger negativa konsekvenser inom
ekosystemtjänster.
Sammantaget är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.2.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Fastställd plan är med avseende på större investeringar järnvägstung vilket bedöms
förbättra förutsättningarna för järnvägsresor och därmed även öka resandet med
järnväg såväl nationellt som regionalt.
Buller och vibrationer
Flera investeringsåtgärder på väg och järnväg kan medföra hastighetsökningar och
därmed även ökade bulleremissioner. Satsningarna med syftet att öka kapaciteten på
järnväg medför sannolikt ökade emissioner av buller och vibrationer kopplade till
järnväg.
I de flesta pågående eller planerade investeringsobjekt antas att buller- och
vibrationsåtgärder kommer att genomföras enligt planeringsfallen ”nybyggnad” eller
”väsentlig ombyggnad”. Några projekt antas dock klassas som befintlig infrastruktur. En
noggrannare uppföljning av klassningen har skett i planförslaget men inte i
referensalternativet. Osäkerheterna om detta är därför större i referensalternativet
jämfört med planförslaget.
Konsekvenserna av referensalternativet är att emissioner av trafikbuller och vibrationer
bedöms öka. Exponering för trafikbuller eller vibrationer för trafikbuller bedöms både
öka och minska till följd av referensalternativet. De flesta av investeringsprojekten
innebär att buller- och vibrationsåtgärder ska genomföras enligt planeringsfallen nyeller väsentlig ombyggnad av väg eller järnväg. Det innebär både förebyggande åtgärder
för att minska störningar i tidigare ostörda miljöer och i många fall även att befintliga
bullerstörningar minskar. Det finns dock investeringsprojekt där emissionerna kommer
att öka men där det inte kommer att genomföras några skyddsåtgärder eller där
skyddsåtgärder enbart kommer att genomföras i avgränsade delar av projekten till
exempel vid mötesstationer.
Sammantaget är bedömningen att de skyddsåtgärder som genomförs i namngivna
investeringsprojekt har potential till att bidra till måluppfyllelse med avseende på buller
och vibrationer.
Fysisk aktivitet
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Fysisk aktivitet bedöms öka i referensalternativet då gång och cyklande ofta är
reseelement i samband med kollektivt resande.
Referensalternativet innehåller en höghastighetsbanelänk mellan Järna – Linköping. Å
ena sidan kan dess påverkan på det regionala arbetsresandet antas gynna fysisk
aktivitet, å andra sidan kan de antas att den kan skära av korsande cykel- och gångleder.
Hur utfallet blir beror av vilken hänsyn som tas och vilka åtgärder som vidtas i
anslutning till dessas utformning och inpassning i landskapet. Även en östlig förbindelse
runt Stockholm och en höghastighetsbanelänk i Västsverige ingår i fastställd plan. Dessa
ingår dock ej i referensalternativet. Då de inte finns med i planförslaget denna gång har
det antagits att de inte skulle verkställas i referensalternativet heller.
Konsekvensen är att referensalternativet genom sina järnvägssatsningar, bedöms bidra
med en måttlig ökning av fysisk aktivitet vilket ger ett mindre, men gynnsamt, bidrag till
folkhälsan. Effekten är dock starkt beroende av ambitionsnivåer och hänsyn i
kommande planeringssteg.
Trafiksäkerhet
Vid större investeringar säkerställs som regel att trafiksäkerheten får betydande
förbättringar. Namngivna objekt har stor betydelse för trafiksäkerhetsutvecklingen.
Färre vägprojekt med mötesfrihet är naturligtvis negativt för trafiksäkerheten.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Referensalternativet delen Större
investeringar
Sammantaget bedöms att de åtgärder som genomförs för att skydda mot buller och
vibrationer i de namngivna investeringsprojekten har potential till att bidra till
måluppfyllelse med avseende på människors hälsa och aspekten buller och vibrationer.
För fysisk aktivitet finns sannolikt ett måttligt positivt bidrag. För trafiksäkerhet bidrar
investeringarna till måluppfyllelse.
En samlad bedömning är att investeringarna i referensalternativet har potential att
bidra till måluppfyllelse.

8.2.6.

Miljöaspekt befolkning

Referensalternativet kan förväntas bidra till att i högre grad möta efterfrågan på
kapacitetsstark infrastruktur i storstadsområdena, som präglas av kapacitetsproblem,
stor inflyttning och ökat bostadsbyggande.
Nationella projekt kan indirekt verka positivt på faktorer som är relevanta för aspekten
befolkning, genom ökad driftsäkerhet för bland annat järnvägen, och därmed ökat
möjligheter att resa kollektivt. Åtgärderna förväntas dock inte få direkta, påtagliga
effekter specifikt för grupper som är utsatta för bristande tillgänglighet (det vill säga för
de grupper utifrån vilka konsekvenser för aspekten befolkning bedöms).
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Referensalternativet delen Större
investeringar
Förbättringar i tillgänglighet i den statliga infrastrukturen kan generera nyttor i form av
bättre tillgänglighet till service, arbete, utbildning, kultur, natur och sociala kontakter.
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Den samlade bedömningen är att planförslaget i huvudsak bidrar positivt till
befolkningens tillgänglighet i stort genom att funktionaliteten i nuvarande
transportsystem upprätthålls och utvidgas. Givet fördelningen av investeringsåtgärder
bedöms emellertid skillnaderna mellan tillväxtkommunerna och övriga kommuner öka.
Konsekvenserna av referensalternativet bedöms vara ett positivt bidrag till
befolkningens tillgänglighet i stort. Emellertid kan skillnaderna mellan
tillväxtkommunerna och övriga kommuner öka. Investeringarna i referensalternativet
bedöms bidra till måluppfyllelse. Bedömningarna är dock behäftade med stora
osäkerheter.

8.2.7.

Miljöaspekt luft

Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken kommer enligt Trafikverkets basscenario att
minska med nära 80 procent mellan år 2014 och 2035, se Figur 35. Mellan år 2035 och
2040 är förändringen sannolikt mycket liten. Denna förväntande minskning av
transportsektorns totala utsläpp påverkas i liten omfattning av större investeringar som
förväntas genomföras. Men i det lokala perspektivet kan investeringar ha stor betydelse
för utsläpp, halter och exponering. Samlat innebär större investeringar att utsläppen
ökar och att halterna och exponeringen både ökar och minskar beroende på geografiskt
läge. Beroende på var människor bor samt var de större investeringarna görs påverkas
människor och miljö i olika grad. Hur större investeringar inverkar på aspekten luft
beskrivs närmare i avsnitt 7.2.7.

Figur 35. Beräknade utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken, tusen ton per år

Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Referensalternativet delen Större investeringar
Konsekvenserna av större investeringar i referensalternativet är att utsläppen ökar och
att halterna och exponeringen både ökar och minskar beroende på geografiskt läge.
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Detta innebär att Större investeringar i referensalternativet både motverkar och bidrar,
vilket resulterar i att det är stora osäkerheter i att bedöma hur det bidrar till
måluppfyllelse totalt sett. Bedömningen är därför att för aspekten luft innebär Större
investeringar att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.2.8.

Miljöaspekt mark

Större investeringar förväntas inte ge tillskott av starkt förorenade områden, men
sannolikt tillskott av måttligt förorenade områden till exempel genom återvinning av
måttligt förorenade massor. Större investeringar som görs där det finns befintliga
förorenade områden antas genomföras så att dessa hanteras på ett sätt som innebär att
risken för människors hälsa och miljö sänks till en acceptabel nivå. Till exempel genom
att förorenade schaktmassor hanteras i enlighet med miljöbalkens krav. Nya
investeringar och den förändrade trafiken som uppstår kan ge en ökad påverkan på
aspekten genom ökad eller flyttad diffus förorening eller risk för förorening.
Enligt sammanställningen av samlade effektbedömningar (SEB) för större investeringar
som ingick i planförslaget 2014-2025 (Trafikverket, 2013) bedömdes drygt hälften av
investeringarna (55 av 101) inte ha någon påverkan på förorenade områden. För en
fjärdedel (25 av 101) saknades bedömningar. Cirka tio procent (11 av 101) bedömdes
enligt SEB ha positiv påverkan då förorenade områden såsom massor tas om hand.
Cirka tio procent (tio av 101) bedömdes i SEB:arna ha negativ påverkan då det förekom
förorenade områden (ofta i befintlig anläggning). Hälften av dessa (fem) bedömdes ha
negativ påverkan då det finns eller finns risk för förorenade massor som behöver
hanteras. De andra fem beskriver risk för spridning vid hantering av förorenade massor.
Utifrån underlaget i SEB:arna har denna miljöbedömning istället dragit slutsatsen att i
de fall som investeringar görs där det förekommer förorenade områden kommer dessa
att hantera föroreningarna på ett sätt så att påverkan kan bedömas som positiv.
Samtidigt kan det i vissa investeringar uppstå en negativ påverkan genom spridning av
föroreningar vid genomförande av investering (Trafikverket, 2013).
Förekomsten av förorenade områden bedöms vara konstant eller minska, då inga
förorenade områden tillkommer samt att det sker ett mindre antal åtgärdanden av
befintliga förorenade områden i samband med större investeringar.
Risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms till följd av
större investeringar vara oförändrad eller minska något i referensalternativet. Det
innebär att förorenade områden inom Trafikverkets ansvar fortsatt utgör ett hot mot
människors hälsa eller miljö. Större investeringar innebär sannolikt inte motverkande
av måluppfyllelse, utan troligt ett svagt bidrag till målet. Ett sådant positivt bidrag är i så
fall mycket marginellt till vad som skulle krävas för att nå miljökvalitetsmålet.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Större investeringar i ny sträckning är den typ av åtgärder som, genom ytanspråk och
omgivningspåverkan, påverkar delaspekten skyddsvärda områden mest. I
sammanställningen av samlade effektbedömningar (Trafikverket, 2013) bedöms två av
totalt 101 namngivna investeringar påverka skyddsvärda områden negativt. För 30
namngivna investeringar saknas bedömningar. Sammanställningen indikerar att det är
relativt få namngivna investeringar som bedöms ha en negativ påverkan på skyddsvärda
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områden. Det finns dock risk för ett mörkertal i och med investeringarna som saknar
bedömning i SEB. Vidare är det sannolikt att den påverkan som anges i de samlade
effektbedömningarna är direkt påverkan då investeringen genomförs inom eller i
anslutning till skyddsvärda områden. Det är sannolikt att investeringarnas indirekta
påverkan är större. Den utmärkande investeringen i referensalternativet, utifrån
påverkans omfattning relativt andra investeringar, är Ostlänken vilken påverkar
skyddade områden såsom riksintressen, Natura 2000 och naturreservat (Banverket,
2009).
Investeringar i befintlig sträckning kan ha potential till att förbättra dagens situation.
Det är rimligt att anta att dessa investeringar förbättrar anläggningens prestanda på ett
sätt så att den negativa påverkan på skyddsvärda områden blir mindre jämfört med idag.
Vidare ökar förutsättningarna för att detta sker i och med implementeringen av Riktlinje
landskap.
Större investeringar innebär förvisso både positiv och negativ påverkan. Då den negativa
påverkan bedöms vara betydligt större, bedöms den sammantagna påverkan på
skyddsvärda områden som negativ.
Ianspråktagande av och påverkan på skyddsvärda områden gör att större investeringar
totalt sett har en negativ inverkan på möjligheten att skydda och tillgodose skyddsvärda
områden. Förvisso ryms ett positivt bidrag, och hur stor det sammantagna negativa
bidraget blir beror på hur investeringar planeras och genomförs i kommande skeden.
Höghastighetsbanornas två länkar gör att bedömningen är att måluppfyllelse motverkas.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Referensalternativet delen Större investeringar
Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms minska
något, vilket resulterar i ett bidrag till måluppfyllelse, som dock mycket marginellt
jämfört med målet. Möjligheten att tillgodose och skydda skyddsvärda områden
försämras. Sammantaget bedöms plandelen motverka måluppfyllelse.

8.2.9.

Miljöaspekt vatten

Investeringar innebär påverkan på och effekter för vatten och vattenanknutna värden,
både negativa och positiva, på de platser där de genomförs. Nya investeringar kommer
att förstärka denna påverkan och dessa effekter. Påverkan och effekter gäller alla
delaspekter för vatten – dricksvattenförsörjning, ekologiska värden och flöden och
nivåer.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid investeringar, både i ny och befintlig sträckning, innebär alltid en risk för
förorening. Till exempel genom utsläpp av länshållnings-/processvatten eller genom
spill och olyckor under byggtiden, vilket medför ökad belastning på recipienterna.
Vidare ger investeringar i ny sträckning, framförallt väg, upphov till nya källor av diffusa
utsläpp. Dessa sker via dagvatten, spray och stänk samt risk för olyckor med utsläpp till
vatten som följd, vilket medför nytillkommen/ökad belastning på recipienten.
Åtgärder som bidrar till ökad trafik på väg medför ökade diffusa utsläpp via dagvatten,
spray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd. Detta
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riskerar att skada recipienterna. Det senare gäller även åtgärder som bidrar till ökad
hastighet vid framförallt väg.
Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning på järnvägen bidrar däremot till minskad
påverkan på vatten vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. Ökad
trafiksäkerhet genom investeringar i befintlig sträckning minskar risken för olyckor med
utsläpp till vatten som följd. Detta bidrar också till en minskad belastning på
recipienterna. Åtgärder inom investeringsprojekt i befintlig sträckning som innebär att
ett idag bristande vattenskydd tas om hand bidrar till att utsläppen av skadliga ämnen
minskar. Uppdatering av till exempel avvattningssystem, liksom utbyte av
uttjänta/miljömässigt oacceptabla anläggningskomponenter mot miljöanpassade
komponenter i samband med investeringar i befintlig sträckning är andra åtgärder som
minskar risken för oönskad negativ påverkan på recipienterna.
Flöden och nivåer
Investeringar i ny- eller befintlig sträckning innebär markavvattning/och eller
grundvattennivåpåverkan vilket medför risk för att mark/våtmarker dräneras och/eller
grundvattennivåer sänks till skadliga nivåer.
Sammantaget innebär diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med
skadliga utsläpp till vatten som följd att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning,
det biologiska livet och ekosystemen kan försämras eller i värsta fall helt slås ut. Å andra
sidan innebär minskad påverkan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i
bästa fall blir bättre. Konsekvenserna för delaspekten flöden och nivåer kan vara skador
på dels byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men
även skador på våtmarker och deras ekosystem. Konsekvenserna av plandelen bedöms
generellt vara att påverkan/risk för påverkan på vattnet och dess värden, ur ett
föroreningsperspektiv, är störst för vatten vid väg. Vidare finns en risk att en acceptabel
risknivå inte nås inom planperioden. Sammantaget får detta till följd att Trafikverket
inte i tillräcklig omfattning lever upp till, dels kraven som verksamhetsutövare, och dels
som ansvarig myndighet inom åtgärdsprogrammen för vatten. Resultatet kan i sådant
fall förväntas vara ökade tillsynsinsatser mot Trafikverket samt ett minskat förtroende
för Trafikverket som en ansvarsfull och drivande samhällsbyggare och aktör inom
svensk vattenförvaltning.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Referensalternativet delen Större investeringar
Investeringar i befintlig sträckning har möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse.
Bedömningen för delaspekten blir dock på grund av de negativa konsekvenserna från
anläggningar i ny sträckning, byggskedet, påverkan på flöden och nivåer samt osäkerhet
kring miljöanpassningar/skyddsåtgärder att Större investeringar i referensalternativet
riskerar att motverka måluppfyllelse.

8.2.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Jordbruk och skogsbruk
Av referensalternativet framgår att minst 22 vägobjekt helt eller delvis går i ny
sträckning. Merparten av dessa tar jordbruksmark och/eller skogsmark i anspråk. Större
objekt såsom Rv56 Stingtorpet – Tärnsjö, E4/E12 Umeå, E22 Hurva-Vä etapp
Linderöd-Vä, E20 Götene-Mariestad och Alingsås-Vårgårda innebär mer än en mil ny
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vägsträckning där det i nuläget finns jordbruksmark och/eller skogsmark. Minst fem
järnvägsobjekt i referensalternativet går i ny sträckning och tar skogsmark och
jordbruksmark i anspråk.
Investeringar i befintlig sträckning och nationella projekt (till exempel åtgärder för
kraftförsörjning) kan innebära ett visst markanspråk i anslutning till befintlig
transportinfrastruktur. Referensalternativet innebär i och med minskning av de arealer
som är en grundläggande förutsättning för de areella näringarna jordbruk och skogsbruk
sannolikt en påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna. De nya
sträckningarna förmodas även innebära fragmentering och barriäreffekter för såväl
jordbruket som skogsbruket. Fragmentering kan leda till att skogsskiften och åkrar blir
för små för att det ska löna sig att bruka dessa. Barriäreffekter kan göra att marker blir
svåra att ta sig fram till med arbetsmaskiner.
Rennäring
Inga nya sträckningar väg antas gå inom områden av riksintresse för rennäringen. Ett
fåtal nya sträckningar i referensalternativet är dock placerade inom den halva av landet
som utgör renbetesmark och dessa utgör därmed en risk för barriäreffekter vilket genom
att försvåra vandring kan försämra förutsättningarna för rennäringen. Tre
järnvägsobjekt och två vägobjekt innebär åtgärder inom område av riksintresse för
rennäringen, någon analys av dessa åtgärders påverkan har inte gjorts.
Yrkesfiske
I referensalternativet finns två sjöfartsåtgärder Södertälje Sluss, Mälaren och Farled till
Gävle.
Farled till Gävle innebär att riksintresset för yrkesfiske i havsområdet berörs direkt av
muddringsarbeten (Sjöfartsverket, 2010). Effekterna för yrkesfisket i området har i
objektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedömts vara små (Sjöfartsverket, 2011).
Hela Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket. Utifrån bedömningar av art- och
beståndsnivå i MKB där Södertälje Sluss, Mälaren ingår förutses inga negativa
konsekvenser för riksintresset under driftsskedet, men en liten och övergående
konsekvens för yrkesfisket under anläggningsskedet (Sjöfartsverket, 2014).
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Referensalternativet delen Större
investeringar
Sammantaget innebär den minskade arealen jordbruksmark och skogsmark, samt den
fragmentering och de barriäreffekter som referensalternativet innebär leda till
försämrade förutsättningar genom minskad produktionsförmåga för de areella
näringarna jordbruk och skogsbruk.
Referensalternativet innebär risk för att ökade barriäreffekter i och med nya
sträckningar innebär försämrade förutsättningar för rennäringen. Denna bedömning är
dock osäker.
Sjöfartsåtgärder i referensalternativet bedöms innebära viss risk för något försämrade
förutsättningar för yrkesfisket genom påverkan på produktionsförmåga.
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Sammantaget bedöms större investeringar i referensalternativet leda till försämrade
förutsättningar för de areella näringarna genom påverkan på produktionsförmåga.
Därmed bedöms att måluppfyllelse motverkas.

8.3.

Trimnings- och miljöåtgärder

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
referensalternativets satsningar på trimnings- och miljöåtgärder kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Trimningsåtgärder och
Miljöåtgärder se avsnitt 4.5.3.

Figur 36. Måluppfyllelse för Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet

8.3.1.

Miljöaspekt klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Referensalternativet omfattar åtgärder som både bedöms öka och minska utsläppen av
växthusgaser från trafiken och underlag saknas för att göra en kvantitativ bedömning.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Generellt är åtgärderna för ökad kapacitet järnväg, kollektivtrafik samt ökad säker
cykling robusta i ett scenario med minskad personbils- och lastbilstrafik. Omvänt gäller
för åtgärderna för ökad kapacitet för personbils- och lastbilstrafik.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Har inte bedömts för Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet. Generellt kan
man dock säga att byggande av infrastruktur resulterar i utsläpp och samtidigt kan de
åtgärder som genomförs ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från trafiken.
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Det innebär att konsekvenserna är svårbedömda. Eventuella minskningar av
växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp från åtgärder i
infrastrukturen. Det innebär att trimningsåtgärderna både kan bidra och motverka
måluppfyllelse. Referensalternativet bedöms påverka nationella klimatmål marginellt.
För att nå nationella klimatmål behövs ytterligare styrmedel och åtgärder.
Trafikverkets klimatkrav syftar till att minska utsläppen från byggande av infrastruktur
vilket kan leda till minskad risk att måluppfyllelsen motverkas. Storleken på denna
minskade risk bedöms som mycket osäker.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns en potential till måluppfyllelse men
det kräver att åtgärderna leder till minskade växthusgasutsläpp från trafiken samtidigt
som infrastrukturbyggandets utsläpp begränsas.

8.3.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Eftersom åtgärder avseende till exempel kraftigt förslitna/förfallna miljöer kan vara
mycket kostsamma behöver sådana åtgärder vidtas i mycket sparsam omfattning, i
referensalternativet, för att ge utrymme till åtgärder inom andra landskapsaspekter.
Referensalternativet kommer sammantaget innebära att en mindre andel av behovet
inom tillvaratagande, restaurering och återskapande av arkitektoniskt höga värden och
upplevelsevärden kan åtgärdas.
Målsättningen till år 2030 kommer inte att uppnås och den långsiktiga målsättningen
om landskapsanpassad infrastruktur till år 2050 blir omöjlig att uppnå.
Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och kan därmed bidra till att skalbrottseffekter
begränsas och att visuell karaktär och arkitektoniska kvaliteter stärks. Tillämpas
däremot inte Riktlinje landskap kan situationen med säkerhet antas försämras.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Referensalternativet medger åtgärder i sparsam omfattning, vilket kommer stärka
värden och kvaliteter lokalt. Men till följd av det accelererande förfallet och faktorer som
ligger utanför planens rådighet (till exempel delar av trafiktillväxten, klimatpåverkan på
material etcetera) förväntas situationen för form och rumslighet sammantaget förvärras.
Det innebär negativ utveckling av upplevelsevärden och stora svårigheter för
Trafikverket att upprätthålla lagskyddade byggnadsminnen med arkitektoniskt höga
värden.
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Sammanfattningsvis är bedömningen att referensalternativet har möjlighet att bidra till
måluppfyllelse.

8.3.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Den dominerande posten kostnadsmässigt i landskapsanpassning är viltolyckorna,
samtidigt som en reduktion av olyckorna kan minska samhällets höga kostnader.
Referensalternativet bedöms inte kunna bidra till reduktion av viltolyckorna tvärtom
kan de befaras fortsätta öka, eftersom endast en mycket ringa del av åtgärdsbehovet av
säkra passager för djur kommer att kunna åtgärdas.
Referensalternativet kan sammantaget innebära att en mindre andel av behovet inom
artrika infrastrukturmiljöer kan åtgärdas. Detta kan bidra till delvis förbättrad ekologisk
funktion i landskapet lokalt. Hotet från invasiva arter mot artrika infrastrukturmiljöer
kan förväntas minska något, men fortfarande vara ett mycket allvarligt problem.
Åtgärder för att bullerdämpa naturmiljöer kan också vidtas under planperioden men i
mycket ringa omfattning i förhållande till behovet. Referensalternativet innebär att det
inte är möjligt att vidmakthålla nuvarande situation för alléer.
Målsättningen till år 2030 kommer inte att uppnås och den långsiktiga målsättningen
om landskapsanpassad infrastruktur till år 2050 blir närmast omöjlig att uppnå. Den
gröna infrastrukturen kan stärkas lokalt men inga märkbara förbättringar kommer att
vara möjliga på regional och nationell nivå, snarare kan sammantaget en försämring
förväntas med tanke på att ökad trafikdöd för djur är att förvänta.
För respektive åtgärdstypsområde är bedömningen att:


Viltolyckorna kommer att fortsätta öka med en förväntad fördubbling som följd
någon gång kring år 2050. Situationen för fisk och andra vattenlevande djur kan
förbättras något liksom situationen för groddjur. För fladdermöss och
medelstora däggdjur kommer situationen att fortsätta försämras.



Lokalt kan enstaka bullerstörda områden åtgärdas men inga regionala eller
nationella förbättringar kan förväntas.



Arealen artrika infrastrukturmiljöer kan förväntas öka något men allébeståndet
kommer att minska.



Hantering av invasiva, oönskade arter måste prioriteras och en okontrollerad
situation kan fortfarande vara möjlig att undvika om åtgärder prioriteras tidigt i
planen. Risken är dock stor att en okontrollerbar situation uppstår senare
eftersom alla förekomster inte är möjliga att åtgärda.

Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och kan därmed bidra till att situationen för
djurs möjligheter att säkert röra sig i landskapet förbättras. Tillämpas däremot inte
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Riktlinje landskap kan situationen med säkerhet antas försämras till exempel för djurs
möjligheter att nyttja landskapet.
Riktlinje landskap förväntas tillämpas i planering och genomförande av suicidstängsel,
mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder och därmed kan:
• viltolycksrisken minska på åtgärdade sträckor och samhällets kostnader för
viltolyckor minska på dessa sträckor. Möjligheterna till populationstillväxt ökar
lokalt för djur till följd av minskad mortalitet.
• arealen för ängs- och hagmarksarter kan förväntas öka liksom konnektiviteten i
områden med värdekärnor för ängs- och hagmarksarter.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Sammantaget bidrar referensalternativet till förbättringar av biologisk mångfald inom
grön infrastruktur exempelvis artrika vägkanter, stationsmiljöer och alléer men i
huvudsak på lokal nivå. Viltolycksproblematiken kan förväntas förvärras.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget bidrar till måluppfyllelse.

8.3.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Eftersom större åtgärder avseende nationellt viktiga kulturvägar och kulturbroar är
mycket kostsamma behöver sådana åtgärder vidtas i mycket sparsam omfattning, i
referensalternativet, för att ge utrymme till åtgärder inom andra landskapsaspekter.
Referensalternativet kommer sammantaget innebära att en mindre andel av behovet
inom kulturmiljö kan åtgärdas. Förslaget gör det inte möjligt att vidmakthålla
nuvarande situation för alléer, kulturmiljöer och infrastrukturens egna kulturvärden.
Det betyder att förfallet kommer att accelerera. Trafikverket kommer få stora problem
att klara upprätthållandet av statliga byggnadsminnen, på grund av det kritiska
tillståndet hos nationellt viktiga kulturbroar, samt andra lagskyddade företeelser som
alléer och väghistoriska stenar.
Målsättningen till år 2030 kommer inte att uppnås och den långsiktiga målsättningen
om landskapsanpassad infrastruktur till år 2050 blir omöjlig att uppnå. Den gröna
infrastrukturen (kulturmiljöaspekten) och infrastrukturens egna kulturvärden kommer
att stärkas lokalt men inga märkbara förbättringar kommer att vara möjliga på regional
och nationell nivå.
Andra trimningsåtgärder
De åtgärder med störst risk att åstadkomma negativ landskapspåverkan är
suicidstängsel, mötesseparering och kapacitetshöjande åtgärder som
bangårdförlängning med mera. Med risken för negativ påverkan följer också potential
att förbättra situationen för landskapsanpassning. Åtgärderna förväntas tillämpa
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och kan därmed bidra till att negativa effekter för
kulturmiljövärden och därmed sammanhängande sociala funktioner begränsas och
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kulturarvskvaliteter kan i vissa avseenden stärkas. Tillämpas däremot inte Riktlinje
landskap kan situationen med säkerhet antas försämras.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Referensalternativet medger åtgärder i sparsam omfattning, vilket kommer stärka
värden och kvaliteter lokalt. Men till följd av det accelererande förfallet och faktorer som
ligger utanför planens rådighet (till exempel trafiktillväxt, klimatpåverkan på material
etc.) förväntas situationen för kulturmiljö sammantaget förvärras. Det innebär negativ
utveckling av kulturlandskapets läsbarhet och stora svårigheter för Trafikverket att
upprätthålla lagskyddade företeelser med ökade rättsliga påföljder som följd (alléer,
statliga byggnadsminnen, väghistoriska stenar och andra fornlämningar inom
infrastrukturens egna kulturvärden).
Sammanfattningsvis är bedömningen att referensalternativet har möjlighet att bidra till
måluppfyllelse.

8.3.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Buller och vibrationer
Den del av trimningsåtgärder som påverkar buller och vibrationer mest är
miljöåtgärder. I referensalternativet innebär detta 2,6 miljarder kronor perioden 20142025 (prisnivå 2017). Konsekvenser av plandelen är att miljöåtgärderna minskar både
bulleremissioner och exponering för buller och vibrationer. Trafiksäkerhetsåtgärder på
väg som till exempel ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll) och sänkta hastigheter
kan minska bulleremissionerna lokalt. Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg bedöms
öka bulleremissionerna. Risk för en hel del förelägganden, eftersom
genomförandetakten är långsam.
Referensalternativet uppskattas leda till att cirka 35 000 av de mest utsatta
människorna får skyddad inomhusmiljö och uteplats under planperioden. Även skolor
med nivåer över riktvärdena kommer att åtgärdas. Cirka 85 000 personer får lägre
bullernivåer till följd av tystare beläggningar/förändrat spårunderhåll. Åtgärderna för
att minska exponeringen av trafikbuller längs statliga vägar och järnvägar bidrar till att
antalet DALY23 minskar eftersom risken för hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck
minskar.
Emissionerna från de kapacitetshöjande åtgärderna på järnväg bedöms både öka och
minska. De kapacitetshöjande åtgärderna innebär sammantaget ökade emissioner av
buller och vibrationer. Dessa åtgärder ger även effekt utanför de avgränsade fysiska
projektområdena som till exempel mötesspår för järnväg. Emissionerna kan även öka
eller minska lokalt till följd av till exempel hastighetsförändringar.

23

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn tas både
till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan på
populationsnivå.
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Riktade miljöåtgärder antas omfatta även ökad användning av tystare beläggningar eller
ur bullersynpunkt förändrat spårunderhåll. Dessa åtgärder kan minska
bulleremissionerna avsevärt.
Exponeringen för trafikbuller bedöms både öka och minska. De flesta
tillgänglighetsåtgärderna innebär sannolikt att buller- och vibrationsåtgärder inte
kommer att genomföras enligt planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Ökade emissioner
till följd av åtgärderna kommer därför inte att kompenseras genom buller- eller
vibrationsåtgärder i projekten.
Antalet exponerade för de högsta buller- och vibrationsnivåerna bedöms minska. Detta
till följd av satsningarna med riktade miljöåtgärder. Cirka 35 000 av de mest utsatta
personerna bedöms få skyddad inomhusmiljö och uteplats. Även skolor med nivåer över
riktvärdena får åtgärder.
Fysisk aktivitet
Generellt bedöms referensalternativet ge en förbättring av förutsättningarna för fysisk
aktivitet jämfört med nuläget. Detta med reservation för att om efterfrågan på cykling
och kollektivtrafik skulle öka mycket under planperioden kan insatserna befinnas
otillräckliga. Tillgänglighetsåtgärderna inom trimning bedöms på sikt leda till marginell
ökning av godstrafik på järnväg och en minskad ökning av trafikarbetet på väg.
Åtgärderna bedöms även förbättra förutsättningar för gång och cykling och för
kollektivtrafik.
Sammantaget bedöms Trimningsåtgärder i referensalternativet ge ett ej föraktligt bidrag
till att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet. Att förutsättningarna för fysisk
aktivitet förbättras bedöms leda till att cyklandet och gåendet ökar och därmed även den
fysiska aktiviteten
Tabell 17. Planeringsramar för utpekade åtgärdstyper i referensalternativ (fastställd plan)
Åtgärdstyp

NP 2014-2025

Kollektivtrafikåtgärder

1480

Cykelåtgärder

1300

Tillgänglighet för alla

1000

Trafiksäkerhet, väg

6350

Trafiksäkerhet
Trimningsåtgärder är effektiva för att åstadkomma en ökad trafiksäkerhet.
Bedömningen är att det har en betydande påverkarkan på trafiksäkerheten. Att förbättra
trafiksäkerheten på det befintliga vägnätet är den största utmaningen. Trafiksäkerheten
kommer inte att utvecklas lika positivt som skulle blivit fallet med en högre ekonomisk
ram, men likväl ges ett märkbart bidrag till målet.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Referensalternativet delen
Trimnings- och miljöåtgärder
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De sammantagna konsekvenserna av referensalternativet är minskade emissioner och
minskad exponering för buller och vibrationer. Åtgärderna bedöms medföra ett viktigt
bidrag till måluppfyllelse. Cirka 35 000 personer beräknas få skyddsåtgärder i eller vid
sin bostad. Cirka 85 000 personer uppskattas få minskad bullerexponering vid sin
bostad till följd av källbulleråtgärder vid infrastrukturen. Vidare förbättras
förutsättningarna för fysisk aktivitet samtidigt som trafiksäkerhet bidrar till
måluppfyllelsen. Sammantaget är därför bedömningen att delen Trimnings- och
miljöåtgärder i referensalternativet bidrar till måluppfyllelse.

8.3.6.

Miljöaspekt befolkning

I trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet ingår resurser för kollektivtrafik,
cykel och anpassningar av kollektivtrafikens bytespunkter. Dessa åtgärder ökar
tillgången till transportsystemet och dess anläggningar för användare av dessa
färdmedel.
För många användare är tillgången till transportsystemet och dess anläggningar en
begränsande faktor för att tillgodose deras behov av tillgänglighet. Det gäller bland
annat personer med funktionsnedsättning, barn och andra som kan vara utsatta för
bristande tillgänglighet. Ökade möjligheter att resa med kollektivtrafik, till fots eller med
cykel kan ge individer i grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet tillgång
till funktioner i samhället på mer likartade villkor, i synnerhet då tillgängligheten inte
villkoras av tillgång till egen bil (och därmed viss ekonomi). Prioriteringarna i planen
bedöms bidra positivt till målen (specifikt kopplat till faktorerna möjlighet att resa med
cykel, till fots och med kollektivtrafik, barns tillgänglighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning).
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Trimningsåtgärderna bedöms bidra till ökade möjligheter att resa med cykel, till fots och
med kollektivtrafik, samt bidra positivt till barns tillgänglighet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Referensalternativet bedöms därmed bidra positivt
till måluppfyllelsen i dessa avseenden.

8.3.7.

Miljöaspekt luft

Trimningsåtgärder innehåller en rad kapacitetshöjande åtgärder på väg och järnväg. Det
saknas underlag om de faktiska trimningsåtgärderna som avses genomföras i
referensalternativet och deras lokalisering. Därför kan inte påverkan, effekt och
konsekvens beskrivas för miljöaspekten luft.
Mycket generaliserande kan sägas att trimningsåtgärder som förbättrar kapacitet eller
ökar hastighet på väg ger ökade emissioner, och att åtgärder på järnväg kan genom att
motverka trafikökning på väg leda till att emissioner minskar. Hur olika
trimningsåtgärder påverkar aspekten luft beskrivs närmare i avsnitt 7.3.7.
Det är osäkert om plandelen bidrar till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Många åtgärder
syftar till ökad kapacitet och att vägsträckor bedöms få ökad hastighet i samband med
mittseparering. Men eventuellt kan trimningsåtgärderna Kapacitet järnväg; Ökad säker
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cykling samt Trafiksäkerhet väg (ATK ”fartkameror” + sänkning hastighet)
schablonmässigt ha en positiv påverkan på emissioner och halter av luftföroreningar.
Det är osäkert om plandelen i referensalternativet bidrar till att haltbidraget från
trafiken minskar i tätorter.
Det är osäkert om Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet bidrar till att
överskridande av MKN minskar. Inget i underlaget tyder på insatser som direkt minskar
överskridandet av MKN.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Konsekvenserna av Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet är att
emissionerna inte påverkas i någon tydlig riktning samt att även halterna för de
exponerade inte heller påverkas i någon tydlig riktning. Sammanfattningsvis är
bedömningen att osäkerheter innebär risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.3.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Fastställd plan för 2014–2025 har en indikativ fördelning av medel till att åtgärda
förorenade områden på cirka 1,3 miljarder kronor. I åtgärdsområden förorenade
områden ingår inte medel till den statliga miljögarantin.
Genom att jämföra fastställd plans medel med konsekvensbedömningar som gjorts i
denna åtgärdsplanering samt med hänsyn till de åtgärder som genomförs under åren
2014-2027, går det att översiktligt bedöma referensalternativets påverkan och effekter.
Effekten av fastställd plan i termer av antal åtgärdade områden har inte bedömts, men
antalet som kan åtgärdas är mycket lågt i förhållande till antalet hittills identifierade
förorenade områden. Bolag som omfattas av miljögarantin kommer också att kunna
ersättas enligt avtal (Trafikverket, 2017e).
Vissa trimningsåtgärder, främst kapacitetshöjande åtgärder, kan påverka förekomsten
av förorenade områden i mindre utsträckning. På samma sätt som vid större
investeringar är det troligt att man i samband med åtgärden tar om hand eventuella
förorenade områden.
Plandelen bedöms minska negativa konsekvenser för människors kort- och långsiktiga
hälsa samt för flora och fauna. Människoliv sparas, sjukdomar minskar, växt- och djurliv
i drabbade biotoper blir mer livskraftigt (Trafikverket, 2017e). Minskningen är liten i
relation till de befintliga förorenade områdenas sammanlagda negativa konsekvenser,
men stor i relation till konsekvenser av andra plandelar. Konsekvenserna på människors
hälsa och på flora, fauna och naturresurser bedöms som fortsatt stor trots åtgärder, då
insatsen är liten i förhållande till problemets storlek.
Förorenade markområden kan i vissa fall, efter riskbedömning och efterbehandling,
användas på ett effektivare sätt och blir därmed en tillgänglig resurs för samhället
(Trafikverket, 2017e).
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Miljökvalitetsmålet eller kraven i miljöbalkens 10 kap. bedöms inte kunna uppnås under
planperioden. Däremot följer ambitionsnivån i Trafikverkets arbete miljöbalkens
ambitionsnivå, vilket innebär att efterbehandlingarna bidrar men inte når upp till
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (som föreskriver att alla föroreningar ska tas
bort)(Trafikverket, 2017e).
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Miljöåtgärder som görs i befintlig infrastruktur som idag påverkar skyddsvärda områden
minskar den negativa påverkan som den har idag. Det gäller särskilt landskapsåtgärder,
men även åtgärder inom buller, vatten och förorenade områden kan bidra positivt. Det
saknas underlag i referensalternativet om geografisk fördelning av miljöåtgärder. Då
åtgärder prioriteras där bristerna är större, och skyddsvärda områden är en parameter i
bedömning av brister, är det rimligt att anta att de miljöåtgärder som märkbart minskar
befintlig negativ påverkan på skyddsvärda områden kommer att genomföras.
Landskapsåtgärder bedöms ha en positiv inverkan på möjligheten att skydda och
tillgodose skyddsvärda områden. Plandelen bidrar således till måluppfyllelse.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön bedöms minska
något, vilket resulterar i ett bidrag till måluppfyllelse, som dock mycket marginellt
jämfört med målet. Möjligheten att tillgodose och skydda skyddsvärda områden
förbättras något. Sammantaget bedöms plandelen bidra till måluppfyllelse, men inte till
att mål nås.

8.3.9.

Miljöaspekt vatten

Trimningsåtgärder innebär påverkan på och effekter för vatten och vattenanknutna
värden, både positiva och negativa på de platser där de genomförs. Riktade
vattenskyddsåtgärder innebär självfallet alltid en positiv påverkan/effekt/konsekvens i
just det avseendet. Inte sällan finns synergieffekter, framförallt med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som ofta är till gagn för vattenskyddet. Påverkan och
effekter utgår från komponenten riktade miljöåtgärder för skydd av vatten vid befintlig
anläggning och gäller delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska värden.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Riktade åtgärder för vattenskydd, både fysiska och administrativa, innebär minskad risk
för utsläpp till vatten som följd. Detta medför i sin tur minskad belastning på
recipienterna. Detta gäller ofta även åtgärder som bidrar till ökad trafiksäkerhet genom
investeringar i befintlig sträckning vilka minskar risken för olyckor med utsläpp till
vatten som följd. Byggskedet innebär alltid en risk för förorening av recipienterna, vilket
förstås kan gälla även byggnationer som syftar till att skydda vattnet.
Diffus förorening av vatten liksom risk för olyckor med skadliga utsläpp till vatten som
följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det biologiska livet
och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Minskad påverkan genom
trafiksäkerhetshöjande, men framförallt riktade vattenskyddsåtgärder innebär å andra
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sidan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i bästa fall blir bättre. Under
förutsättning att angivna antaganden och åtgärder genomförs bedöms plandelen för
delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska värden bidra till måluppfyllelse,
även om resurstilldelningen är lägre än vad som äskats.
Flöden och nivåer
Påverkan på delaspekten flöden och nivåer är begränsad då riktade åtgärder sällan är
aktuella i sammanhanget.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Referensalternativet delen Trimnings- och
miljöåtgärder
Under förutsättning att angivna antaganden uppfylls och angivna åtgärder utförs så är
den sammantagna bedömningen att Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet
bidrar till måluppfyllelse för berörda delaspekter – dricksvattenförsörjning och
ekologiska värden.
Detta innebär att Trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet bidrar till att
reducera påverkan/risk för påverkan vid berörda vatten till år 2027, målåret, den bortre
gränsen för när MKN ska vara nådd i landets vattenförekomster.

8.3.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Jordbruk och skogsbruk
Trimningsåtgärder i referensalternativet innebär sannolikt inga markanspråk som har
mer än försumbar påverkan på jordbrukets och skogsbrukets produktionsförmåga då
åtgärderna görs i eller i direkt anslutning till befintlig anläggning.
Yrkesfiske
Kapacitetsåtgärder för sjöfart som till exempel muddring av farleder kan innebära risk
för påverkan på fiskebestånd relevanta för yrkesfisket. I och med att
trimningsåtgärderna inte är utpekade geografiskt går det inte att uttala sig om påverkan
på områden av riksintressen för yrkesfiske.
Rennäring
Viltstängsling har en positiv effekt då de stänger renarna ute från vägbanan men
negativa effekter kan uppkomma i form av att det uppkommer barriäreffekter.
Detsamma gäller för suicidstängsling. Kumulativa effekter kan uppkomma tillsammans
med gruvdrift, vindkraft och andra anläggningar i renbetesområden.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Referensalternativet delen
Trimnings- och miljöåtgärder
Konsekvenserna för produktionsförmågan hos de areella näringarna jordbruk och
skogsbruk bedöms vara försumbara i och med försumbara markanspråk. Det finns risk
för att farledsåtgärder leder till försämrade förutsättningar för yrkesfisket i och med
påverkan på produktionsförmåga, men bedömningen kan inte göras då
trimningsåtgärderna inte utpekas geografiskt. Anslag till landskapsanpassande åtgärder
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såsom viltstängsling och passager har potential att bidra positivt till förutsättningarna
för rennäringen, men det finns risk för att dessa inte räcker till för att kunna leda till
förbättringar.
Trimningsåtgärder i referensalternativet bedöms sammantaget inte innebära mer än
försumbar påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna.
Sammantaget bedöms trimnings- och miljöåtgärder i referensalternativet ha potential
att bidra till måluppfyllelse i och med att landskapsanpassande åtgärder kan bidra
positivt till förutsättningarna för rennäringen.

8.4.

Stadsmiljöavtal

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
referensalternativets satsningar på stadsmiljöavtal kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Stadsmiljöavtal se avsnitt
4.5.4.

Figur 37. Måluppfyllelse för Stadsmiljöavtal i referensalternativet.

8.4.1.

Miljöaspekt Klimat

Klimatpåverkan från trafiken
Stadsmiljöavtal bedöms minska klimatpåverkan från trafiken.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
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Åtgärder inom stadsmiljöavtal bedöms vara robusta i en framtid med minskad
personbils- och lastbilstrafik.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Växthusgasutsläpp från byggande av transportinfrastrukturen till följd av
stadsmiljöavtal är svåra att beräkna och bedöms ge ett begränsat bidrag till de totala
utsläppen från referensalternativet. De ingår inte i bedömningen av växthusgasutsläpp.
Sammantaget resulterar byggande av infrastruktur i utsläpp. Dock bedöms utsläppen
från infrastruktur till följd av stadsmiljöavtal vara små och minskade utsläpp från
trafiken är sannolika. Stadsmiljöavtal bedöms ge ett litet positivt bidrag till nationella
klimatmål. Tillsammans med styrmedel finns möjlighet att öka detta bidrag.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal
Måluppfyllelse kräver att åtgärderna leder till minskade växthusgasutsläpp från trafiken
samtidigt som infrastrukturbyggandets utsläpp begränsas. Sammantaget är
bedömningen att Stadsmiljöavtalen bidrar till måluppfyllelse.

8.4.2.

Miljöaspekt landskap – form och rumslighet

Förutsatt att de fysiska förändringar som stadsmiljöavtalen ger upphov till planeras och
bearbetas strukturellt och gestaltningsmässigt kan den upplevda miljöns värden stärkas,
vilket dock är tveksamt utifrån de underlag som finns tillgängliga där dessa aspekter i
stort sett saknas.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Referensalternativets osäkerheter avseende såväl avsikter med som rådighet över
landskapsperspektivet är för stora för att möjliggöra en tillförlitlig
konsekvensbedömning för aspekten form och rumslighet.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.

8.4.3.

Miljöaspekt naturmiljö

Förutsatt att tätorternas grönytor inte minskar utan tvärtom stärks kan den biologiska
mångfalden stärkas och möjlighet till leverans av viktiga ekosystemtjänster öka. Detta är
dock tveksamt då inga underlag finns tillgängliga där dessa aspekter beskrivs.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal
Referensalternativets osäkerheter avseende såväl avsikter som rådighet för
naturmiljöperspektivet är för stora för att möjliggöra en tillförlitlig
konsekvensbedömning för aspekten naturmiljö.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.
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8.4.4.

Miljöaspekt Kulturmiljö

Förutsatt att de fysiska förändringar som stadsmiljöavtalen ger upphov till planeras och
utförs i samklang med kulturmiljön, kan de kulturhistoriska värdena stärkas och
vidareutvecklas, vilket dock är tveksamt utifrån de underlag som finns tillgängliga där
dessa aspekter i stort sett saknas.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Planförslaget delen Stadsmiljöavtal
Referensalternativets osäkerheter avseende såväl avsikter med som rådighet över
landskaps- och kulturmiljöperspektivet är för stora för att möjliggöra en tillförlitlig
konsekvensbedömning för aspekten kulturmiljö.
Sammanfattningsvis är bedömningen att osäkerhet innebär risk för att måluppfyllelsen
motverkas.

8.4.5.

Miljöaspekt människors hälsa

Stadsmiljöavtal ingår inte i fastställd plan men en ”testperiod” har körts under åren 2015
– 2017 med en budget på 700 miljoner kronor per år. Notera att endast
kollektivtrafikåtgärder ingick i början och cykelåtgärder endast i den sista ansökningen
och denna är i dagsläget inte färdigbehandlad. Det vill säga att beslut om tilldelning inte
har meddelats.
Stadsmiljöavtalen i referensalternativet bidrar med hälsomässiga förbättringar. Bidraget
är dock ganska blygsamt och skäl till det är:
• det årliga bidraget var lägre
• det avsåg endast tre år
Cykelåtgärder fanns endast med den sista ansökningsomgången, vilket minskade
påverkan på fysisk aktivitet och trafiksäkerhet speciellt.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Referensalternativet delen
Stadsmiljöavtal
Det som genomförts inom ramen för denna verksamhet gynnar måluppfyllelse (om än i
betydligt lägre grad än i planförslaget) för fysisk aktivitet och i någon mån även för
trafiksäkerhet. Sammantaget är att Stadsmiljöavtal bidrar till måluppfyllelse.

8.4.6.

Miljöaspekt befolkning

Stadsmiljöavtal prövas under en period i syfte att stödja lokalt resande med framför allt
kollektivtrafik. Stadsmiljöavtalen har särskild betydelse eftersom relevanta åtgärder i
förhållande till aspekten befolkning i hög grad behöver genomföras inom det
kommunala ansvarsområdet.
Ökade möjligheter att resa med kollektivtrafik kan ses som medel för att individer i
grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet får tillgång till funktioner i
samhället på mer likartade villkor.
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Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal
Stadsmiljöavtal genomförs som försök under begränsad period, och bedöms bidra till
ökade möjlighet att resa med framför allt kollektivtrafik, bidra positivt till barns
tillgänglighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Referensalternativet bedöms därmed bidra positivt till målen i dessa avseenden.
Sammantaget är att Stadsmiljöavtal bidrar till måluppfyllelse.

8.4.7.

Miljöaspekt luft

Vilka projekt som kommer att ingå vet vi inte, men syftet med Stadsmiljöavtalen är
beskrivet. Genom stadsmiljöavtal kan emissioner, halter och exponering minska något.
Utsläppen kan bedömas påverkas i linje med trafikförändringen nationellt. Påverkan
från stadsmiljöavtalen i referensalternativet bedöms därför vara att utsläppen minskar.
Stadsmiljöavtal har potential att bidra till en minskning av överskridande av MKN i
tätorter där det är ett problem.
Stadsmiljöavtal i referensalternativet bedöms bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft då
de minskar emissionerna i liten grad i de tätorter som omfattas av stadsmiljöavtalen.
Stadsmiljöavtal i referensalternativet bedöms bidra till att haltbidraget från vägtrafiken
minskar i de tätorter som omfattas av avtalen.
Det finns möjlighet att stadsmiljöavtal i referensalternativet bidrar till att överskridande
av MKN minskar då det är sannolikt att åtgärder som har effekt på vägtrafiken
genomförs i någon/några tätorter som har problem att klara MKN.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal
Konsekvenserna av stadsmiljöavtal i referensalternativet är att utsläpp, halter och
exponering minskar. Detta innebär att Stadsmiljöavtal i referensalternativet bidrar till
måluppfyllelse och därigenom en bättre luftmiljö för människor.

8.4.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Utifrån att det i dagsläget inte finns tillgänglig sammanställd kunskap om förekomsten
av förorenade områden samt hur dessa hanteras och de åtgärder som genomförs inom
ramen för Stadsmiljöavtal, går det inte av bedöma påverkan på förorenade områden.
Enligt samma resonemang som för andra typer av investeringar kan det antas att
åtgärder som görs där det förekommer förorenade områden så sker det i samband med
genomförande av sådana åtgärder också hantering av sådana förorenade områden.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Utifrån att det i dagsläget inte finns kunskap om vilka åtgärder som kommer
genomföras inom ramen för Stadsmiljöavtal går det inte av bedöma påverkan på
skyddsvärda områden. Stadsmiljöavtal antas ha ingen eller liten påverkan på
skyddsvärda områden. Det saknas underlag för att bedöma Stadsmiljöavtalens
konsekvenser i referensalternativets, men de antas vara relativt små.
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Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal

Stadsmiljöavtalen i referensalternativet har potential till positivt bidrag till
måluppfyllelse. Dock saknas kunskap för att avgöra plandelens inverkan på
måluppfyllelse. Denna osäkerhet innebär att det finns risk för att Stadsmiljöavtal i
referensalternativet motverkar måluppfyllelse.
8.4.9.

Miljöaspekt vatten

Investeringar i samband med stadsmiljöavtal innebär samma påverkan på och effekter
för vatten och vattenanknutna värden, både negativa och positiva på de platser där de
genomförs som övriga investeringar i infrastruktur. På samma sätt kommer
vidmakthållande av dessa anläggningar på sikt att påverka vatten. Påverkan och effekter
gäller alla delaspekter för vatten – dricksvattenförsörjning, ekologiska värden och flöden
och nivåer. Omfattningen begränsas av tätorternas/projektens avgränsade geografiska
utbredning och därav begränsade antal kontakter med olika vattenförekomster. I de
stora tätorterna är generellt sett däremot antalet potentiella skadeobjekt i form av
byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning stort. Frågan
om påverkan på flöden, men framförallt grundvattennivåer är därav högst aktuell.
Vilka effekter som fås av en fortsatt satsning på stadsmiljöavtal i planförslaget beror
utöver utformningen av de enskilda åtgärderna och motprestationerna. Effekter och
konsekvenser kan följaktligen endast diskuteras i generella ordalag.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden
Byggnation vid investeringar, både i ny och befintlig sträckning, innebär alltid en risk för
förorening genom utsläpp av länshållnings-/processvatten eller genom spill och olyckor
under byggtiden, vilket medför ökad belastning på recipienterna. Investeringar i ny
sträckning, framförallt väg, innebär en ny källa till diffusa utsläpp via dagvatten, spray
och stänk samt risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd, vilket medför
nytillkommen/ökad belastning på recipienten.
Åtgärder som bidrar till ökad trafik vid väg medför ökade diffusa utsläpp via dagvatten,
spray och stänk samt ökad risk för olyckor med utsläpp till vatten som följd, vilket
riskerar att skada recipienterna. Det senare gäller även åtgärder som bidrar till ökad
hastighet vid framförallt väg.
Åtgärder som bidrar till kapacitetsökning vid järnvägen bidrar däremot till minskad
påverkan på vatten vid överflyttning av transporter från väg till järnväg. Ökad
trafiksäkerhet genom investeringar i befintlig sträckning minskar risken för olyckor med
utsläpp till vatten som följd. Detta bidrar också till en minskad belastning på
recipienterna. Åtgärder inom investeringsprojekt i befintlig sträckning som innebär att
ett idag bristande vattenskydd tas om hand bidrar till att utsläppen av skadliga ämnen
minskar. Uppdatering av till exempel avvattningssystem är en annan åtgärd som
minskar risken för oönskad negativ påverkan på recipienterna. Liksom utbyte av
uttjänta/miljömässigt oacceptabla anläggningskomponenter mot miljöanpassade
komponenter i samband med investeringar i befintlig sträckning.
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Flöden och nivåer
Investeringar i ny- eller befintlig sträckning innebär markavvattning/och eller
grundvattennivåpåverkan vilket medför risk för att mark/våtmarker dräneras och/eller
grundvattennivåer sänks till skadliga nivåer.
Ökad diffus förorening av vatten liksom ökad risk för olyckor med skadliga utsläpp till
vatten som följd kan resultera i att förutsättningarna för dricksvattenförsörjning, det
biologiska livet och ekosystemen försämras eller i värsta fall helt slås ut. Minskad
påverkan innebär å andra sidan att förutsättningarna för dessa värden bibehålls eller i
bästa fall blir bättre. Konsekvenserna för delaspekten flöden och nivåer kan vara skador
på dels byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning men
även skador på våtmarker och deras ekosystem. Stadsmiljöavtalens bidrag till
överflyttning från privatbilism till kollektivtrafik, inte minst spårbunden, liksom
satsningar på gång och cykel, innebär ett positivt bidrag för delaspekterna
dricksvattenförsörjning och ekologiska värden. Undermarksbyggande, som schakter och
tunnlar, medför ökad risk för negativ påverkan på grundvattennivåerna med risk för
skador på omgivningen som följd vilket är negativt för delaspekten flöden och nivåer.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Referensalternativet delen Stadsmiljöavtal
Infrastruktur i ny sträckning, framförallt väg, tillför en ny risk för motverkan av
måluppfyllelse. För investeringar i befintlig sträckning finns potential för ett positivt
bidrag mot måluppfyllelse. Överflyttning till järnväg, cykel och gång bedöms bidra till
måluppfyllelse.
Konsekvenserna av plandelen för delaspekterna dricksvattenförsörjning och ekologiska
värden har möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse. Bedömningen för
delaspekten flöden och nivåer blir på grund av de potentiellt negativa konsekvenserna
för grundvattennivåerna och berörda skyddsobjekt att detta motverkar måluppfyllelse.
Den sammanvägda bedömningen blir att stadsmiljöavtalen innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas.

8.4.10. Miljöaspekt materiella tillgångar
Avsaknad av kunskap om Stadsmiljöavtal omöjliggör bedömning och innebär därmed
risk för försämrade förutsättningar för de areella näringarna. Åtgärderna inom
Stadsmiljöavtal förväntas genomföras i framförallt urban miljö och därmed kan deras
påverkan på och konsekvenser för aspekten antas vara små.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Referensalternativet delen
Stadsmiljöavtal
Bedömning kan inte göras på grund av avsaknad av kunskap om plandelen vilket
innebär risk för att måluppfyllelse motverkas. Då åtgärder förväntas genomföras i urban
miljö är deras betydelse för aspekten dock sannolikt liten.
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8.5.

Övriga åtgärder

I detta kapitel beskrivs den påverkan liksom de effekter och konsekvenser som
referensalternativets satsningar på övriga åtgärder kan komma att ge på
miljöaspekterna. För en beskrivning av vad som ingår i Övriga åtgärder se avsnitt
4.5.5.

Figur 38. Måluppfyllelse för Övriga åtgärder i referensalternativet.

8.5.1.

Miljöaspekt klimat

Åtgärderna som främjar ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik och
godstransporter med järnväg och sjöfart bedöms ha positiv klimatpåverkan medan
åtgärderna som ökar kapaciteten för personbils- och lastbilstrafik bedöms ha negativ
påverkan.
Samverkan och samhällsplanering för utveckling av bebyggelse och infrastruktur som
främjar resor gång, cykel och kollektivtrafik samt godstransporter på järnväg och sjöfart
bedöms ha positiv klimatpåverkan medan samhällsplanering som leder till ökat
bilberoende och ökad andel gods på lastbil bedöms ha negativ klimatpåverkan.
Robust planering– känslighetsanalys med mindre personbils- och lastbilstrafik och ökad
trafik på järnväg
Denna delaspekt har bedömts som ej relevant i referensalternativet.
Klimatpåverkan från infrastrukturen
Byggande av transportinfrastruktur till följd av övriga åtgärder förväntas ge ett
begränsat bidrag till utsläppen av växthusgaser och de ingår inte i bedömningen.
Sammantaget innebär byggande av infrastruktur att utsläpp genereras och samtidigt kan
de åtgärder som genomförs ge både ökade och minskade växthusgasutsläpp från
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trafiken. Det innebär att konsekvenserna är svårbedömda. Eventuella minskningar av
växthusgasutsläpp från trafiken behöver ställas mot växthusgasutsläpp från åtgärder i
infrastrukturen. Det innebär att övriga åtgärder både kan bidra till och motverka
måluppfyllelse. Övriga åtgärder bedöms ha marginell påverkan på nationella klimatmål.
Långsiktigt kan FoI leda till att nya lösningar tas fram som tillsammans med andra
åtgärder och styrmedel möjliggör att nationella klimatmål kan nås.
Trafikverkets klimatkrav syftar till att minska utsläppen från byggande av infrastruktur
vilket leder till minskad risk att måluppfyllelsen motverkas. Det finns dock viss
osäkerhet hur mycket risken minskar.
Sammanfattning – Miljöaspekt klimat – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Det finns en potential till måluppfyllelse men det kräver att åtgärderna leder till
minskade växthusgasutsläpp från trafiken samtidigt som infrastrukturbyggandets
utsläpp begränsas.

8.5.2.

Miljöaspekt Landskap – form och rumslighet

Referensalternativet anger inga intentioner för att ge de förutsättningar som krävs för
att förbättra kunskapsutvecklingen inom landskapets form och rumslighet. Detta skulle
framförallt gälla forskning inom landskapsarkitektur, arkitektur, design och
angränsande kunskapsområden samt inom integrerade arbetsprocesser för att utveckla
planerings- och förvaltningsprocesser med god förmåga att hitta hållbara lösningar.
Sammanfattning – Miljöaspekt landskap – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningar av befintlig och tillkommande infrastruktur
för att nå en hållbar transportinfrastruktur med stärkta upplevelsevärden och kulturella
ekosystemtjänster riskerar att utebli, bli onödigt dyra eller satsas på felaktiga/onödiga
områden därför att nödvändig kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.5.3.

Miljöaspekt Naturmiljö

Kunskapsuppbyggnad för ekologiska frågeställningar som infrastrukturens påverkan på
biologisk mångfald och att utveckla kostnadseffektiva åtgärder kräver långsiktiga och
tämligen omfattande studier för att möjliggöra statistiskt säkerställda generella
slutsatser. Referensalternativet anger inga intentioner för att ge sådana förutsättningar
som krävs för att förbättra kunskapsutvecklingen i detta avseende.
Landskapsanpassningsåtgärder för att stärka biologisk mångfald, grön infrastruktur och
ekosystemtjänster riskerar att utebli eller bli onödigt dyra.
Sammanfattning – Miljöaspekt naturmiljö – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningsåtgärder för att stärka biologisk mångfald, grön
infrastruktur och ekosystemtjänster riskerar att utebli, bli onödigt dyra eller satsas på
felaktiga/onödiga områden därför att nödvändig kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.
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8.5.4.

Miljöaspekt kulturmiljö

Referensalternativet anger inga intentioner för att ge de förutsättningar som krävs för
att förbättra kunskapsutvecklingen inom kulturmiljöområdet. Detta skulle framförallt
gälla forskning inom effektsamband, kulturmiljöanpassning samt inom integrerade
arbetsprocesser för att utveckla planerings- och förvaltningsprocesser med god förmåga
att hitta hållbara lösningar.
Sammanfattning – Miljöaspekt kulturmiljö – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Kostnadseffektiva landskapsanpassningar av befintlig och tillkommande infrastruktur
för att nå en hållbar transportinfrastruktur och ett läsbart kulturlandskap med kulturella
ekosystemtjänster riskerar att utebli, bli onödigt dyra eller satsas på felaktiga/onödiga
områden därför att nödvändig kunskapsutveckling inte säkerställs.
Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.5.5.

Miljöaspekt Människors hälsa

Forskning och utveckling kommer i varierande, om än okänd grad bidra till bättre
kunskap om problematiken, var insatser gör störst nytta, effektivare åtgärder, effektivare
uppföljning och förbättrade analyser. FoI är exempelvis en viktig
förutsättningsskapande åtgärd för att lösa utmaningen med ökad och säker cykling.
Trafikverkets samverkan med kommuner och regionplaneorgan inom samhällsplanering
i vid mening lämnar också ett viktigt bidrag. Detta är dock närmast omöjligt att
kvantifiera.
Ökad kunskap leder till att mer förbättrad hälsa fås för pengarna och bidrar därmed till
ökad folkhälsan. I vilken grad är inte möjligt att ange.
Sammanfattning – Miljöaspekt människors hälsa – Referensalternativet delen Övriga
åtgärder
Referensalternativet har sannolikt ett positivt bidrag för hälsa men mycket svårt att
bedöma och omöjligt att kvantifiera. Sammantaget är bedömningen att alternativet har
möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse.

8.5.6.

Miljöaspekt befolkning

Referensalternativets utfall med avseende på Övriga åtgärder beror på hur och i vilken
omfattning åtgärder i statens infrastruktur samordnas med framför allt lokala och
regionala aktörers åtgärder. Omfattning och inriktning på samhällsplaneringen liksom
samverkan är därför mycket betydelsefullt.
Vad gäller kunskap om de frågeställningar som aspekten befolkning avser och sociala
frågor i stort kopplat till transportsystemets utveckling är kunskapsläget generellt lågt
och det finns stort behov av forskning och utvecklingsprojekt.
De resurser som satsas på bland annat samhällsplanering, samverkan och FoI kan på
sikt bidra till att indirekt ge positiva bidrag till aspekten befolkning, genom ökade
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förutsättningar att tillgodose behov av tillgänglighet på ett sätt som är likvärdigt mellan
olika grupper.
Sammanfattning – Miljöaspekt befolkning – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
De resurser som satsas på samhällsplanering och samverkan bedöms indirekt kunna ge
positiva bidrag i form av ökad tillgänglighet, och därmed ha potential att bidra positivt
till måluppfyllelse. Denna bedömning är emellertid osäker. De resurser som satsas på
FoI kan användas för att öka kunskapen om sociala dimensioner och bidra till en
markant kunskapshöjning inom området och indirekt påverka kommande planering.
Sammantaget är bedömningen att alternativet har möjlighet/potential att bidra till
måluppfyllelse.

8.5.7.

Miljöaspekt luft

Det har inte gjorts någon analys av hur inriktningar inom Övriga åtgärder i
referensalternativet påverkar trafikutvecklingen och därmed emissioner, halter eller
exponering. Ingen bedömning om påverkan och effekter på emissioner, halter eller
exponering kan därmed göras i nuläget.
Generellt är det så att samverkan och samhällsplanering för utveckling av bebyggelse
och infrastruktur som främjar resor gång, cykel och kollektivtrafik samt godstransporter
på järnväg bedöms ha positiv påverkan på emissioner och luftkvalitet medan
samhällsplanering som leder till ökat bilberoende och ökad andel gods på lastbil bedöms
ha negativ påverkan på miljöaspekten luft.
De resurser som satsas på bland annat samhällsplanering, samverkan och FoI kan på
sikt bidra till att indirekt ge positiva bidrag till aspekten Luft.
Sammanfattning – Miljöaspekt luft – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Konsekvenserna av referensalternativet går inte att bedöma på nuvarande underlag.
Sammantaget är bedömningen att osäkerheterna i referensalternativet innebär risk för
att måluppfyllelsen motverkas.

8.5.8.

Miljöaspekt mark

Förorenade områden
Utifrån avsaknad av kunskap om inriktning på Övriga åtgärder går det inte göra en
bedömning av referensalternativet för förorenade områden. En eventuell påverkan är
dock sannolikt liten eller försumbar.
Skyddsvärda områden enligt 7 kap. miljöbalken eller riksintresse enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken
Referensalternativet delen Övriga åtgärder bedöms sannolikt inte påverka skyddsvärda
områden. Om plandelen har betydelse är det troligtvis ett bidrag till måluppfyllelse.
Sammanfattning – Miljöaspekt mark – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Det saknas underlag för att avgöra inverkan på måluppfyllelse. Denna osäkerhet innebär
att det finns risk för att måluppfyllelse motverkas.
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8.5.9.

Miljöaspekt vatten

Påverkan och effekter av Övriga åtgärder för aspekt vatten är påtaglig avseende vissa
komponenter. Kunskap om infrastrukturen och dess påverkan på och förhållande till
vatten är en helt oumbärlig komponent för att kunna skydda och säkra vattnet och dess
anknutna värden. Kunskap är nödvändig både vid planering, investering, drift och
underhåll. På samma sätt är kunskap och samsyn helt nödvändigt för att åtgärder och
försiktighetsmått ska bli miljömässigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva, och inte
minst, utföras på rätt plats i rätt prioritetsordning.
Övriga åtgärder innehåller bland annat den löpande verksamhet som bedrivs avseende
samverkan/samhällsplanering, FoI samt information och kunskapshöjande insatser.
Omfattning eller inriktning med avseende på vattenrelaterade frågor framgår dock inte.
Inte heller om denna förändras i och med referensalternativet. Påverkan, effekter och
konsekvenser kan följaktligen endast diskuteras i generella ordalag och någon
bedömning kan inte göras. Delaspekterna hanteras samlat.
Dricksvattenförsörjning och ekologiska värden samt flöden och nivåer
Information och kunskapshöjande åtgärder inklusive FoI innebär bättre förutsättningar
för bland annat välunderbyggda åtgärdsval, användning av bästa möjliga teknik,
välmotiverade skälighetsavvägningar, välunderbyggda värderingar, fungerande
underhåll, ändamålsenliga och effektiva krav, god vägledning, välmotiverade mål och
välförankrade strategier och synsätt.
Samhällsplaneringen kan bland annat bidra till goda avvägningar mellan olika intressen
samt lokalisering av olika verksamheter.
Samverkan är en förutsättning för bland annat välavvägda prioriteringsgrunder för
platser att åtgärda, kostnadseffektiv recipientkontroll, vältäckande och tillgängliga GISunderlag, kunskapsöverföring, ändamålsenlig och kostnadseffektiv FoI liksom effektiv
uppföljning.
Sammanfattning – Miljöaspekt vatten – Referensalternativet delen Övriga åtgärder
Om gjorda antaganden uppfylls och nödvändiga åtgärder vidtas, har Övriga åtgärder i
referensalternativet potential att bidra till måluppfyllelse. Avsaknaden av information
och underlag för att kunna bedöma ambition och inriktning för Övriga åtgärder rörande
vattenrelaterade frågor innebär dock att bedömningen blir att referensalternativet
innebär risk för att måluppfyllelse motverkas.

8.5.10. Miljöaspekt Materiella tillgångar
Avsaknad av kunskap om inriktning gällande Övriga åtgärder omöjliggör bedömning
och innebär därmed risk för försämrade förutsättningar för de areella näringarna.
Sammanfattning – Miljöaspekt materiella tillgångar – Referensalternativet delen Övriga
åtgärder
Bedömning kan inte göras på grund av osäkerhet avseende inriktning vilket innebär risk
för att måluppfyllelse motverkas.
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Samlad bedömning
I detta kapitel görs, utifrån underliggande bedömningar som gjorts per plandel och
per aspekt, en samlad bedömning. Här redovisas bedömningen per fokusområde där
miljöaspekter aggregerats men likväl kan urskiljas. Här finns en samlad beskrivning
av nuläge och sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs, samt vilken
skillnad planförslaget gör på sannolik utveckling utan planförslaget. Slutligen görs en
jämförelse mellan planförslaget och nuvarande fastställd plan.

9.1.

Om den samlade bedömningen

9.1.1.

Varför en samlad bedömning?

Det övergripande syftet med denna samlade bedömning är att ge beslutsfattaren en
samlad bild av planförslagets konsekvenser. En viktig del i detta är att göra en samlad
bedömning av de olika plandelarna för att beskriva planförslagets samlade relation till
varje miljöaspekt. En annan viktig del är att beskriva vad av den förväntade utvecklingen
som kan tillskrivas planförslaget och vad som beror av annan samhällsutveckling. Den
tredje viktiga delen är att beskriva vilken skillnad planförslaget gör jämfört med idag och
jämfört med om planförslaget inte beslutas.

9.1.2.

Den samlade bedömningen har gjorts innan planförslaget färdigställts

Vi vill betona att miljöbedömningen och därmed även den samlade bedömningen inte
gjorts på det slutgiltiga planförslaget utan på ett tidigt utkast av planförslaget (version
0.8). Kravet på att miljöbedömningen ska presenteras samtidigt med planförslaget
innebär att det slutgiltiga planförslaget inte kunnat bedömas då bedömningsprocessen i
sig kräver tid. Att bedömningarna gjorts utifrån version 0.8 är naturligtvis en nackdel,
dels då det som har bedömts inte är helt identiskt med det slutliga planförslaget, dels att
all önskvärd information och analyser av planförslaget inte fanns tillgänglig.
Den samlade bedömningen bygger på underliggande bedömningar per aspekt (kapitel 78) av planförslag version 0.8. Förändringar av planförslaget och tillkommande
information i planförslag version 0.9 som föreligger när denna MKB sammanställs, har
beaktats där det varit möjligt. Där detta gjorts anges detta särskilt.

9.1.3.

Tillkommande förändringar; underlag höghastighetsjärnväg

Då planbygget och i synnerhet plandelen Större investeringar pågår i det sista tillkom för
miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen viktig information i ett sent
skede. Den i särklass viktigaste skillnaden mellan planförslag 0.8 och det aktuella
planförslaget rör höghastighetsbanorna. Trafikverkets förslag är att i det fall dessa banor
kan finansieras och realiseras relativt snabbt bör den dimensionerande hastigheten
sättas till 320 kilometer per timme. I det fall finansieringen kommer att ske inom ramen
för anslag, vilket är utgångspunkten i planförslaget, kommer det att ta relativt betydligt
längre tid att förverkliga: Av det skälet föreslår Trafikverket att hastighetsstandarden
sätts till 250 kilometer per timme. För motiveringen till dessa alternativa förslag
hänvisas till planförslaget.
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Experternas bedömningar är gjorda utifrån att hastigheten skulle vara 320 kilometer per
timme. Det innebär att endast en översiktlig och aggregerad bedömning av alternativet
på 250 kilometer per timme kunnat göras.
Bedömningen är att ett alternativ med 250 kilometer per timme är betydligt
gynnsammare för flertalet miljöaspekter. Naturresursuttaget blir mindre och
möjligheterna att undvika konfliktpunkter i landskapet ökar. Bullret blir lägre och
möjligheterna att vidta skyddsåtgärder ökar. För klimat är bilden inte lika entydig.
Energianvändningen vid trafikering och klimatpåverkan vid byggande blir lägre med
250 kilometer per timme, men å andra sidan ökar restiden vilket kan ge en minskad
överflyttning från flyg.

9.1.4.

Hur ger man en samlad, begriplig och rättvisande bild?

Att göra en samlad bedömning av den nationella planen för transportsystemet innebär
ett antal stora utmaningar. Flera av dessa utmaningar hänger samman med att
planförslaget består av ett antal helt olika delar som påverkar miljö på olika sätt, med
skilda tidsperspektiv och som dessutom skiljer sig åt betydligt med avseende på
möjlighet att påverka genom åtgärderna i denna plan. Ytterligare en svårighet består i
att planens påverkan på trafiken kommer att analyseras först då planförslaget
offentliggörs, och analysen presenteras i oktober, vilket gör det svårt att bedöma sådan
miljöpåverkan som beror av trafikförändringar som kan kopplas till planförslaget.
Miljöaspekterna är av mycket skiftande karaktär. Några har tydliga mål. andra inte.
Några påverkar lokalt, andra regionalt eller globalt och negativa konsekvenser kan i
olika grad undvikas, minimeras eller i vissa fall kompenseras. Några kan i mycket ringa
grad komma att påverkas av planförslaget medan andra kan komma att påverkas
mycket.
Den samlade bedömningen försöker reda ut och tydliggöra dessa skillnader, och
samtidigt visa på de likheter som finns, och på så sätt dra samlade slutsatser.

9.1.5.

Hur skiljer man på bidrag från planåtgärder och sådant som sker ändå?

Transportsystemet har byggts upp under lång tid och är omfattande såväl avseende
samhällelig betydelse, yttäckning, resursförbrukning och miljöpåverkan.
Transportsystemet påverkar i kraft av detta samhällsutvecklingen men påverkas i väl så
hög grad av densamma. Investeringar för att utveckla infrastrukturen, även stora
sådana, påverkar systemet i relativt ringa grad då det befintliga transportsystemets
omfattning är så stor. Lokalt kan påverkan dock bli mycket stor. Vidmakthållande och
mindre investeringar för att trimma befintlig infrastruktur kan å andra sidan tyckas ha
ringa inverkan men då dessa verkar på hela systemet ska deras effekter inte
underskattas.
Hur transportsystemet utvecklas, inte minst hur det trafikeras, avgörs till stor del om
hur samhället utvecklas i övrigt. Att försöka förutsäga utvecklingen är alltså förenat med
stora osäkerheter. Ett viktigt verktyg för att försöka förutsäga utvecklingen av
transportsystemet och framtida behov av åtgärder i transportsystemet är användandet
av prognoser för hur trafiken förväntas se ut längre fram. Prognoser utgår från känd
kunskap och beslutad politik. Det innebär att prognoser inte beskriver en önskad
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framtid utan hur framtiden antas se ut utifrån den kunskap vi har idag om
samhällsutvecklingens förändringar genom styrmedel och regelverk med mera.
Ny kunskap kan förändra en sådan beskrivning. Ett exempel är att antalet personer
exponerade för höga trafikbullernivåer är beroende av hur bostadsbyggande i
infrastrukturnära lägen sker samt teknikutveckling och ändrade regelverk som påverkar
fordonsbullret. En plan för infrastrukturen har, på systemnivå, relativt liten inverkan på
trafikarbetet och dess fördelning. Påverkan på trafikarbetet kan dock vara större i ett
mer lokalt eller regionalt perspektiv, till exempel till följd av en stor investering.
Transportsystemets miljöpåverkan som en följd av trafiken beror därför bara till viss del
på planförslaget. I många fall är den övriga samhällsutvecklingen av större betydelse.
För sådan miljöpåverkan som har en starkare koppling till infrastrukturen, till exempel
påverkan på landskapet, kan skillnaderna ibland vara stora, både lokalt och på
systemnivå.
Den fastställda planen för 2014-2025, som regeringen beslutade år 2014, är ett viktigt
underlag för planförslaget. Planförslagets innehåll är därmed till stor del detsamma som
innehållet i fastställd plan. De åtgärder som kan förväntas genomföras i statlig
infrastruktur är därför till stora delar desamma om planförslaget genomförs eller om det
inte genomförs. Sammantaget innebär detta att skillnaderna mellan planförslag och
referensalternativ är relativt små. De skillnader som finns, belyses här i den samlade
bedömningen.

9.1.6.

Hur den samlade bedömningen är uppbyggd - läsanvisning

Den samlade bedömningen bygger på underliggande bedömningar som gjorts per
plandel och per aspekt. De är genomförda av ämnesområdesexperter för aspekterna
enligt fasta bedömningsgrunder. Underliggande bedömningar av planförslaget och av
referensalternativet beskriver en utveckling av aspekter jämfört med nuläge.

Figur 39. Bedömningar av planförslaget och referensalternativet per aspekt
är underlag till den samlade bedömningen.

I avsnitt 9.2 beskrivs för respektive fokusområde och deras aspekter hur situationen ser
ut i dag och hur den sannolika utvecklingen ser ut fram mot år 2040. Det är alltså
nulägesbeskrivning och referensalternativet som beskrivs.
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Därefter (avsnitt 9.3) redovisas en bedömning av vilken skillnad planförslaget bedöms
göra på denna sannolika utveckling.
Slutligen jämförs i avsnitten 9.4 och 9.5 planförslaget (2018-2029) mot fastställd plan
(2014-2025) för att belysa de skillnader som finns vad gäller miljö och hållbarhet. Just
för att en utveckling enligt planförslag och fastställd plan har stora likheter är det viktigt
att fråga sig om planförslagets skillnader jämfört med fastställd plan kan ses som viktiga
förändringar i detta avseende.

Figur 40. . De diagonala pilarna är de jämförelser som görs i underliggande bedömningar. Den
samlade bedömning tar ett steg till och gör jämförelser som de vertikala pilarna visar.

9.1.7.

Vad innebär ”bidrag till måluppfyllelse”?

I denna miljökonsekvensbeskrivning används termer som bidrar till måluppfyllelse och
motverkar måluppfyllelse. I kapitel 2.4.4 finns bedömningsskalan och kriterier.
Med bidrar till måluppfyllelse menas en utveckling i riktning mot att mål nås. Till
exempel att en plandels åtgärder verkar i en riktning som leder till måluppfyllelse. Ett
angett bidrag till måluppfyllelse säger i sig ingenting om huruvida mål kommer nås eller
inte eller om bidraget är litet eller stort i förhållande till vad som krävs för att nå mål.
Det beskrivs däremot i text.
Med motverkar måluppfyllelse menas en utveckling i motsatt riktning mot målen. Om
planförslaget, eller utpekad del av detta, verkar i motsatt riktning mot målet så bedöms
planförslaget/plandelen motverka måluppfyllelse.
Osäkerhet innebär risk att måluppfyllelse motverkas avser de fall där underlaget brister
eller där det är vanskligt att väga positiva och negativa bidrag mot varandra, men att det
föreligger en risk för en utveckling tvärt emot målen.
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse signalerar också en osäkerhet, men
snarare en osäkerhet om det möjliga positiva bidrag som finns kommer att förverkligas.
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De mål som bedöms framgår i avsnitt 3.4 samt i bilaga 2. Målen är härledda från
miljökvalitetsmål och andra samhällsmål. Målen är formulerade av miljöbedömningen
med syfte att möjliggöra en målledd bedömning.

9.1.8.

Vad är fokusområden?

I denna miljökonsekvensbeskrivning bedöms miljöbalkens angivna miljöaspekter. I den
samlade bedömningen har dessa aggregerats till fyra stycken fokusområden, se Figur 41.
Skälet till detta är att göra miljökonsekvenserna mer överblickbara.

Figur 41. Indelningen av fokusområden och miljöaspekter.

Fokusområde landskap
Begreppet landskap inrymmer i denna samlade bedömning ett brett spektra av
miljöfrågor inom naturmiljö, kulturmiljö, landskapets struktur och visuella karaktär
samt landskapet i ett vidare perspektiv. Det handlar om transportsystemets
omgivningspåverkan men också om de värden och kvaliteter som finns i eller i
anslutning till transportsystemet.
Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Begreppet resurser tillgängliga för människan fångar de miljöaspekter som helt eller
delvis har ett naturresursperspektiv. Det handlar om hur människans möjligheter att
nyttja resurser förändras i framtiden till följd av hur transportsystemet och dess
infrastruktur utvecklas och vidmakthålls. Aspekterna som ingår är avgränsade till markoch vattenområden som är av betydelse då de nyttjas eller är av värde för samhället, till
exempel dricksvattenresurser, riksintresseområden och områden viktiga för areella
näringar.
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Fokusområde klimat
Detta fokusområde innehåller endast en miljöaspekt. Aspekten klimatfaktorer är indelad
i tre delaspekter; trafikens klimatpåverkan, infrastrukturens klimatpåverkan samt
robust planering.
Transportsystemets klimatpåverkan sker genom trafiken, men även genom byggandet
och underhållet av dess infrastruktur. Infrastrukturen har likt andra verksamheter en
egen energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Det omfattar byggande, drift,
underhåll och nedmontering av infrastruktur.
Med robust planering avses om en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam även i ett
scenario med mindre vägtrafik och med mer järnväg, kollektivtrafik, gång och cykel
jämfört med vad som antas i basprognosen.
Fokusområde hälsa och livskvalitet
Detta fokusområde innefattar miljöaspekterna människors hälsa, luft samt befolkning.
Människors hälsa innehåller i sig delaspekterna buller och vibrationer, fysisk aktivitet
(gång och cykling) samt trafiksäkerhet. Aspekten befolkning fokuserar på tillgänglighet
och hur denna varierar mellan olika grupper i samhället och delar av landet. Befolkning
har därför stora likheter med fysisk aktivitet som även den beror mycket på
förutsättningarna för kollektivtrafik, cykel och gång och hur dessa förutsättningar
nyttjas. Förekomst av mål varierar för de ingående aspekterna och den gemensamma
nämnaren är just hälsa och välbefinnande.

9.2.

Nuläge och sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs

Detta avsnitt ger en samlad bedömning av hur transportsystemet och dess inverkan på
miljön förväntas utvecklas i förhållande till tillståndet idag om planförslaget inte
beslutas och genomförs. En sådan utveckling benämns i denna
miljökonsekvensbeskrivning som referensalternativ.
Som tidigare påpekats styrs transportsystemets utveckling och därmed även dess
miljöpåverkan, av en mängd olika faktorer där utveckling och vidmakthållande av
infrastrukturen är en. I referensalternativet, det vill säga en sannolik utveckling om
planförslaget inte genomförs, antas ändå att den statliga infrastrukturen kommer att
fortsätta att utvecklas och vidmakthållas vilket beskrivs i kapitel 5.2 (Beskrivning av
referensalternativet). Det är viktigt att skilja på vad i den förväntade utvecklingen som är
en följd av att åtgärder i statlig infrastruktur genomförs, och vad som är en följd av
annan samhällsutveckling.

9.2.1.

Fokusområde landskap

I befintlig transportinfrastruktur finns brister sett till hur väl den anpassats till
omgivande landskap. Det är ett resultat dels av var och hur vägar och järnvägar en gång
byggts samt hur dessa sedan vidmakthållits och utvecklats. Dels av hur trafik och andra
förutsättningar utvecklats. Befintlig infrastruktur har en standard som präglas av vad
som gällde när den byggdes eller byggdes om. Sedan dess har kraven på hänsyn och
anpassning skärpts. Ofta har även trafiken ökat, hastigheten ändrats och omgivningen i
övrigt förändrats. Det innebär att krav på landskapsanpassning ökar. Gapet mellan
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tillstånd och mål är stort och ökande. Skälen till detta är flera. Förändringar i
omgivningen ställer nya krav. Tillkommande infrastruktur har inte nog anpassats till
landskapet, brister finns i vidmakthållande av befintlig infrastruktur och åtgärdstakten
av landskapsåtgärder i befintlig infrastruktur är för låg för att kompensera det ökande
gapet.
Vidmakthållande av infrastrukturen med drift- och underhållsverksamhet är central för
att bibehålla och utveckla landskapets värden och säkra funktion av
miljöskyddsåtgärder. Utan de insatser som görs inom vidmakthållande skulle tillståndet
vara helt undermåligt. Insatserna sker dock med en omfattning och inriktning som
innebär att värden och funktioner kopplade till landskapet försämras. Det handlar till
exempel om den skötsel som krävs för att vidmakthålla viktiga värden. Detta behöver
åtgärdas för att transportsystemet ska ge ett rimligt bidrag till flera av Sveriges miljömål.
Dock ryms här områden där utvecklingen är positiv. Trafikverkets riktlinje för landskap
tillämpas för alla stora investeringar från år 2016. Det innebär att infrastruktur i ny
sträckning kommer att ha betydligt lägre negativ påverkan än som var fallet tidigare. Vid
ombyggnad av befintlig infrastruktur kommer anläggningen att få en väsentligt
förbättrad landskapsanpassning än tidigare då de nya kraven på landskapsanpassning
nu gäller.
En annan ljuspunkt är de riktade insatser som görs inom Trimnings- och miljöåtgärder.
Då dessa insatser görs på befintlig infrastruktur finns stora möjligheter att sätta in
åtgärder där nyttan är störst. Åtgärderna gör lokalt stor skillnad.
Den negativa utvecklingen bedöms fortsätta, men gradvis avta och eventuellt på längre
sikt, vända i en positiv trend. Detta är främst till följd av satsningar för att åtgärda
befintliga brister samtidigt som förutsättningar för mer effektiva åtgärder ökar. Exempel
är bättre kunskap om åtgärdsbehov och åtgärdsmöjligheter. Det samlade läget för
landskapsanpassningen vid år 2040 bedöms likväl vara sämre än idag. Det beror bland
annat på faktorer som ligger utanför infrastrukturen, till exempel trafiktillväxt,
förändringar i omgivningen som populationstillväxt, invasiva arter med mera.
Den totala bedömningen är att utvecklingen till år 2040 i referensalternativet motverkar
måluppfyllelsen, det vill säga motverkar en anpassning av infrastrukturen som leder till
att relevanta miljökvalitetsmål kan nås.
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Tabell 18. Förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs – fokusområde landskap
Samlad bedömning av referensalternativet
Transportsystemets förväntade utveckling utan planförslaget
Fokusområde landskap
Miljöaspekt

Trend

Måluppfyllelse

Kommentar

Naturmiljö

Den samlade
utvecklingen bedöms
som negativ

Motverkar
måluppfyllelse

Rymmer både positiv och
negativ utveckling.
Försämring kommer avta,
och utvecklingen eventuellt
vända uppåt.
Åtgärder i statlig infrastruktur
ger positivt bidrag från
trimnings- och miljöåtgärder
samt att ny infrastruktur
byggs med bättre
landskapsanpassning.

Kulturmiljö

Den samlade
utvecklingen bedöms
som negativ

Motverkar
måluppfyllelse

Kulturella värden i statlig
infrastruktur vidmakthålls inte
i tillräcklig omfattning. Vid
nyinvestering är en viss
negativ påverkan på
kulturvärden vanligt. Denna
kan förväntas minska.
Positivt bidrag från trimningsoch miljöåtgärder samt att ny
infrastruktur byggs med
bättre landskapsanpassning

Landskap –
form och
rumslighet

Den samlade
utvecklingen bedöms
som negativ

Motverkar
måluppfyllelse

Rymmer både positiv och
negativ utveckling.

9.2.2.

Gestaltningskvaliteter i
landskapet vidmakthålls inte i
tillräcklig omfattning. Vid
nyinvestering är resultatet i
form av god landskapsanpassning beroende av
utförande. Positivt bidrag från
trimnings- och miljöåtgärder
samt att ny infrastruktur
byggs med bättre
landskapsanpassning.

Fokusområde resurser tillgängliga för människan

Det befintliga transportsystemet har betydelse för samhällets möjligheter att nyttja
naturresurser. Denna miljöbedömning omfattar inte befintliga och förbättrade
möjligheter att nyttja naturresurser genom den tillgänglighet som transportsystemet
ger. Däremot omfattar miljöbedömningen att befintligt transportsystem och
nytillkommande delar kan innebära en konflikt med andra intressen. Exempel på detta
är att ta markområden i anspråk, att använda resurser som mineraler och massor i
genomförande av åtgärder, att förorena dricksvattensförekomster så att de inte kan

226

användas, eller att försämra biologiska produktionsförutsättningar för areella näringar.
Hur resursers tillgänglighet för människan förändras beror på hur infrastrukturen
vidmakthålls och utvecklas.
Transportsystemet påverkar rennäringen negativt genom att utgöra barriärer, påkörning
av ren och ibland ianspråktagande av markområden av betydelse för rennäring. Andra
areella näringar påverkas också av hur transportsystemet utvecklas, inte minst genom
att produktiv jordbruksmark tas i anspråk för infrastruktur.
En avsevärd andel av befintligt transportsystem har en direkt påverkan på områden som
har områdesskydd eller är riksintressen. Den indirekta påverkan är än större.
Det befintliga transportsystemet har ett stor antal konfliktpunkter med områden av
betydelse för dricksvattenförsörjningen. Genom diffusa föroreningar och en risk för
förorening, oftast genom olyckor, finns risk att vattenförekomster blir oanvändbara för
dricksvattenändamål. Ett exempel på diffus spridning är slitagepartiklar från däck som
är en betydande källa till spridning av mikroplaster i naturen. Transportsystemet bidrar
därför till att miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer inte kommer nås.
I transportsystemet finns en omfattande mängd förorenade områden till följd av tidigare
verksamhet, till exempel impregnering av slipers. Förutom att dessa riskerar att ha
negativ påverkan på människors hälsa och miljön, så kan dessa områden inte nyttjas för
annan verksamhet till exempel för bostadsbyggande. Förorenade områden åtgärdas
kontinuerligt, men i en alltför låg takt för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Åtgärder för att vidmakthålla och utveckla det statliga transportsystemet är av stor vikt
för utvecklingen och därmed måluppfyllelse inom fokusområde resurser tillgängliga för
människan. Investeringar i nya sträckningar riskerar att ge negativ inverkan på
skyddsvärda områden. Denna är dock beroende på hur stor hänsyn som faktiskt tas i
senare skeden. Däremot har investeringar i befintliga sträckningar potential att minska
befintlig negativ inverkan på skyddsvärda områden genom att infrastrukturens
prestanda kan antas förbättras. På samma sätt innebär riktade miljöåtgärder i befintlig
infrastruktur att existerande negativ inverkan minskas. Ett bristande vidmakthållande
riskerar däremot ha negativ inverkan.
Generellt gäller att förorenade områden, om de förekommer, hanteras vid investeringar
och reinvesteringar, så att situationen förbättras. Spridning av föroreningar eller
förvärrande av situationen kan dock förekomma. Drift och underhåll tillför föroreningar
genom diffus spridning, men kan också minska risken för att förorening uppstår.
Riktade åtgärder för att hantera förorenade områden ger betydelsefulla bidrag för att
målen ska nås.
För fokusområdet resurser tillgängliga för människan bedöms transportsystemets
negativa inverkan minska jämfört med idag. Dock bedöms utvecklingen inom flera
områden inte vara tillräckligt för att uppfylla målen.
Vad gäller förorenade områden bidrar den förväntade utvecklingen till måluppfyllelsen.
Dock är detta bidrag mycket blygsamt. Vad gäller skyddsvärda områden är det osäkert
om en förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs, sammantaget bidrar till
eller motverkar målen.
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Tabell 19. Förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs – fokusområde resurser
tillgängliga för människan
Samlad bedömning av referensalternativet
Transportsystemets förväntade utveckling utan planförslaget
Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Miljöaspekt

Trend

Måluppfyllelse

Kommentar

Mark

Förorenade områden
minskar något, men i
för låg takt för att nå
måluppfyllelse.

Osäkerheter som
innebär risk att
måluppfyllelse
motverkas

Delaspekterna
förorenade områden och
skyddsvärda områden
bedöms samlat innebära
risk för att
måluppfyllelsen
motverkas

Sannolikt negativ trend
för skyddsvärda
områden.
Materiella
tillgångar

Sannolikt negativ
utveckling, främst till följ
av tillkommande
investeringar (i
fastställd plan)

Osäkerheter som
innebär risk att
måluppfyllelse
motverkas

Osäkerheter består i att
hur negativ inverkan
minimeras i kommande
skeden och kompenseras
av andra åtgärder

Vatten

Otydlig riktning för den
samlade utvecklingen

Osäkerheter som
innebär risk att
måluppfyllelse
motverkas

Osäkerheter om
hantering i kommande
skeden samt utveckling
oberoende av
Trafikverkets åtgärder.

9.2.3.

Fokusområde Klimat

Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft första januari 2018 ska Sverige vara
klimatneutralt senast år 2045. Vidare ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive
flyg, minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Med beslutade
åtgärder och styrmedel, exempelvis för ökad andel förnybar energi och energieffektivare
fordon bedöms utsläppen minska svagt till år 2030. Minskningen är dock långt ifrån
målet att uppnå en reduktion med 70 procent. Motsvarande gäller för år 2040 men i än
högre grad.
Samhället och trafiken kommer att förändras även utan en transportplan och detta
kommer att påverka utsläpp från trafiken långt mer än gällande plan. Även infrastruktur
kommer utvecklas och skötas utan en plan. Ett ökat antal skötselobjekt talar för ökad
klimatpåverkan från vidmakthållande samtidigt som klimatkrav talar för sjunkande
emissioner per objekt. Åtgärder inom Vidmakthållande bedöms vara robusta i en
framtid där klimatmål ska nås förutsatt att de objekt som sköts är robusta i detta
avseende och i samma storleksordning som i dag. En omfördelning av medlen mellan
trafikslag kan dock ske. Investeringarna som är aviserade i gällande plan, såväl stora
som trimningsåtgärder kan såväl bidra som motverka måluppfyllelse. Stadsmiljöavtal
bedöms ge ett litet positivt bidrag till nationella klimatmål då det har bedrivits en
”försöksverksamhet” även i ett referensalternativ. Referensalternativet bedöms
sammantaget påverka nationella klimatmål marginellt i positiv riktning. Det vill säga i
ett referensalternativ kommer inte målen att nås. Det bör noteras att befintlig plan har
marginell påverkan på nationella klimatmål för transportsektorn. Istället är det andra
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åtgärder i samhället och styrmedel som lett till den förväntade positiva utvecklingen.
För att nå nationella klimatmål behövs ytterligare styrmedel och åtgärder.
Tabell 20. Förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs – fokusområde klimat
Samlad bedömning av referensalternativet
Transportsystemets förväntade utveckling utan planförslaget
Fokusområde klimat
Miljöaspekt

Trend

Måluppfyllelse

Kommentar

Klimat

Utveckling går år
rätt håll, men
målet nås ej

Bidrar till måluppfyllelse.
Men i allt för liten grad för
att målen nås.

Osäkert om fastställd
plan bidrar eller
motverkar utveckling mot
målet (totalt sett).
Det är dock framförallt
andra åtgärder och
styrmedel utanför
nationell plan för
transportsystemet som
styr utvecklingen.

9.2.4.

Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Transportsystemets påverkan på människors hälsa och välbefinnande i dag är stor.
Buller och luftföroreningar genererar ohälsa och förtida död. Trafikolyckor ger skador,
invaliditet och dödsfall. Personbilen har en dominerande roll vilket ger stillasittande för
de som färdas i bil och begränsad tillgänglighet för de som färdas utan bil. Samtidigt ger
transportsystemet även positiva bidrag till en del av de aspekter som täcks in under
människors hälsa och välbefinnande. En icke obetydlig del av personresorna görs med
kollektivtrafik, cykel och gång vilket ger ett betydande bidrag till folkhälsan och ett
positivt bidrag till tillgängligheten för resande utan bil. Förutsättningarna för detta och
även förutsättningarna för att vidta åtgärder varierar dock över landet.
Hur situationen kommer att utvecklas är svårbedömd. Urbaniseringen har varit kraftig
under de senaste decennierna och förväntas fortsatt vara det. Detta kommer att leda till
förtätning av städer och vidgade arbetsmarknadsregioner. Beroende på hur sker,
kommer hälsa och välbefinnande att påverkas i olika grad. Ökad andel kollektivtrafik,
gång och cykling kommer att ge en gynnsam effekt för samtliga aspekter i fokusområdet.
För trafiksäkerhet dock endast om den negativa trenden med cykelolyckor bryts. För
buller, vibrationer och luft finns risken att urbaniseringen leder till fler exponerade
människor i tätorter och då i huvudsak längs kommunala vägar där antalet bullerutsatta
redan i dag är störst. Vidare kommer ökad tågtrafik att öka antalet bullerutsatta längs
järnvägar.
Den tekniska utvecklingen har varit och kommer fortsatt att vara mycket viktigt för
utvecklingen. I synnerhet gäller detta för trafiksäkerhet, luftföroreningar och buller där
insatser på fordonen men även på infrastrukturen har en viktig för att inte säga
avgörande betydelse för utvecklingen.
För trafiksäkerhet finns tydliga mål och man kan anta att utvecklingen kommer att gå i
målens riktning och hamna i närheten av målen. Detta med reservation för hur
säkerheten för oskyddade trafikanter utvecklas. Fysisk aktivitet och befolkning saknar
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tydliga mål men har mål som anvisar en önskad riktning. Utvecklingen bedöms gå i
denna önskade riktning. Detta sagt med en reservation för att det finns en obalans i
tillgänglighet mellan stad och land som kan komma att förstärkas.
Med prognosticerad trafikutveckling kommer utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken
att minska med nära 80 procent mellan 2014 och 2035. Mellan 2035 och 2040 är
förändringen sannolikt mycket liten. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid kommer nås
till år 2030 (SMHI 2013). Detta beror till största delen på att fordon som uppfyller
striktare utsläppskrav kommer att stå för en allt större del av trafikarbetet.
Överskridande av miljökvalitetsnormer gällande 90-percentilhalterna för
dygnsmedelvärden för partiklar PM10 väntas fortfarande ske år 2030, och vägtrafikens
andel av halten ökar. Luftkvaliteten bedöms förbättras vilket huvudsakligen beror på
förväntad fortsatt teknisk utveckling.
För buller och vibrationer är utvecklingen troligen negativ. Insatser längs den statliga
infrastrukturen åtgärdar något fler utsatta per år än vad som tillkommer. Underhållet av
bullerskydd är dessutom eftersatt vilket äventyrar funktionen på existerande
bullerskydd. Antalet utsatta är dessutom flest längs kommunala vägar som inte omfattas
av transportplanen och urbaniseringen antas öka antalet utsatta människor.
Tabell 21. Förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs – fokusområde hälsa och
livskvalitet
Samlad bedömning av referensalternativet
Transportsystemets förväntade utveckling utan planförslaget
Fokusområde hälsa och livskvalitet
Miljöaspekt

Trend

Måluppfyllelse

Kommentar

Människors
hälsa

I huvudsak
positiv

Bidrar till måluppfyllelse.
Undantag för buller och
vibrationer.

Positiv utveckling för
trafiksäkerhet och fysisk
aktivitet. Negativ utveckling för
buller till följd av urbanisering,
eftersatt underhåll och låg
åtgärdstakt.

Befolkning

I huvudsak
positiv

Bidrar till måluppfyllelse

Positiv utveckling. Mest
beroende på större inslag av
järnväg, andra kollektiva
färdmedel samt cykel.
Reservation dock för en
obalans i tillgänglighet stadland.

Luft

Positiv
utveckling

Bidrar till måluppfyllelse

Minskade emissioner tack vara
teknisk utveckling (trots ökad
vägtrafik). Exponering minskar
dock inte i motsvarande grad
på grund av
urbanisering/bostadsbyggande.
Påverkan från en plan för
infrastrukturen är marginell på
nationell nivå

230

9.3.

Vilken skillnad gör planförslaget?

Detta kapitel beskriver hur transportsystemet och dess inverkan på miljön förväntas
utvecklas om planförslaget beslutas och genomförs. Utvecklingen beskriv dels i relation
till idag, men också i relation till om planförslaget inte beslutas och genomförs.
Skillnaden mellan om planförslaget genomförs eller inte är i många fall liten, i andra fall
omfattande. Skillnaden mot idag beror dels på hur infrastrukturen utvecklas och
vidmakthålls (oavsett om planförslaget beslutas eller inte) dels på vad som händer i
transportsystemet och samhället i övrigt.
Enkelt uttryck svarar den samlade bedömningen på frågorna:


hur blir det jämfört med idag?



vad av denna skillnad kan tillskrivas planförslaget, och vad är en följd av
utveckling i transportsystemet och samhället i övrigt oberoende av hur
infrastrukturen utvecklas och vidmakthålls?



hur blir det jämfört mot hur det annars skulle bli, det vill säga om planförslaget
inte genomförs?



hur förhåller sig utvecklingen till de mål som finns, och bidrar planförslaget i
målens riktning?

Figur 42. Principbild för att förklara hur respektive fokusområde redovisas i motsvarande bilder.
Pilarna visar utveckling i transportsystemet med planförslaget respektive i referensalternativet. Det
vill säga om planförslaget beslutas respektive om det inte gör det. I detta fiktiva exempel är
utvecklingen negativ i båda fall. Det innebär att utvecklingen motverkar måluppfyllelse. Dock
innebär planförslaget att det blir något bättre än i referensalternativet. Eller att det inte blir så
mycket sämre som det annars skulle bli. Planförslaget bidrar alltså till måluppfyllelse. Målnivån
nås dock inte. För att det ska ske krävs ytterligare insatser. Det kan vara styrmedel, insatser inom
samhällsplanering eller ytterligare insatser inom infrastruktur.

En stor del av planförslaget antas genomföras även om planförslaget inte beslutas och
genomförs. Detta för att referensalternativet innehåller stor del av åtgärderna i
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planförslaget. Det innebär att skillnaderna mellan en utveckling med planförslag och
referensalternativ i många avseende är relativt små. I synnerhet gäller det sådana
aspekter som starkt beror av trafiken. För miljöpåverkan som har en stark koppling till
infrastrukturen är skillnaderna större, både lokalt och på systemnivå. Följden blir att en
hel del av planförslagets positiva och negativa konsekvenser också gäller i
referensalternativet. Detta ska inte förväxlas med skillnaden mellan planförslaget i sig
och fastställd plan i sig.

9.3.1.

Fokusområde landskap

Kraven på landskapsanpassning ökar beroende på utvecklingen utanför infrastrukturen.
Trafiken ökar, viltstammarnas storlek förändras, invasiva arter breder ut sig och ökar
behov av skötsel m.m. Det innebär att infrastrukturens landskapsanpassning minskar
även om anläggningarna i sig är oförändrade.
Vidmakthållande är avgörande för att transportsystemet ska kunna bidra till
måluppfyllelse för miljöaspekterna inom fokusområde landskap. Ett eftersatt underhåll
innebär att det positiva bidraget av miljöåtgärder och ombyggnad med högre ambition
inte är tillräckligt för motverka den kontinuerliga ”naturliga” försämringen. Utifrån vad
som framgår av planförslaget går det inte dra några slutsatser om några förändringar av
verksamheten som innebär att Vidmakthållande bidrar till att landskapsanpassningen
ökar. Bedömningen är därför att Vidmakthållande sannolikt kommer att genomföras på
samma sätt som idag. En särskild satsning på miljöområdet skulle förvisso kunna ge ett
betydande positivt bidrag. Det saknas dock information om och i så fall vad en sådan
satsning skulle bestå av.
Generellt innebär investeringar i ny sträckning alltid någon form av negativ inverkan på
landskapet även om hänsyn och skyddsåtgärder vidtas. De två utpekade sträckningarna
av höghastighetsbana för järnväg24 är exempelvis så omfattande och av en sådan
karaktär att stor negativ inverkan inte går att undvika. Byggande i ny sträckning
motverkar i varierande grad måluppfyllelsen. Nya anläggningar ska dock svara upp mot
skärpta krav som anges i Riktlinje landskap, vilket innebär att denna negativa påverkan
blir lägre än den annars skulle ha blivit. Vid investeringar i befintliga sträckningar är det
däremot rimligt att anta att befintliga brister åtgärdas då riktlinjen gäller även dessa
investeringar. Detta innebär att en anläggnings befintliga negativa inverkan kan minska
påtagligt jämfört med om investeringen inte genomförs.
Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur ger stort positivt bidrag. I både fastställd plan och
i planförslaget är det den plandel som står för det stora positiva bidraget.
Miljöåtgärdernas betydelse är av stor vikt för utvecklingen av hela den statliga
infrastrukturen då de riktas mot befintlig infrastruktur. Ramen för dessa insatser är
högre i planförslaget än i fastställd plan. Dessa insatser ska även ligga tidigt i
planperioden vilket talar för ett snabbare genomslag.

24

Järna-Linköping (Ostlänken) samt Lund-Hässleholm.
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Tabell 22. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling– fokusområde landskap
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets
betydelse
Fokusområde landskap
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets
betydelse för
utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Naturmiljö

Det finns osäkerheter
kring
transportsystemets
förväntade utveckling
som innebär risk för
att måluppfyllelse
motverkas.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ. I
planförslaget finns delar
som har positiv
betydelse, och andra
som har negativ
betydelse. Dessutom
finns inom det breda
området naturmiljö delar
med en positiv utveckling
och delar med negativ
utveckling.
Viltolycksproblematiken
har en tydlig negativ
utveckling.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Transportsystemets
förväntade utveckling
motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ.
Infrastrukturen förväntas
inte vidmakthållas på ett
sätt så att naturligt förfall
helt kan motverkas.
Samtidigt görs åtgärder
för att stärka kulturmiljö.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Transportsystemets
förväntade utveckling
motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget ger samlat
ett positivt bidrag som
resulterar att förväntad
negativ utveckling blir
mindre negativ.

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Kulturmiljö

Landskap –
form och
rumslighet
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Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Kommentar:
Planförslaget har delar
som bidrar till och delar
som motverkar
måluppfyllelse.
Sammantaget bedöms
de delar som bidrar
överväga de som
motverkar.

Hur plandelen Stadsmiljöavtal inverkar på fokusområde landskap bestäms till stor del i
den kommunala fysiska planeringen. Det kan förvisso antas att åtgärderna har viss
betydelse för fokusområde landskap. För miljöbedömningen saknas dock information
om vilka åtgärder som kommer genomföras, var och hur de kommer genomföras.
Forskning och innovation är generellt förutsättningsskapande och borde därmed ha
potential för bidrag till måluppfyllelse. Vid bedömningstillfället saknades dock
information om inriktning, och därmed finns osäkerheter om potentialen nyttjas fullt ut.
Åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet kan ha både negativ och
positiv inverkan. Den direkta inverkan är sannolikt liten, men kan vara större då ändrad
användning skapar behov av andra åtgärder i transportsystemet. Vid
bedömningstillfället saknades information om dessa åtgärders förväntade effekter på
transportsystemet och dess användning, och därmed på fokusområdets aspekter.
Fortsatt negativ utveckling som dock kan antas avta och på sikt vända
Med den förväntade utvecklingen sker en försämring av infrastrukturens
landskapsanpassning, oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Utvecklingen
motverkar måluppfyllelse jämfört med idag. Trafikverkets åtgärder i statlig
infrastrukturen motverkar försämring, och kommer i både referensalternativ och med
planförslag att bromsa och sedan vända utvecklingen till positiv inom planperioden.
Med planförslaget bedöms utvecklingen vända tidigare och innebär dessutom att
landskapsanpassningen ökar mer än i referensalternativet. För vissa delar inom
landskapsområdet blir det till och med bättre år 2040 än det är idag. Planförslaget
innehåller delar som motverkar och delar som bidrar till ökad landskapsanpassning,
med en övervikt av delar som bidrar. Därmed bidrar planförslaget till måluppfyllelse.
Målnivåer kommer dock inte att nås.

Figur 43. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde landskap. Observera att detta är en principiell bild för att
illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar och avstånd är
utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med bedömningen.
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9.3.2.

Fokusområde resurser tillgängliga för människan

Infrastruktur kräver resurser och påverkar eller tar markområden i anspråk
Att vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur använder resurser och
markområden är oundvikligt. Likaså påverkas områden som är skyddsvärda eller av
betydelse för areella näringar. Ofta är denna påverkan negativ. Dess omfattning och till
viss del konsekvenser beror på vad som sker i kommande skeden.
Då planförslagets åtgärder till stora delar är samma som de åtgärder som skulle
genomföras även om planförslaget inte beslutas, är skillnaden liten mellan alternativen.
Det innebär att skillnaden i påverkan på resurser tillgängliga för människan, blir liten. Å
ena sidan leder det faktum att planförslaget innebär att mer infrastrukturåtgärder
genomförs än i referensalternativet till att resursanvändningen ökar och fler områden
omöjliggörs eller påverkas negativt för annan användning. Å andra sidan innehåller
planförslaget satsningar på att säkerställa dricksvattenresurser och åtgärda förorenade
områden för att möjliggöra annan användning.
Tabell 23. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling– fokusområde resurser tillgängliga för
människan
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde resurser tillgängliga för människan
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Mark

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar positiv
utveckling vad gäller
förorenade områden.

Planförslaget har
osäkerheter som innebär
risk för att måluppfyllelse
motverkas.

Materiella
tillgångar

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar en sannolik
negativ utveckling vad
gäller skyddsvärda
områden.

Planförslaget har
osäkerheter som innebär
risk för att måluppfyllelse
motverkas.

Vatten

Transportsystemets
förväntade utveckling
har osäkerheter som
innebär risk för att
måluppfyllelse
motverkas.

Planförslaget har en positiv
inverkan på förväntad
utveckling, men det råder
fortfarande osäkerheter
och risk för att
måluppfyllelse motverkas

Planförslaget bidrar till
måluppfyllelse.

Det finns osäkerheter om
planförslaget förstärker
eller bromsar en sannolik
negativ utveckling vad
gäller skyddsvärda
områden.
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Såväl förväntad utveckling som planförslagets betydelse är tudelad och osäker
Den förväntade utvecklingen är i referensalternativet splittrad och det finns dessutom
osäkerheter, vilket gör att det inte går att avgöra om det samlat sker en förbättring eller
en försämring. Utvecklingen med planförslaget uppvisar samma problematik. Det kan
inte med säkerhet bedömas om planförslaget samlat förbättrar eller försämrar
utvecklingen i relation till mål. Därmed finns det risk att planförslaget motverkar
måluppfyllelse.

Figur 44. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde resurser tillgängliga för människan. Observera att detta är en
principiell bild för att illustrera utvecklingen och planförslagets betydelse. Det innebär att vinklar
och avstånd är utformade för att bilden ska bli tydlig, inte för att överensstämma med
bedömningen.

9.3.3.

Fokusområde klimat

Fastställd plan är en viktig utgångspunkt för framtagande av planförslaget som därför
har stora likheter med denna. Om klimatmålet nås beror, som tidigare sagts, på hur
samhället i stort utvecklas och det påverkar såväl referensalternativ som
planalternativet. Detta beror i sin tur mycket av vilka styrmedel som införs och hur
samhällsplanering genomförs. Tittar vi på planförslaget finns där skillnader som leder i
riktning mot ökad måluppfyllelse, men de kommer i sig inte att leda därhän. De
viktigaste av dessa skillnader är:


Planförslaget är järnvägstungt. Planförslagets innehåll innebär cirka 75 procent
järnväg inom de större investeringarna, jämfört med 70 procent i fastställd plan.
Till det ska satsningen på reinvestering av järnväg läggas. Detta bedöms leda till
en ändrad trafikslagsfördelning av person- och godstransporter, och därmed
minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser.



Stadsmiljöavtalen. Dessa är en satsning på kollektivtrafik och cykling där
potentialen för dessa färdmedel är som allra störst samtidigt som det ställs krav
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på motprestationer i en hållbar stadsutveckling. De har en klar koppling till
samhällsplaneringen på dessa ställen och effekten kan antas bli stor.
Storstadsöverenskommelserna bedöms gå i samma riktning.
Känslighetsanalys
För väginvesteringar över 200 miljoner kronor har en kompletterande
samhällsekonomisk analys gjorts för att se vilka väginvesteringar som uppvisar
lönsamhet även i ett scenario där biltrafiken minskar och tåg, kollektivtrafik och cykling
ökar. Analysen visar att av de totalt nio tillkommande väginvesteringarna över 200
miljoner kronor är sex stycken lönsamma även i ett sådant scenario medan tre inte är
det.
Klimatkrav
Trafikverket tillämpar klimatkrav vid upphandling av investeringsprojekt på 50 miljoner
kronor eller mer. Förslag har också tagits fram tillsammans med storstäderna för
investeringsprojekt med kostnad på mindre än 50 miljoner kronor. Det pågår även
arbete med utveckling av krav inom vidmakthållande. Effekten av detta är behandlat i
miljöbedömningen.
Tabell 24. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling– fokusområde klimat
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde klimat
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Klimat

Utvecklingen bidrar
till måluppfyllelse.
Bidraget är långt från
målet för
transportsektorn.

Underlag i form av
planförslagets effekter på
trafik finns ännu inte.
Analys presenteras i
oktober. Oavsett om
planförslaget leder till
ökade eller minskade
utsläpp, så bedöms
effekterna som små i
relation till
transportsektorns totala
utsläpp.

Då fullständigt underlag
ännu inte finns är
bedömningen osäker, vilket
innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas.
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Kommentar: En
infrastrukturplan kan inte
på egen hand nå
klimatmålet för
transportsektorn.
Däremot är det viktigt att
den är framtagen för en
framtid där klimatmål och
andra miljö- och
samhällsmål kan nås.

Transportsystemet bidrar till målen, men målen kommer inte att nås.
Med en trafikutveckling enligt basprognos och gjorda antaganden om teknikutveckling,
förväntas en utvecklingen i såväl referensalternativ som i en utveckling med
planförslaget utsläppen minska något från transportsystemet. Därmed bidrar
transportsystemets utveckling till måluppfyllelse. Dock inte tillräckligt för att nå mål.
Planförslagets bidrag kan inte bedömas
Planförslagets inverkan på trafiken är ännu inte analyserad. Det råder därmed osäkerhet
om planförslaget ökar eller minskar transportsystemets klimatpåverkan. Planförslagets
bedöms därför riskera att motverka måluppfyllelse.

Figur 45. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde klimat.

9.3.4.

Fokusområde hälsa och livskvalitet

Planförslagets påverkan på fokusområdet är generellt sett gynnsam. Utfallet bedöms,
med få undantag, verka i målens riktning. Det är dock inte liktydigt med att målen för
transportsektorn (i den mån sådana finns) nås. Målens uppfyllande och hastighet beror
även, och ibland huvudsakligen, av insatser utanför den nationella planen för
transportsystemet. Styrmedel, teknisk utveckling, andra infrastrukturhållares insatser
och åtgärder inom samhällsplanering är viktiga verktyg för måluppfyllelse.
Planförslaget är i än högre grad än förra planen järnvägstung när det gäller utveckling
(investering) men även reinvestering och övrigt vidmakthållande. Detta påverkar buller
negativt då investeringarna möjliggör trafikökningar som kan antas medföra att fler
utsätts för järnvägsbuller. De skyddsåtgärder som görs inom trimning är dock ett viktigt
bidrag för att kompensera för ökade störningar längs både väg och järnväg.
Då planförslagets effekter på trafikutvecklingen och trafikarbetets fördelning saknas, går
det inte att med säkerhet säga om planförslaget påverkar aspekten Luft. Planförslaget
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bedöms dock justera utvecklingen i positiv riktning i någon mån, främst till följd av
stadsmiljöavtal och profil av investeringar.
Tabell 25. Planförslagets inverkan på förväntad utveckling– fokusområde hälsa och livskvalitet
Samlad bedömning av planförslaget
Transportsystemets förväntade utveckling med planförslaget och planförslagets betydelse
Fokusområde hälsa och livskvalitet
Miljöaspekt

Måluppfyllelse
transportsystemets
utveckling

Planförslagets betydelse
för utvecklingen

Måluppfyllelse
planförslagets bidrag

Människors
hälsa

Bidrar till
måluppfyllelse. Med
undantag för buller
där utvecklingen är
negativ

Förstärker positiv trend.
Med undantag för buller
där planförslaget riskerar
medföra att fler exponeras
för trafikbuller.

Bidrar till måluppfyllelse.

Planförslaget innebär att
emissioner av trafikbuller
förväntas öka, inte minst
från järnväg. De
skyddsåtgärder som görs
inom trimning är ett viktigt
bidrag för att kompensera
för ökade störningar längs
både väg och järnväg.
Befolkning

Bidrar till
måluppfyllelse

Förstärker positiv trend

Bidrar till måluppfyllelse.

Med undantag för obalans i
tillgänglighet mellan stad
och land där risk finns för
att förslaget förstärker
befintlig negativ trend.
Det positiva bidraget från
vidmakthållande kommer
från reinvesteringar inom
järnvägen.

Luft

Bidrar till
måluppfyllelse

Planförslaget både
förstärker och motverkar
positiv utveckling.
Planförslagets
sammantagna betydelse
kan inte bedömas då
underlag i form av
planförslagets effekter på
trafik saknas.
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Då fullständigt underlag
ännu inte finns är
bedömningen osäker, vilket
innebär risk för att
måluppfyllelse motverkas.
Kommentar: Det är möjligt
att planförslaget bidrar till
måluppfyllelse. Men det
finns också en risk att
planförslaget motverkar
måluppfyllelse.

Planförslaget förstärker en positiv utveckling, med några undantag
Den förväntade utvecklingen av transportsystemet i både referensalternativet och med
planförslaget är splittrad och delvis svår att bedöma. Den samlade bedömningen är dock
att utvecklingen går åt rätt håll. Undantaget är buller där det sker en negativ utveckling.
Den samlade bedömningen är att transportsystemets utveckling bidrar till
måluppfyllelse i både referensalternativ och med planförslaget. Dock nås inte mål.
Planförslaget bedöms förstärka den positiva utvecklingen, med undantag för buller och
med reservation för att gapet i tillgänglighet mellan stad och land kan förstärkas.

Figur 46. Principskiss över transportsystemets utveckling med planförslaget jämfört med
referensalternativet för fokusområde hälsa och livskvalitet.

9.4.

Planförslaget jämfört med fastställd plan

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 är en viktig utgångspunkt för
framtagande av planförslaget och de båda uppvisar stora likheter. Det innebär att
utvecklingen med planförslaget och i referensalternativet uppvisar stora likheter.
Skillnaderna mellan fastställd plan och planförslaget riskerar att skymmas om man inte
gör en direkt jämförelse dem emellan.
I sådan jämförelse kan det vara relevant att ställa ett antal frågor. Går skillnaden i
riktning mot att bidra till miljökvalitetsmålen? Innebär planen att transportsystemet
utvecklas i riktning att bättre kunna leverera tillgänglighet inom hållbarhetens ramar?
Om man vill ställa om transportsystemet tar det tid, men i vilken utsträckning innebär
planförslaget att en sådan omställning påbörjas? Och i vilken utsträckning innebär
planförslaget att den statliga infrastrukturen passar i ett transportsystem som ger
tillgänglighet i ett hållbart samhälle?
Därför görs nedan en jämförelse mellan planförslaget (2018-2029) och nationell plan för
transportsystemet (2014-2025). Skillnader mellan dessa två planer utifrån vad som är
relevant för de aspekter som ingår i miljöbedömningen lyfts fram. Exempel på skillnader
är förändringar i medel, prioritering av åtgärder, inriktningar och uttalade ambitioner.
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9.4.1.

Viktiga skillnader mellan planförslaget och fastställd plan

Miljöbedömningen har analyserat skillnaderna mellan planförslaget (för åren 2018 –
2029) och Nationell plan för transportsystemet (för åren 2014-2025) Planförslagets
viktigaste skillnader jämfört mot gällande plan bedöms vara:


Planförslaget är än mer ”järnvägstungt” vad gäller utvecklingsanslag
(investeringar). Detta bör gynna järnvägens konkurrenskraft och därmed skapa
förutsättningar för ökad järnvägstrafik. Det kan antas skapa förutsättningar för
att vägtrafiken inte ökar i samma utsträckning som annars skulle ske. Om, eller i
vilken utsträckning, detta påverkar det totala trafikarbetet och dess fördelning
mellan trafikslag har betydelse för flera miljöaspekter. Om det leder till att
vägtrafiken inte ökar som förväntat är det positivt för fokusområde klimat och
delvis för fokusområde hälsa och livskvalitet. En ökad järnvägstrafik kan dock ge
en negativ utveckling för buller och vibrationer.



Ökade medel till reinvestering i och underhåll av järnvägen. Detta
motverkar järnvägens försämring i funktion och kan på vissa håll antas förbättra
denna. Kan antas ge samma effekt som ovan.



Planförslaget har en större volym medel för större investeringar
(ungefär 100 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med knappt 20
procent). En ökad negativ inverkan från dessa investeringar på fokusområde
resurser tillgängliga för människan, är en närmast oundviklig följd av detta.
Investeringar i ny sträckning ger även en negativ påverkan för fokusområdena
landskap. För fokusområde klimat gäller att ökat byggande leder till ökande
emissioner av klimatgaser från byggandet.



Ett fåtal större investeringar utgår. Särskilt Östlig förbindelse i Stockholm
och höghastighetsbana Göteborg–Borås bedöms ha en miljömässigt stor
betydelse.



Planförslaget innehåller en ny länk höghastighetsjärnväg, samtidigt
som en länk har utgått. Skillnad mellan dessa länkar har inte analyserats
närmare. Val av hastighet har stor betydelse då en lägre hastighet ger avsevärt
mindre negativ miljöpåverkan.



Medlen till trimnings- och miljöåtgärder ökas. Trimningsåtgärder är
förvisso ett brett spektra med olika åtgärder och syften, men sammantaget
bedöms ökningen vara positiv i någon mån för samtliga fokusområden. Ökade
medel till miljöåtgärder genererar mer direkt miljönytta, inte minst till
fokusområde landskap, hälsa och resurser tillgängliga för människan.



Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur prioriteras tidigare i
planperioden. Nyttan kommer således tidigare.



Stadsmiljöavtal ökar flerdubbelt i omfattning och innehåller dessutom
cykelåtgärder och motprestationer i hållbar stadsutveckling. Det kommer att
öka andelen kollektivtrafik och cykling i större städer. Fokusområde klimat och
hälsa och livskvalitet gynnas tydligt.
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Storstadsöverenskommelser tillkommer vilket bedöms ge liknande
effekter som stadsmiljöavtalen.



Än mer fokus på urbana miljöer och mer tätbefolkade områden.
Stadsmiljöavtal och storstadsöverenskommelser samt att mycket av utveckling
och vidmakthållande sker i transportintensiva stråk kan sägas stärka en
hållbarhetsprofil på planförslaget, åtminstone vad gäller klimat och hälsa och
livskvalitet. Här finns mycket av hållbarhetsutmaningarna, och åtgärder här
tenderar att ge effekt. Den andra sidan av myntet är att investeringar och deras
nytta inte kommer hela landet till del på samma sätt.

9.5.

Vänder planförslaget transportsystemet i en mer miljömässigt och
hållbar riktning?

Svaret på den frågan måste nog besvaras med ett ja. I alla fall ett ja med vissa
reservationer.
Transportsystemet kan, som tidigare påpekats, inte ställas om och bli hållbart enbart
med insatser inom infrastrukturen. Transportsystemet kan inte heller ställas om och bli
hållbart på egen hand utan endast i samband med en omställning av samhället.
Man kan även ställa sig frågan om det är själva transportsystemet som ska bli hållbart,
eller om det snarare handlar om att ställa om transportsystemet för att leverera
tillgänglighet i ett hållbart samhälle? För infrastrukturen handlar det mer om huruvida
den är avpassad för att hantera den trafiksituation som kommer att vara fallet när
transportsystemet och samhället i stort är hållbart. Vad präglar ett sådant
transportsystem och leder planförslaget i den riktningen?

9.5.1.

Transporter i ett hållbart samhälle

Transporter i ett hållbart samhälle kan anses kännetecknas av:


Persontransporter sker med en kraftigt ökad andel kollektivtrafik,
cykel och gång. Planförslaget förbättrar förutsättningarna för detta. Viktigaste
bidragen kommer från stadsmiljöavtal, storstadsöverenskommelser samt mer
trimningsåtgärder.



Järnvägens andel av persontransporterna ökar och flygets och
vägtrafikens minskar. Planförslaget förbättrar förutsättningarna för detta,
eller minskar i alla fall påtagliga försämringar som annars skulle ha blivit fallet.
Viktigaste bidragen kommer från mer reinvestering och underhåll av järnväg,
mer investeringar i järnvägen samt från trimningsåtgärder och stadsmiljöavtal.



Järnvägens och sjöfartens andel av godstransporterna ökar och
vägtrafikens minskar. Planförslaget verkar även i denna riktning. Viktigaste
bidragen kommer från mer reinvestering och underhåll av järnväg, mer
investeringar i järnvägen samt från trimningsåtgärder.



Ökningen av det samlade trafikarbetet bromsas. Planen hyser vissa
komponenter som verkar i denna riktning men kan inte sägas göra det generellt.
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Stadsmiljöavtal och storstadsöverenskommelser får anses lämna det viktigaste
bidraget i detta avseende. Hur omfattning och inriktning på åtgärder som syftar
till att påverka användningen av transportsystemet (till exempel
samhällsplanering, samverkan, kunskapsstöd) faktisk påverkar systemet är
oklart.

9.5.2.

Miljömässig hållbarhet

Om vi tittar på vad som allmänt brukar sägas känneteckna hållbarhet och ser hur planen
påverkar detta kan följande exempel vara illustrativa:


Klimatpåverkan minskar kraftigt. Planförslagets bidrag till klimatmålet är
mycket osäkert och kan inte bedömas innan en analys av planförslagets effekter
på trafikarbete och fördelningen mellan trafikslag finns. Planförslaget innehåller
komponenter som pekar i målets riktning. Dessa bidrag kommer från
stadsmiljöavtal, storstadsöverenskommelser, reinvestering och underhåll i
järnväg, samt mer investeringar i järnvägen. Planförslaget bedöms ge järnvägen
bättre förutsättningar och rimligen borde järnvägstrafiken öka som en följd av
detta. Därmed inte sagt att vägtrafiken och flyget kommer att minska.
En intressant fråga är i hur hög grad de stora investeringarna i planförslaget är
klimatmässigt robusta, det vill säga är lönsamma (även) i ett scenario där
vägtrafiken är mindre. Den känslighetsanalys som genomförts av planförslagets
(0.95) visar att av de nytillkommande nio stora nya investeringar över 200
miljoner kronor är sex robusta i detta perspektiv.



Långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser. Planförslaget innehåller
mer infrastrukturåtgärder än fastställd plan, vilket logisk sett innebär att
genomförande av planförslaget skulle kräver mer naturresurser än
genomförande av fastställd plan. Om nyttjandet av naturresurser kan sägas vara
långsiktigt hållbart eller inte, beror delvis på hur åtgärderna genomförs. Det
finns osäkerheter gällande övrig samhälls- och teknikutveckling, samt
osäkerheter om hur åtgärder genomförs, och därmed hur resurseffektivt och
hållbart genomförande av åtgärderna blir. Att planförslaget innebär ökade
satsningar i infrastrukturen är dock problematiskt ur perspektivet långsiktigt
hållbart nyttjande av naturresurser.



Transportsystemets negativa hälsopåverkan minskar och vänds till
en positiv. Trenden för hälsa är positiv och planförslaget bidrar till detta.
Utvecklingen är dock mycket beroende av faktorer utanför planen, som teknisk
utveckling, urbanisering och trafikarbetets utveckling. Buller, (inte minst från
järnväg) kan dock antas öka och den obalans som finns tillgänglighetsmässigt
mellan stad och land riskerar att förstärkas. Viktigaste positiva bidrag kommer
från trimning och Stadsmiljöavtal.



God tillgänglighet gäller alla grupper i samhället. Generellt är
tillgängligheten god i Sverige. Det finns dock grupper som har sämre
tillgänglighet. Generellt gynnas dessa grupper av goda förutsättningar för
kollektivtrafik, cykel och gång. Planförslaget förbättrar förutsättningarna för
detta. Viktigaste bidragen kommer från stadsmiljöavtal, reinvestering i järnväg,
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att järnvägen väger tungt inom stora investeringar samt från trimning. En
reservation dock för att planförslaget kan förstärka en obalans mellan stad och
land vad gäller tillgänglighet.


Transportsystemets negativa påverkan på landskapet påtagligt
minskar. Transportsystemets negativa påverkan på omgivande landskap är
stort och förväntas fortsatt att vara det. Planförslaget innehåller ökade medel för
åtgärder i befintlig infrastruktur, vilket kommer att förbättra situationen.
Skärpta krav på landskapsanpassning vid ny- och ombyggnad kommer även det
att verka i positiv riktning. Å andra sidan ökar kravet på landskapsanpassningen
av faktorer utanför planen, som trafikökningar, invasiva arter och förändringar i
viltstammarna. Anläggningars tillstånd med avseende på landskapsanpassning
kan försämras av att vidmakthållandet inte fullt ut klarar att hantera befintliga
värden och skyddsanordningar på det sätt som behövs.
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Miljöbedömningens inverkan på
planförslaget
I detta kapitel beskrivs hur miljöbedömningen har påverkat planens utformning och
innehåll.
Utifrån miljöbalkens syfte att miljöbedömningen ska integrera miljöaspekter i planen
för att främja hållbar utveckling, har ambitionen varit att miljöbedömningen ska
påverka Trafikverkets planförslag. Verktyget för att åstadkomma detta har varit att öka
integreringen av miljöbedömningen i arbetet med att ta fram planförslaget.
Förutom att direkt påverka planförslaget har miljöbedömningen även haft indirekt
inverkan genom att förändra eller skapa förutsättningar för ett bättre miljöarbete i
kommande skeden eller i delar av verksamheten som inte omfattas eller styrs av
planförslaget.
Att identifiera vad bättre integrering av miljöbedömningen betytt för planförslaget är
mycket svårt, och är troligen svårare ju bättre man lyckats med integreringen. Ett
talande exempel på detta är att flera av de som arbetat med miljöbedömningen även har
ingått i olika delar av åtgärdsplaneringen. Detta har gett stor insikt i åtgärdsplaneringen
och även gett stor möjlighet att påverka. Att miljöbedömningen påverkat planförslaget
genom detta är helt klart, men att påvisa vad som är ett resultat av miljöbedömningens
representanters insatser är närmast omöjligt.
Några exempel på hur miljöbedömningen påverkat hur åtgärdsplaneringen genomförts,
påverkat planförslagets innehåll eller påverkat förutsättningar för kommande skeden är:
• I planarbetet har en prioritering av brister föregått prioriteringen av åtgärder i linje
med fyrstegsprincipen. Miljöbedömningen har utvecklat och förfinat några av
bristanalyserna utifrån de tillståndsbeskrivningar som görs inom miljöbedömningen.
Detta har bidragit till hur bristbeskrivningar använts i åtgärdsplaneringen och
därmed sannolikt påverkat planförslaget.
• Arbetet med miljöbedömningen har lett till att fokus på synergier mellan miljömål
och andra mål stärkts i planförslaget, inte minst vad gäller större investeringar. De
utpekade utmaningarna i regeringens direktiv utgjorde en god förutsättning för
detta: 1) omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer; 2)
investeringar för ett ökat bostadsbyggande; 3) förbättra förutsättningarna för
näringslivet; 4) förstärka sysselsättningen i hela landet; 5) ta höjd för och utnyttja
digitaliseringens effekter och möjligheter, samt; 6) ett inkluderande samhälle.
Flertalet av dessa representerar aspekter av miljö och hållbarhet i varierande grad
vilket miljöbedömningen uppmärksammat. Utmaningar nummer 1 och 6 är de mest
uppenbara i det avseendet och de kopplar dessutom direkt mot miljöaspekterna
klimat och befolkning.
• Miljöbedömningens efterfrågan på underlag har lett till att den miljömässiga
ambitionsnivån för föreslagna investeringsåtgärder i planen tydliggjorts.
Miljöbedömningen har avkrävt besked om hur projekten kommer att hantera
miljöfrågorna i senare skeden. Detta har kraftigt bidragit till operationalisering av
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Riktlinje landskap och lyft hantering av buller och vibrationer från trafik på väg och
järnväg i planprocessen.
• På motsvarande vis har miljöbedömningen avkrävt besked om inriktning och
prioriteringar inom vidmakthållande, vilket lett till diskussioner om miljöåtaganden
inom vidmakthållandet i planförslaget men ännu inget påtagligt avtryck i
planförslaget.
• De ökade medlen till trimnings- och miljöåtgärder jämfört med fastställd plan borde
delvis kunna tillskrivas miljöbedömningen, även om det är svårt att föra i bevis.
Miljöbedömningen bidrog med bättre underlag om de olika åtgärderna som
hanterades.
• Miljöbedömningen gjorde analyser av landskapspåverkan på ett urval större
investeringar som var aktuella att kunna ingå i planförslaget som nya investeringar.
Det kompletterande underlaget gav förutsättningar för att landskapspåverkan
påverkade vilka nya investeringar som ingår i planförslaget.
• Planförslaget har uttalade syften. Miljöbedömningen har sedan det förberedande
arbetet påtalat att planförslaget måste ha tydligt syfte eller syften. Argumentet har
varit att möjliggöra generering av alternativa vägar att nå syften, vilket är ett krav
enligt miljöbalken.
• I åtgärdsplaneringen har miljöbedömningen drivit att, där det är möjligt, utforma
alternativ att nå planens eller plandelens syften. Miljöbedömningen har också drivit
att där betydelsefulla vägval eller beslut görs, så ska miljöbedömningen var ett
underlag. I vissa delar av planen har sådana alternativ tagits fram och miljöbedömts.
Det finns dock stora möjligheter att utveckla såväl åtgärdsplaneringen som
miljöbedömningsmetoden för att bättre hantera miljöbalkens intentioner. Så som
åtgärdsplaneringen är uppbyggd och de förutsättningar som getts, är det
problematiskt att förena miljöbalken och åtgärdsplaneringen. Man kan argumentera
att åtgärdsplaneringen i grunden handlar om att göra en mängd val fram till ett
färdigt planförslag. Ett fungerande och rimligt arbetssätt att beskriva och bedöma
samt ange skäl till alla de val som gjordes, finns inte.
Trots ambitionen att förbättra miljöbedömningens integrering i åtgärdsplaneringen
finns det fortfarande stora möjligheter till stora förbättringar. Åtgärdsplanering och
miljöbedömning är lärande processer under ständig utveckling, anpassning och
förbättring. Exempel på sådant som brustit i relationen åtgärdsplanering och
miljöbedömning är:
• Miljöbedömningens fokus på arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i slutskedet
innebar att arbetet under planbyggets slutskede inte kunde följas som tidigare under
processen. I detta skede är det framförallt de större investeringarna som hanteras.
Detta är betänkligt då planbygget, och i synnerhet arbetet med de större
investeringarna, fortgår ända fram till planförslaget går i tryck. Ett avgörande
strategiskt vägval med två tydliga alternativ med stor betydelse för miljön och
miljökonsekvensbeskrivningens utfall uppmärksammades därför inte inom
miljöbedömningen förrän i ett så sent skede att det inte kunde hanteras annat än
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mycket översiktligt. Det gäller förslaget om hur utbyggnad av nya stambanor för
höghastighetståg ska genomföras.
• Miljöbedömningen har sedan det förberedande arbetet återkommande och med kraft
påtalat behovet av att det behövs en analys av hur planförslaget sammantaget
påverkar trafiken och fördelningen mellan trafikslag. En sådan analys är helt
avgörande för att kunna bedöma flera miljöaspekter på mer än lösa antaganden. Det
gjordes förvisso försök, men då detta försök till analys gjordes på en ofärdig
planversion, omfattade analysen enbart vissa delar av planförslaget och var dessutom
endast kvalitativ.
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Uppföljning
I detta kapitel beskrivs hur den betydande miljöpåverkan av planförslaget,
transportsystemets tillstånd och utveckling samt planens åtgärder bör följas upp.
Enligt miljöbalken (kapitel 6 § 12) ska nationell plan för transportsystemet följas upp,
med fokus på den betydande miljöpåverkan som planen medför. Vidare ska
planupprättaren när planen är antagen skaffa sig kunskap om dess miljöpåverkan för att
kunna vidta lämpliga avhjälpande åtgärder (kapitel 6 § 18). Ansvaret ligger på
regeringen som planupprättare, men i praktiken delegeras ansvaret för uppföljning till
Trafikverket.

11.1.

Effekterna av planförslaget

En samlad effektbedömning av planförslaget, som även innehåller miljöeffekter, lämnas
till regeringskansliet 30 oktober. Det finns skillnader mellan den samlade
effektbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen med avseende på miljö. Den
samlade effektbedömningen görs på ett komplett planförslag, efter att planförslaget
presenterats i rapport och underlagsrapporter. Den samlade effektbedömningen är en
ren effektbeskrivning av planförslaget, som baseras på underlag från ingående åtgärder,
främst samlade effektbedömningar för enskilda åtgärder.
Miljökonsekvensbeskrivningen följer miljöbalken kapitel sex, vilket styr bland annat
innehåll, struktur och detaljeringsgrad. Den är således mer än en effektbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen arbetas fram parallellt med planframtagandet i en
iterativ process, och bygger därmed på ett ”flytande” underlag som finns tillgängligt
under åtgärdsplaneringens gång.
Dessutom görs en systemanalys som omfattar både de regionala planerna och nationell
plan, som lämnas till regeringskansliet 31 januari 2018.

11.2.

Uppföljning av transportsystemets tillstånd och utveckling

Trafikverket har inom ramen för ordinarie verksamhet uppföljning av
transportsystemets tillstånd och utveckling. Den innefattar sådan data och information
som är relevant för uppföljning inom miljöbalken. Exempel på sådan uppföljning
redovisas i årlig årsredovisning, miljörapport, och uppföljning av Trafikverkets
leveranskvaliteter. För sådan uppföljning finns en mängd interna stödsystem med data
om transportsystemet och den statliga infrastrukturen. Sådan data används även till
andra myndigheters uppföljning av transportsystemetet eller miljötillståndet i
allmänhet, såsom miljömålsuppföljning och uppföljning av de transportpolitiska målen.

11.3.

Uppföljning av planens åtgärder i fortsatt planering och
genomförande

Planförslagets ingående åtgärder är av olika karaktär och i olika planeringsskede.
Kunskapen om åtgärderna som ska genomföras och deras effekter för transportsystemet
är därmed varierande. Kunskapen om den miljöpåverkan som genomförande av planen
faktiskt medför utvecklas succesivt i kommande planeringsskeden. I takt med att
Trafikverkets kunskap om miljöpåverkan ökar i planläggningen av investeringar sker
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också beslut om vilka åtgärder som vidtas för undvika eller reducera negativ påverkan
samt främja positiv påverkan. Det samma gäller övrig verksamhetsplanering, till
exempel underhållsplanering.
Miljöbedömningens roll är inte att uppmärksamma miljöpåverkan som kan uppstå vid
genomförande av planens enskilda åtgärder. Det görs bäst inom ordinarie planering av
respektive åtgärd. Informationsflödet är snarare omvänt. Det är information om
enskilda åtgärders miljöpåverkan som ligger till grund för miljöbedömningen, så att
miljöaspekter kan integreras i åtgärdsplaneringen i ett tidigt skede och därmed främja
en hållbar utveckling.
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Miljöbedömningens rekommendationer och
förslag
Det här kapitlet innehåller miljöbedömningens rekommendationer och förslag för att
ytterligare öka uppfyllande av miljömålen i fortsatt arbete med att fastställa planen, i
fortsatt planering och genomförande av planens åtgärder samt i kommande
planeringsomgång.
Kommande skeden har för en plan som denna tre dimensioner:
• Den första är att planförslaget nu går in i en process där slutprodukten är en
fastställd plan. Vad kan vara relevant att tänka på om man vill att planen som senare
beslutas ska ha högre miljöprestanda och högre måluppfyllelse än planförslaget?
• Den andra dimensionen gäller arbetet med att förverkliga de i planen ingående
åtgärderna. Planens påverkan på miljön avgörs i hög grad i detaljerad planering och
genomförande av åtgärder. Vad kan eller borde göras vid och inför genomförandet
för att miljöpåverkan ska bli så gynnsam som möjligt?
• Den tredje dimensionen kopplar mot den fyråriga planeringscykeln för
transportplanering. Efter att planen fastställs startar kommer en ny planeringscykel
på nytt med inriktningsplaneringen. Vad bör man tänka på då för att integrering och
kostnadseffektiv måluppfyllelse ska bli än bättre i det arbetet? Rekommendationerna
utgår från erfarenheter från denna och tidigare åtgärdsplaneringar och
miljöbedömningar.

12.1.


Förslag inför fortsatt arbete mot en fastställd plan
Överväg mer miljöåtgärder i befintlig infrastruktur. Miljöåtgärder inom
befintlig infrastruktur ger en direkt miljönytta och behovet är stort. Önskas en
snabbare miljömässig förbättring av infrastrukturen bör en utökad ram för
dessa riktade miljöåtgärder övervägas.
Skäl till förslaget:
Den befintliga infrastrukturen är betydligt mer omfattande än den som byggs ny
eller byggs om under planperioden. Denna infrastruktur byggdes för de behov
man då såg. Med den praxis avseende hänsyn som då gällde, med den
bebyggelse längs infrastrukturen man då hade och såg framför sig och inte minst
med hänsyn till den trafik man då hade eller förväntade sig. Dessa faktorer har
inte sällan förändrats påtagligt. Stora delar av infrastrukturen är därmed långt
från den miljömässiga standard som gäller när ny infrastruktur byggs i dag.
Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur är dessutom åtgärder som oftast ger störst
effekt för pengarna vad gäller att minska negativ miljöpåverkan och bidra till
miljömål.
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Fortsatt fokus där potentialen är störst (men glöm inte
landsbygden). Stadsmiljöavtal, storstadsöverenskommelser och åtgärder som
stärker hållbar regional pendling är exempel på åtgärder som gynnar flera syften
och verkar där samhället är under stark utveckling. Detta gäller dock inte alla
miljöaspekter.
Skäl till förslaget:
För flera aspekter av hälsa är problemen och möjligheterna till åtgärder som
gynnar många störst i tätorter. För klimatfrågan är tätorterna och deras omland
speciellt viktiga då det är där potentialerna till minskad biltrafik är störst. Det är
också här det finns goda möjligheter att genom förtätning, funktionsblandning
och förbättringar i infrastrukturen att skapa god tillgänglighet med gång, cykel
och kollektivtrafik. Ett fokus på urbana regioner är därför fördelaktigt för mål
kopplade till dessa miljöaspekter.
För andra miljöaspekter, exempelvis de inom fokusområde landskap, men även
för vatten och delar av aspekten befolkning är det minst lika viktigt och ofta till
och med viktigare med åtgärder på den icke urbana infrastrukturen.



järnvägen för långväga godstransporter. En av järnvägens viktigaste
uppgifter miljömässigt är att leverera ”klimatneutrala” godstransporter.
Alternativet är fortsatt ökning av långväga godstransporter på väg.
Skäl till förslaget:
Planen är järnvägstung med avseende på investeringar. Investeringarna i
järnväg har ett fokus på persontransporter. Det tydligaste exemplet på detta är
de båda, höghastighetsbanelänkarna där tanken är att generera effektiva och
snabba pendlingsmöjligheter. Långsiktigt är tanken att knyta samman de tre
största städerna med snabb järnväg för persontrafik och då samtidigt frigöra
kapacitet för gods på befintliga banor.
Detta är dock en utveckling på mycket lång sikt och näringslivet brottas redan i
dag med förseningar och bristande kapacitet för sina godstransporter. Man är
nödsakad att använda vägtransporter i en omfattning som ingen önskar. Detta
leder i sin tur till ”onödiga” utsläpp av klimatgaser från vägnätet samt till
olyckor, buller och allmän otrivsel.



Styrmedel samt åtgärder utanför infrastrukturen ger högre
måluppfyllelse. En övergripande användning av fyrstegsprincipen bör
innebära att samhället i första hand bör överväga att införa styrmedel och
genomföra mindre åtgärder för att möta transportsystemets utmaningar.
Skäl till förslaget:
Styrmedel för att påverka trafiken och fördelning mellan trafikslag är av stor
betydelse för klimatmål m.m. och diskuteras flitigt. Styrmedel är dock effektiva
för ökad måluppfyllelse för flera andra aspekter. Ett exempel är buller där
styrmedel som riktas för att minska bullret vid källan är komplement till
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skyddsåtgärder i infrastrukturen. Dessa kan också leda till att man kan undvika
behovet av förhållandevis dyra skyddsåtgärder.

12.2.


Viktiga aspekter i kommande planeringen och genomförande av
åtgärder
Bygg rätt när det byggs nytt. Följ gällande regelverk och planera för
framtidens behov och förväntningar. Följ upp beställd verksamhet bättre såväl
att det som har beställts också levereras, men även att det som levererats har
förväntad effekt/funktion.
Skäl till rekommendationen:
När ny infrastruktur byggs eller befintlig genomgår omfattande ombyggnad
gäller dagens regelverk och riktlinjer. Dessa ger, och ska ge, en viss flexibilitet
med hänsyn till kostnader och problembild. Det är viktigt att denna flexibilitet ej
utnyttjas för långt av ekonomiska eller andra skäl.



Drift och underhåll måste bli bättre på att nyttja den stora potential
till miljönytta som finns samt kommunicera resultatet. Drift och
underhåll ska säkerställa anläggningars funktion över tid och representerar en
ansenlig del av de ekonomiska resurserna för infrastrukturen. Utan överdrift
kan därför sägas att drift, underhåll och reinvesteringar är en av de viktigaste
komponenterna i ett hållbart transportsystem. Det handlar dels om att
upprätthålla infrastrukturens tänkta funktion för transporter, dels att
upprätthålla de värden och funktionaliteter som är viktiga ur miljösynpunkt.
Drift- och underhållsområdet uppvisar brister men tillför även miljönyttor som
inte alltid är lätta att uppmärksamma.
Skäl till rekommendationen: Skötseln av befintliga värden och genomförda
miljöåtgärder är otillräckliga idag. Befintliga natur- och kulturvärden tenderar
att förfalla och genomförda skyddsåtgärder för buller och vatten tenderar att
tappa sin funktion.
Bristande vidmakthållande av infrastruktur riskerar att minska attraktiviteten
för järnvägstransporter, kollektivtrafik, cykling och gång.
Inom vidmakthållande skapas dock även stora miljönyttor men dessa är inte
alltid uppenbara. Effektsamband är inte väl utvecklade och verksamheten ses
som given och några tydliga ansatser till en offensiv hållning i form av ett
fyrstegstänkande på strategisk nivå kan inte skönjas. Effektsambanden måste bli
bättre och entreprenörers arbete bör följas upp bättre såväl vad gäller leverans
som funktion. Ytterst handlar det om att höja vidmakthållandets status.



Säkerställ genomförande av miljöåtgärder i befintlig infrastruktur.
Tidigare har miljöåtgärder i befintlig infrastruktur av olika anledningar inte
genomförts i den takt som planerats. Detta har förbättrats men att, som
direktivet anger, genomföra dessa tidigt under planperioden, innebär en
tillkommande utmaning.
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Skäl till rekommendationen:
I och med att planförslaget har en avsevärd ökning av miljöåtgärder tidigt under
planperioden, finns utmaningar att genomföra dessa. Miljöåtgärder har som
ovan nämnts potential att ge nytta och bidrag till måluppfyllelse inom relativt
kort tid och mer kostnadseffektivt.

12.3.

Förslag inför kommande planomgång

Planer och program som omfattas av kravet på miljöbedömning enligt 6 kap.
miljöbalken har stora variationer i innehåll och förutsättningar. Att applicera
miljöbalken och metodbeskrivningar av mer allmän karaktär i just detta sammanhang
har varit en utmaning. Åtgärdsplanering har vuxit fram i en planeringstradition som
många gånger är svår att förena med metodpraxis vid tillämpning av miljöbalken.
Utifrån erfarenheterna i denna, men även tidigare, genomförda miljöbedömningar och
åtgärdsplaneringar listas nedan ett antal förslag som vi menar är värda att överväga
inför nästa planeringsomgång:


Miljöbedöm strategiska val i inriktningsplaneringen.
Inriktningsplaneringen är ett forum för hantering av strategiska frågor. Därför
bör också inriktningsplaneringen genomföras med en miljöbedömning som är
anpassad för denna strategiska nivå.
Skäl till rekommendationen:
Inriktningsplaneringen föregår åtgärdsplaneringen och utgör underlag för
infrastrukturproposition och direktiv till nationell plan för transportsystemet.
Inriktningsplaneringen har ett vidare anslag än nationell plan för
transportsystemet som namnet till trots huvudsakligen innehåller åtgärder i
infrastrukturen. Det är i framtagandet av inriktningsplan och utformningen av
transportpolitiken som möjligheterna är störst att påverka just inriktningen
vilket i sin tur torde göra det enklare för åtgärdsplaneringen att identifiera sitt
bidrag för att förverkliga övergripande ambitioner. Frågan om vilket
transportsystem och samhälle som är önskvärt, och hur detta ska nås
övergripande hör hemma i inriktningsplaneringen. I åtgärdsplanering hanteras
vilka åtgärder i infrastrukturen som bör genomföras för att bidra till och passa
transportpolitikens inriktning.



Nedbrutna mål
Miljökvalitetsmål och andra relevanta samhällsmål nedbrutna på
transportsystemet, transportinfrastrukturen och för en plan.
Skäl till rekommendationen:
De skulle underlätta en miljöbedömning att ha etablerade mål att göra
bedömning emot, nedbrutna till transportsystemet och infrastruktur. Sådana
mål skulle rimligtvis kunna ge ett stöd i planering. Ett ytterligare steg är att i
planframtagandet inledningsvis sätta mål för planen, inklusive miljömål.
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Överväg att genomföra miljöbedömningar också i kommande skeden
och andra planeringsprocesser. Miljöbedömning eller motsvarande
process bör även genomföras i kommande skeden av planering. Till exempel vid
framtagande av Trafikverkets underhållsplaner och verksamhetsplaner.
Detsamma gäller åtgärdsvalsstudier som är ett föregående planeringsskede av
brister som kan resultera i infrastrukturåtgärder. Detta dock under
förutsättningen att det kan hanteras på ett sätt som tillför mervärden och inte
upplevs som ett krav och onödigt merarbete.
Skäl till rekommendationen:
Olika vägval och frågor med betydelse för miljön avgörs i olika
planeringsskeden. Nationell plan för transportsystemet är inte det mest
lämpliga planeringssteget för flera av dessa. På samma sätt som vissa vägval är
mer lämpade i inriktningsplaneringen är andra mer lämpade i kommande
planering. Principen om att ”skikta” 25 miljöbedömningen, det vill säga att
anpassa miljöbedömningen efter aktuellt planeringssteg borde både underlätta
miljöbedömningens genomförande och ge ökat genomslag i planeringen.



Förbättra förutsättningarna för att hantera den nationella planen för
transportsystemet i enlighet med miljöbalkens intentioner.
Metodbeskrivningar och handledningar behöver vidareutvecklas för att bättre
passa den variation av planer och program som omfattas av miljöbalken kapitel
6, och ur vårt perspektiv nationell plan för transportsystemet. Vidare finns
potential att i större mån ta hänsyn till miljöbedömningens genomförande i de
förutsättningar som ges.
Skäl till rekommendationen:
Praxis vid miljöbedömningar av planer och program och framtagande av
nationell plan för transportsystemet har svårt att samspela. Även andra planer
och program vittnar om sådana utmaningar att applicera miljöbalken och praxis
på den specifika planeringsprocessen och utifrån de förutsättningarna som
getts.



Bättre möjligheter att bedöma det färdiga planförslaget inklusive
dess effekter på transportsystemets användning. Överväg att låta
leveransen av miljökonsekvensbeskrivningen anstå en tid efter det att
planförslaget redovisats. Överväg att miljökonsekvensbeskrivningen
koordineras i tid med andra effektredovisningar av planförslaget.
Skäl till rekommendationen:
Denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas samtidig som planförslaget.
Planförslaget har, efter långa förberedelser och överväganden, vuxit fram under
våren. Viktiga delar, framför allt vad gäller investeringar, har fått konkret form
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först i slutet av arbetet och pågår även i skrivande stund. Stora och viktiga
förändringar kan ske även sent i arbetet.
Att genomföra en miljöbedömning och sedan beskriva dess resultat i en
miljökonsekvensbeskrivning involverar stora personella resurser och tar tid.
Betydligt längre tid än den tid som finns från att planförslaget är ”klart” tills det
presenteras. Lösningen har varit att bedömningarna i
miljökonsekvensbeskrivningen baseras på en tidigare och icke fullständig
version av planförslaget. Konsekvensen är att den miljökonsekvensbeskrivning
som remissas inte helt täcker det planförslag som remissas samtidigt.
Dessutom redovisas för miljöbedömningen väsentligt underlag i form av
effektbeskrivningar av planförslaget först ett par månader efter att planförslaget
lämnas.


Fortsätt utveckla Trafikverkets interna process åtgärdsplanering för
att bättre synkronisera med miljöbedömningen som ett sätt att
bättre hantera hållbarhetsfrågor i den tidiga planeringen. Omvärlden
förändras och därmed även omvärldens förväntningar på planering av
infrastruktur. Inte minst vad gäller miljö och hållbarhet. Trafikverket behöver
därför kontinuerligt utveckla och utvärdera sina planeringsprocesser.
Skäl till rekommendationen:
Trafikverkets ambition har varit att fokusera på integrering av
miljöbedömningsprocessen i åtgärdsplaneringen. Ambitionen har i många
avseenden förverkligats men utrymme för förbättringar finns.
Åtgärdsplaneringen är under ständig utveckling och förbättring bland annat för
att möta omvärldens förändrade behov och förväntningar. Ett sådant
förändringsområde är miljö- och hållbarhet, där den långsiktiga
transportplaneringen behöver fortsätta utvecklas för att följa med i samhällets
utveckling. Åtgärdsplaneringen är en viktig del av den långsiktiga
transportplaneringen.
Exempel på förbättringsområden inom åtgärdsplaneringen är att för situationen
relevanta miljöaspekter inkluderas i bristanalyserna och resultatet
sammanställas till en gemensam bristredovisning.
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Samråd och fortsatt process
I det här kapitlet beskrivs hur miljöbedömningens samråd har genomförts fram till nu.
Vidare beskrivs den fortsatta processen för miljöbedömningen fram till regeringens
fastställelse av planen.

13.1.

Avgränsningssamråd

Trafikverket genomförde samråd om miljöbedömningens avgränsning (enligt 6 kap. 1213 § miljöbalken) mellan 20 februari och 20 mars 2017. Samrådet inkluderade även
offentliggörande av behovsbedömning (enligt 6 § förordning 1998:905). Det vill säga ett
ställningstagande att en miljöbedömning kommer genomföras (med stöd av 6 kap. § 11
miljöbalken samt § 4 förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar).
Avgränsningssamrådet hölls innan Trafikverket getts direktiv om att ta fram ett
planförslag. Ambitionen var att genomföra samrådet efter direktivet kommit. Skälet till
att så inte gjordes var att direktivet kom senare än förväntat, och att det bedömdes som
viktigt att samrådssynpunkter gavs reell möjlighet att beaktas i miljöbedömningen innan
åtgärdsplaneringen och miljöbedömningen gick in i en mer operativ fas. Syftet med
samrådet var just att förbättra miljöbedömningen.
Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets hemsida och bestod av rapporten
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av Nationell transportplan 2018-2029
innehållande förutsättningar för att genomföra miljöbedömningen samt förslag på
avgränsningar och övergripande metod för miljöbedömningen. Dessutom ingick förslag
på reviderade bedömningsgrunder (10 stycken) samt tillhörande allmänna
utgångspunkter för bedömningsgrunder.
Missiv med inbjudan att lämna synpunkter gick till nationella, regionala och lokala
myndigheter som berörs av planen. Nationella och regionala myndigheter fick också
inbjudan att delta i ett diskussionstillfälle inom ramen för samrådet, som genomfördes
den 28 februari i Stockholm.
En redogörelse av inkomna synpunkter under samrådet samt hur dessa har beaktats i
vidare arbete kommer att presenteras i den särskilda sammanställningen (6 kap. 16§
miljöbalken). Drygt ett hundra remissinstanser svarade, varav flertalet inte avsåg lämna
synpunkter eller inte hade något att erinra. De synpunkter på underlaget som inkom
sammanfattas översiktligt i fyra typer:


Positiva kommentarer om fokus på processintegrering med syfte att öka
miljöaspekternas integrering i planframtagandet.



Att det var svårt, eller till och med omöjligt, att lämna samrådssynpunkter då
direktivet och därmed viktiga förutsättningar saknades, inte minst en
beskrivning av planens syfte och alternativa sätt att nå detta. Det framförds
synpunkter att samrådsunderlaget därför inte var komplett och att samrådet
därför behövde göras om.
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Synpunkter och förslag på referensalternativets avgränsning och på hur andra
alternativ skulle kunna utformas.



Synpunkter på hur miljöbalkens 14 aspekter avgränsas. De flesta menade att
miljöaspekterna var för hårt avgränsade, eller hade getts för liten betydelse.

Samråd om miljöpåverkan i annat land har inte genomförts då sådant samråd inte
bedömts som motiverat, se kapitel 3.2.

13.2.

Samråd om planförslag och miljökonsekvensbeskrivningen samt
fastställelse

En miljökonsekvensbeskrivning utgör ett av flera beslutsunderlag som syftar till att
beslutsfattaren ska veta konsekvenserna på miljön vid fastställandet av en plan eller ett
program. Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning beskriver och bedömer
konsekvenserna av version 0.8 av planförslaget, till viss del med hänsyn till ändringar
och information som tillkommit senare.
Nästa skede i miljöbedömningsprocessen är att planförslaget och denna
miljökonsekvensbeskrivning lämnas till regeringskansliet samtidigt som de
tillgängliggörs via en remiss som syftar till att hämta in synpunkter på bägge
dokumenten. I och med remissen inleds samråd om såväl planförslag som
miljökonsekvensbeskrivning. Inkomna synpunkter samt hur de har beaktats vid
regeringens fastställande av planen kommer redogöras i den särskilda
sammanställningen.
Regeringen förväntas under 2018 fastställa planen och dess
miljökonsekvensbeskrivning.

13.3.

Kompletterande underlag om planförslagets miljöpåverkan

Den 30 oktober kommer en samlad effektbedömning av planförslaget redovisas till
regeringskansliet. Denna redovisning innehåller även effekter inom miljö. Dessutom
tillgängliggörs underlag i form av samlade effekterbedömningar av planförslagets
ingående åtgärder.
Till skillnad från denna miljökonsekvensbeskrivning görs den samlade
effektbedömningen på det färdiga planförslaget. Därmed har den samlade
effektbedömningen möjlighet att bättre beskriva planförslagets sekundära effekter inom
miljöområdet. Av störst betydelse är de effekter av förändrad trafik och fördelning
mellan trafikslag som planförslaget ger upphov till.
Dessutom görs en systemanalys som omfattar både nationell och regionala planer, som
lämnas 31 januari 2018.
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Figur 47. Bild av leveranser som beskriver effekter inom miljöområdet.
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Bilaga 2. Fördjupad metodik och
bedömningsgrunder
1 Miljöaspekt klimatfaktorer
1.1 Definition
Begreppet klimatfaktorer definieras som klimatpåverkan i form av växthusgaser och
anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)26.

1.2 Avgränsningar
Transportsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp från
byggande, drift och underhåll.
Utsläppen från trafiken avgränsas till inrikes transporter (i enlighet med Sveriges
klimatrapportering). Vid bedömning av planförslaget omfattas inte klimatpåverkan som
beror på trafikförändringar av andra orsaker än planens åtgärder. Det är alltså endast
klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder som bedöms, till exempel
inducerad trafik av en ny väg. Detta enligt metod för miljöbedömning där planförslaget
jämförs med referensalternativ och nuläge, se Allmänna utgångspunkter för
miljöbedömningsgrunder. En nyhet jämfört med tidigare planer är stadsmiljöavtal. Med
åtgärder i planen menas för stadsmiljöavtal både åtgärder som ges stöd för och
motprestationer27.
Klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll avgränsas till åtgärder som ingår i
planen. För åtgärder i statlig väg- och järnväg görs en kvantitativ uppskattning av
klimatpåverkan. Vad gäller infrastruktur för övriga trafikslag görs ingen kvantitativ
bedömning då det saknas verktyg. Bedömning avser klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv utifrån ingående material och energiresurser. Detta oavsett om
utsläppen sker i Sverige eller utomlands (till exempel produktion av räls som inte sker i
Sverige). Även avskogning ingår.

1.3 Delaspekter
Klimatpåverkan från transportsystemet delas in i delaspekter:
• Trafikens klimatpåverkan
• Robust planering - hur åtgärderna i planen passar in i ett samhälle där klimatmål nås
• Infrastrukturhållningens klimatpåverkan – från byggande, drift och underhåll.
Delaspekten Trafikens klimatpåverkan

26

Ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter anger hur
mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
27 Exempelvis bostadsbyggande, andra åtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik, utformning och hastighet för gående
och cyklister samt parkering som styrmedel i form av till exempel flexibla parkeringstal, parkeringsköp och höjda
avgifter
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Delaspekten Trafikens klimatpåverkan delas sedan in i nedanstående preciseringar.
Precisering klimatpåverkan omfattar trafikens utsläpp av växthusgaser
(koldioxidekvivalenter). Det som bedöms är effekter av planens åtgärder, det vill säga
hur planens åtgärder påverkar trafiken och därmed koldioxidutsläppen i
transportsystemet. Exempel på åtgärder som kan ha sådan effekt är större investeringar
i väg och järnväg, mindre investeringar (så kallad trimningsåtgärder),
underhållsåtgärder och stadsmiljöavtal.
Precisering trafikutveckling omfattar utveckling av trafikarbetet för olika trafikslag och
färdsätt, samt fördelning mellan dessa. Det som bedöms är effekter av planens åtgärder,
det vill säga hur planens åtgärder påverkar trafikeringen i transportsystemet. Exempel
på åtgärder som kan ha sådan effekt är större investeringar i väg och järnväg, mindre
investeringar (så kallad trimningsåtgärder), underhållsåtgärder och stadsmiljöavtal.
Precisering energieffektivitet inom respektive trafikslag fångar hur planen påverkar
energieffektiviteten i transportsystemet. Störst påverkan på trafikens energieffektivitet
vid framdrift är hur hastigheten på väg förändras till följd av planens åtgärder. Det är
också tänkbart att planens åtgärder påverkar energieffektiviteten på annat sätt eller
påverkar möjligheten till elektrifiering. Enligt scenario 3 (klimatscenariot) i
Trafikverkets komplettering av inriktningsunderlaget behöver hastigheten på vägnätet
minska om klimatmål ska nås. Konkret innebär det att statliga vägar med skyltad
hastighet på 70 km/h sänks med 10 km/h som ett resultat av åtgärder i planen
(Trafikverket, 2016e). Även ökad hastighetsövervakning behöver bidra så att skyltad
hastighet efterlevs.
Delaspekten robust planering
Delsaspekten robust planering handlar om hur åtgärder i planen passar in i en möjlig
framtid där personbilstrafiken minskat och lastbilstrafiken inte ökar samtidigt som
ökade behov tas i gång, cykel och kollektivtrafik respektive förbättrad logistik och bättre
utnyttjande av järnväg och sjöfart. En sådan utveckling påverkar den
samhällsekonomiska lönsamheten på planens åtgärder. För vägprojekten testas
lönsamheten för -12 procent personbilstrafik och oförändrad lastbilstrafik. Detta
motsvarar scenario 3 (klimatscenariot) och scenario 4 i Trafikverkets komplettering av
inriktningsunderlaget. För järnvägsprojekten testas lönsamheten med en ökning av
efterfrågan på 50 procent vilket motsvarar ökningen i scenario 3 (klimatscenariot).
Jämförelse görs mot lönsamhet i basprognosen.
Delaspekten klimatpåverkan från infrastrukturen
Delsaspekten klimatpåverkan från infrastrukturen handlar om klimatpåverkan från
investeringar, underhåll och drift ur ett livscykelperspektiv. Drift av väg omfattar även
Trafikverkets färjor. För väg- och järnvägsinfrastruktur görs kvantitativ analys genom
verktyget Klimatkalkyl. För andra åtgärder i planen görs en översiktlig bedömning och
kvalitativ analys.
Trafikverket har under år 2016 infört klimatkrav på infrastruktur. Utgångspunkten var
regeringens vision då om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2050. Detta har enligt
ovan ändrats till en målsättning om att vara klimatneutral till år 2045. Från byggande,
drift och underhåll innebär detta reduktioner med 30 procent till år 2025 och 15 procent
till år 2020 jämfört med 2015 (Trafikverket, 2015a) och därefter fortsatta minskningar
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för att nå visionen om en klimatneutral infrastruktur år 2050 (alternativt år 2045).
Detta är fastställt i en intern riktlinje (Trafikverket, 2015a).
Klimatpåverkan från åtgärder i planen beräknas både för investeringsprojekt och
underhåll (inklusive material som upphandlas av Trafikverket). Viktigt är också att
ökade kostnader för att följa klimatkraven redovisas.

1.4 Mål som bedöms
”Transportpolitiska hänsynsmålets precisering på klimat”
Det transportpolitiska hänsynsmålet omfattar i dagsläget en precisering på klimat.
Preciseringen lyder: ”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende
av fossila bränslen”. Samtliga preciseringar inom funktions- och hänsynsmålen kommer
sannolikt förändras i och med Trafikanalys förslag till nya målpreciseringar (Trafa,
2015). Detta, tillsammans med förslag om klimatpolitiskt ramverk (se stycket nedan)
innebär att mindre vikt kommer att läggas på hänsynsmålets nuvarande precisering på
klimat vid denna miljöbedömning.
”Klimatpolitiskt ramverk”
Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft 1 januari 2018 ska Sverige vara
klimatneutralt senast 2045 och utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg
eftersom det ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med minst 70
procent till år 2030 jämfört med år 2010 (Riksdagen, 2017). Infrastrukturåtgärder som
kan rymmas inom en nationell plan för transportsystemet är i sig långt ifrån tillräckliga
för att nå målet, utan det behövs en kombination med andra åtgärder och styrmedel.
Infrastrukturplanen bedöms därför utifrån om den bidrar till målet och hur den passar
in i en sådan framtid där målet nåtts (se vidare nedan om koppling till mål).
”Stadstrafikmålet”
För storstadsområden och större städer görs dessutom en bedömning om planen bidrar
till det stadstrafikmål som föreslagits av sex myndigheter inom ramen för framtagningen
av strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Stadstrafikmålet är
formulerat som en ökad andel persontransporter ska ske med gång, cykel och
kollektivtrafik i städer/tätorter samtidigt som tillgängligheten för dessa trafikslag
prioriteras så att den totala biltrafiken minskar i staden/tätorten
Planens åtgärder passar in i scenario 3 och 4 i Trafikverkets fördjupade underlag till
inriktningsplaneringen
Ett sätt att analysera om åtgärderna i planförslaget är robusta i en framtid med ökad
andel gång, cykel, kollektivtrafik, järnväg och sjöfart är att göra känslighetsanalyser av
lönsamheten i ett scenario med minskad personbils- och lastbilstrafik samt ökad trafik
med järnväg och sjöfart. Ett sådant scenario överensstämmer med scenario 3 och 4 i
Trafikverkets komplettering till underlaget till inriktningsplaneringen (Trafikverket,
2016h). Känslighetsanalyser av minskad personbils- och lastbilstrafik är obligatoriska
enligt ASEK och görs av NNK för vägobjekt > 200 miljoner mot -12 procent
personbilstrafik och oförändrad lastbilstrafik. För järnvägsprojekten används den
obligatoriska känslighetsanalysen med +50 procent trafik (Trafikverket, 2016a). I
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känslighetsanalyserna ingår endast lönsamhet genom NNK (inte något om effekter på
trafik och utsläpp).
Om klimatmålet används som utgångspunkt bör det innebära att endast åtgärder som är
robusta, dvs lönsamma i ett scenario där vägtrafiken minskar enligt känslighetsanalys
ovan genomförs.
”Infrastrukturhållningens klimatpåverkan”
• 15 procent lägre klimatpåverkan projekt som öppnar för trafik 2020-2024 samt för
underhåll under denna period
• 30 procent lägre klimatpåverkan för projekt som öppnar för trafik 2025 och senare
samt för underhåll under denna period.
• Långsiktigt är visionen en klimatneutral infrastruktur senast 2045.

1.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 26. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt klimat
Delaspekter

Precisering

Indikatorer

Mål som bedöms

Trafikens
klimatpåverkan

Klimatpåverkan

Koldioxidutsläpp

Trafikutveckling

Trafikarbete

”Transportpolitiska
hänsynsmålet med
avseende på klimat”

personbil, gång, cykel,
kollektivtrafik, flyg

Energieffektivitet
inom respektive
trafikslag

lastbilstrafik, godstransporter på
järnväg och sjöfart.

”Klimatpolitiskt ramverk”

Hastighet i befintligt vägsystem

”Stadstrafikmålet”

energieffektivisering av fordon,
fartyg och flygplan
andel förnybar energi

Robust
planering

Hur åtgärderna
passar in i
samhälle där
klimatmål nås

Andel investeringsåtgärder som
är lönsamma i klimatscenariot
jämfört med i basprognos (andel
av antal samt andel av kostnad)

Planens åtgärder passar in
i scenario 3
(klimatscenariot).

Andel av andra åtgärder som
bedöms passa in i
klimatscenariot (andel av
kostnad)
Infrastruktu
rhållningens
klimatpåverkan

Klimatpåverkan
från byggande,
drift och
underhåll av
väg- och
järnvägsinfrastru
ktur, inklusive
färjedrift

Klimatpåverkan från
investeringar
Klimatpåverkan från drift och
underhåll
Merkostnad för att uppfylla
klimatkrav
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”Infrastrukturhållningens
klimatpåverkan”

1.6 Koppling till mål
Det transportpolitiska målet omfattar begränsad klimatpåverkan genom hänsynsmålets
precisering på klimat:
Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan28 nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.
Enligt den nya klimatlagen som träder i kraft 1 januari 2018 ska Sverige vara
klimatneutralt senast år 2045 och utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg
eftersom det ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med minst 70
procent till år 2030 jämfört med 2010 (Riksdagen, 2017). Transportsektorns
klimatpåverkan behöver därför minska kraftigt jämfört med dagens nivå. I direktiven
(Riksdagen, 2016) till framtagande av nationell plan anges att Riksdagens kommande
ställningstagande om ett sektorsmål för transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska
vara en utgångspunkt för åtgärdsplaneringen. Detta ställningstagande är nu beslutat
enligt ovan.
Åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp växthusgaser – ett regeringsuppdrag
Trafikverket har analyserat och konkretiserat vilka åtgärder och styrmedel som krävs för
att minska utsläppen från transportsektorn med upp till 80 procent till år 2030 jämfört
med år 2010 inom ramen för ett tilläggsuppdrag till inriktningsplaneringen
(Trafikverket, 2016h)som redovisades i juni 2016. Ytterligare underlag finns i ett
regeringsuppdrag som Trafikverket redovisade under 2016 samt i ett fristående
klimatunderlag till inriktningsunderlaget för 2018-2029 (Trafikverket, 2016e). Analysen
visar på tre olika scenarier för att minska utsläppen med 80 procent (ytterligare ett
redovisas som minskar utsläppen med 60 procent).
Ett scenario (kallat scenario 2) minskar utsläppen genom tekniska åtgärder i
energieffektivare fordon och framdrift, elektrifiering och relativt stor mängd
biodrivmedel. Det bör påtalas att mängden biodrivmedel är så pass stor år 2030 i det
här scenariot att inte ens ett land med så stora naturresurser som Sverige bedöms kunna
producera så mycket biodrivmedel vid denna tidpunkt. Det gäller även om reduktionen
bara behöver vara 70 procent som det föreslagna målet. Det går förstås att importera
biodrivmedel så att målet klaras.
Det två andra scenarierna kombinerar de tekniska åtgärderna med en minskning av
biltrafiken och oförändrad lastbilstrafik jämfört med dagsläget. Dessa scenarier
förbrukar betydligt mindre biodrivmedel. I ett av scenarierna (kallat scenario 3 eller
klimatscenariot) görs satsningar på alternativ till bil och lastbilstrafik i gång, cykel,
kollektivtrafik respektive förbättrad godslogistik och godstransporter på järnväg och
sjöfart. Samtidigt styrs också den fysiska planeringen in mot tätare, funktionsblandade
28

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. För att inte
riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om målet att begränsa
ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader Celsius jämfört med förindustriell
temperaturnivå. För att målet ska nås behöver utsläppen i industriländerna minska med så mycket som 80
procent till 2030, detta gäller inte minst transportsektorn.
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och kollektivtrafiknära strukturer. I detta scenario försämras inte tillgängligheten
samtidigt som utvecklingen bidrar till annan social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Scenario 3 innehåller även sänkningar av hastigheten på vägnätet med 10
km/h på alla vägar skyltade 70 km/h eller högre utom i glesbygdslän.
I det fjärde scenariot minskar bil och lastbilstrafiken lika mycket men utan att göra
motsvarande satsningar för att öka annan tillgänglighet. Istället är det styrmedel som
gör det dyrare att använda bil och transportera gods med lastbil som gör att trafiken
minskar. Detta scenario ger en sämre total tillgänglighet och ger inte samma positiva
effekter på annan hållbarhet.

2 Miljöaspekt landskap – form och rumslighet
2.1 Definition
Form och rumslighet tillhör de grundläggande parametrar som bygger upp landskapets
karaktär. Miljöbalkens (6 kap. 12 § 6p. miljöbalken) aspekt Landskap har i denna
bedömningsgrund reducerats till landskapets form och rumslighet. I landskapets form
och rumslighet inbegrips delparametrar som landskapets skala, struktur och visuell
karaktär. Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och
brutenhet medan den visuella karaktären (och i viss grad också strukturen) även
påverkas av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt lokalisering och
utformning av bebyggelse och infrastruktur. En väg i gränsen mellan odlingsmark och
skogsmark – ofta i en jordartsgräns – kan till exempel förtydliga landskapets egen
struktur. Öppenheten/slutenheten i landskapet är starkt kopplad dels till naturgivna
förutsättningar (som berg‐ och jordarter, klimat och vattenförhållanden), dels till dagens
markanvändning och historiska brukande.

2.2 Avgränsningar
Landskapets form och rumslighet berörs av om- och nybyggnad av
infrastrukturanläggningar, trimningsåtgärder samt drift‐ och underhållsåtgärder.
Utgångspunkten för bedömningen är om landskapets utmärkande karaktär och kvalitet
upprätthålls och/eller utvecklas. Eller om åtgärderna kraftigt försvårar upprätthållande
och/eller utveckling. Kan planerade åtgärder understryka och vidareutveckla det
befintliga landskapets form och rumslighet, eller inte? Detta är avgörande i tidiga
skeden av planeringen. Om möjligheter att upprätthålla eller vidareutveckla landskapet
finns i den tidiga planeringen, blir genomförandet i senare skeden en hur-fråga.
För att bedöma planens påverkan på (eller risk för påverkan på) landskapets skala,
struktur och visuella karaktär krävs underlag som ger viss kännedom om landskapet.
Här kan material ur utvecklingsprojektet Landskap i långsiktig planering komma att
användas, vilket dock inte är heltäckande över landet.
Om föreslagna åtgärdspaket påverkar landskapets form och rumslighet på ett sätt som
motverkar möjligheten att upprätthålla landskapets karaktär och utveckla dess kvaliteter
– medför planen negativ landskapspåverkan. Det omvända gäller om åtgärderna är
utformade så att de går i linje med eller förstärker de landskapskaraktärer och kvaliteter
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som är önskvärda att bibehålla eller utveckla. Positiv påverkan ges också när trimning
kan utföras för att åtgärda identifierade brister.

2.3 Delaspekter
Denna bedömningsgrund behandlar aspekten Landskapets form och rumslighet. Det
finns inget behov av att dela upp i delaspekter. Utgångspunkterna för denna är
övergripande funktionella krav i riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) och Trafikverkets
arkitekturpolicy. Preciseringarna representerar den viktigaste påverkan
transportinfrastrukturen har på landskapets form och rumslighet.

2.4 Mål som bedöms
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) anger övergripande och funktionella krav på
landskapsanpassad infrastruktur som är en samlad tolkning av miljöbalken,
miljökvalitetsmål och kulturmiljömål samt regeringsuppdrag till Trafikverket som berör
landskapsvärden.
Transportinfrastrukturen ska utgöra en arkitektonisk helhet där alla ingående delar
gestaltas med omsorg och vara förebildlig. Trafikverkets infrastrukturanläggningar ska
tillvarata och utveckla landskapets förutsättningar och kvalitéer.
Det innebär att målen som används för bedömning är:
• god arkitektur präglar alla byggnadsverk och anläggningar (Trafikverket, 2014d)
• transportinfrastrukturen formas i samspel med landskapet så att trafikanter,
resenärer och omgivning erbjuds positiva upplevelser i en vacker och väl fungerande
miljö
• landskapets form och rumslighet beaktas i utveckling och förvaltning av
transportinfrastruktur

2.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 27. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt landskap - form och rumslighet
Precisering

Indikatorer

Mål som bedöms

Landskapets skala, struktur
och visuella karaktär

Investering:

God arkitektur präglar alla
byggnadsverk och
anläggningar.

Andel projekt i planen som
beaktar riktlinje landskap.
Andel nya vägar och
järnvägar samt andel
reinvestering i relation till
befintlig plan.
Andel projekt som upprättar
gestaltningsprogram
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Transportinfrastrukturen
formas i samspel med
landskapet så att trafikanter,
resenärer och omgivning
erbjuds positiva upplevelser i
en vacker och väl
fungerande miljö.

Vidmakthålla:
Budget för vidmakthållande i
relation till befintlig plan.

Landskapets form och
rumslighet beaktas i
utveckling och förvaltning av
transportinfrastruktur

Trimningsåtgärder:
Budget för trimningsåtgärder
i relation till identifierade
åtgärdsbehov (strukturer och
samband).
Andel övriga
trimningsåtgärder som
beaktar riktlinje landskap.

2.6 Koppling till mål
För att infrastrukturen som helhet ska kunna betraktas som landskapsanpassad och
bidra till det transportpolitiska hänsynsmålets uppfyllelse är inte lagkraven tillräckliga.
Samhällets ambitioner med form och rumslighet vad gäller infrastruktur framgår främst
i lagstiftningen. I Väglagen och Lagen om byggande av järnväg anges krav på ”att en
estetisk utformning ska eftersträvas” (4 § väglagen; 1 kap. 3 § lagen om byggande av
järnväg) och att ”hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärden” (13 § väglagen; 1 kap 4 § lagen om byggande av järnväg). Miljöbalken och
plan- och bygglagen ställer också krav på transportsystemet. Det finns också kopplingar
till form och rumslighet i de landskapsrelaterade miljökvalitetsmålen.
Trafikverkets ambitionsnivå, utifrån nationella mål och lagkrav, har konkretiserats och
formulerats i form av övergripande krav i riktlinje landskap (TDOK 2015:0323).
Riktlinjen anger vad som krävs för att bidra till uppfyllelse av nationella målen, uppfylla
lagkraven och skapa en landskapsanpassad infrastruktur.

3 Miljöaspekt naturmiljö
3.1 Definition
Biologisk mångfald innefattar allt levande i naturen. Den viktigaste innebörden är enligt
Konventionen om biologisk mångfald betydelsen av variationsrikedom (SLU, 1993).
Grundläggande för biologisk mångfald är alla olika ekologiska processer, till exempel
fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor,
och vattenregleringen i skogslandskapet. Biologisk mångfald är en grundförutsättning
för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilka är en grund
för vår välfärd.

3.2 Avgränsningar
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Miljöaspekterna biologisk mångfald och växt- och djurliv innefattar väldigt mycket och
kopplar till flera av miljökvalitetsmålen. Att omfatta allt det som aspekterna innehåller i
föreslagna indikatorer är såväl ogörligt som oöverskådligt. Transportinfrastrukturens
påverkan på och anpassning till biologisk mångfald, växtliv och djurliv har därför
kondenserats i enlighet med riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) som är Trafikverkets
metod för att identifiera de väsentligaste bristerna och styra planeringen av dessa.
Riktlinje landskap ställer övergripande och funktionella krav på anläggningens
landskapsanpassning, men täcker inte allt och innebär därför i sig en avgränsning.
Alla aspekter av infrastrukturens påverkan beaktas inte, till exempel omfattas inte de
artskyddförordningens arter i riktlinje landskap. Ett viktigt skäl är att de så tydligt
omfattas av lagstiftning och behöver inte specifikt behandlas i riktlinjen.
Miljöbedömningen avgränsas till planens uppfyllelse av dessa krav.

3.3 Delaspekter
Denna bedömningsgrund slår samman de tre aspekterna; biologisk mångfald, växtliv
och djurliv. Det finns inget behov av att dela upp i delaspekter. Bedömningsgrunden
delas in i fyra preciseringar (som går på tvären över de tre aspekterna).
Utgångspunkterna för dessa är övergripande funktionella krav i riktlinje landskap TDOK
2015:0323. Preciseringarna representerar den viktigaste påverkan
transportinfrastrukturen har på natur och den biologisk mångfald (TRIEKOL, 2015c).
Inom parantes är hur dessa primärt åtgärdas.
• Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur)
• Artrika infrastrukturmiljöer (Konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra)
• Intrång och störning (motverka, kompensera)
• Invasiva arter (begränsa och bekämpa)
Grön infrastruktur definieras av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2000) som ”Ett
ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element29 som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet”. Grön infrastruktur omfattar därför infrastrukturens hela påverkan på
natur.

3.4 Mål som bedöms
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) anger övergripande och funktionella krav på
landskapsanpassad infrastruktur som är en samlad tolkning av miljöbalken,
miljökvalitetsmål och kulturmiljömål samt regeringsuppdrag till Trafikverket som berör
landskapsvärden.

29

Med anlagda element avses här ett brett spektrum av artificiellt skapade strukturer i landskapet, till exempel
vandringstrappor för fisk, ekodukter och andra faunapassager, skapade biotoper, vägkanter eller anlagda grönområden.
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Detta innebär att:
• Statlig infrastruktur lever upp till riktlinjens krav om säkra passagemöjligheter för
djur
• Trafikverket sköter, utvecklar och tillför artrika infrastrukturmiljöer samt undviker
biotopförluster
• Ingen allvarlig bullerstörning från trafik i ekologiskt viktiga naturmiljöer
• Trafikverket bekämpar invasiva arter

3.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 28. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt naturmiljö
Precisering

Indikatorer

Mål som bedöms

Infrastrukturens
barriäreffekter och
mortalitet

Andel landskapsanpassad
infrastruktur enligt riktlinje
landskap avseende
barriäreffekter och mortalitet.

Statlig infrastruktur lever upp till
riktlinjens krav om säkra
passagemöjligheter för djur.

Investering
Andel investeringsprojekt som
följer riktlinje landskap.
Trimningsåtgärder:
Budget för trimningsåtgärder i
relation till identifierade
åtgärdsbehov.
Andel övriga trimningsåtgärder
som beaktar riktlinje landskap
(avseende barriäreffekter och
mortalitet för 2+1 vägar och
suicidstängsel).

Artrika
infrastrukturmiljöer

Andel landskapsanpassad
infrastruktur avseende artrika
infrastrukturmiljöer enligt riktlinje
landskap.
Investering
Andel investeringsprojekt som
följer riktlinje landskap.
Vidmakthålla
Budget till att sköta och
vidmakthålla befintliga värden
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Trafikverket sköter, utvecklar och
tillför artrika infrastrukturmiljöer
samt undviker biotopförluster.

och åtgärder i relation till
arealen utpekade miljöer.
Trimningsåtgärder:
Budget till restaurering av artrika
infrastrukturmiljöer i relation till
identifierade åtgärdsbehov.

Intrång och
störning

Investering
Andel investeringsprojekt som
följer riktlinje landskap

Ingen allvarlig bullerstörning från
trafik i ekologiskt viktiga
naturmiljöer.

Areal nya intrång och påverkan
på ekologiskt viktiga
naturmiljöer.

Trimningsåtgärder:
Budget till att åtgärda
bullerstörda ekologiskt viktiga
naturmiljöer i relation till
identifierade åtgärdsbehov.

Invasiva arter

Vidmakthålla
Budget till att bekämpa invasiva
arter i förhållande till
identifierade behov.

Spridning av invasiva arter hejdas i
första hand i artrika miljöer.

Trimningsåtgärder:
Budget till restaurering och till
att bekämpa invasiva arter i
förhållande till identifierade
behov.

3.6 Koppling till mål
Transportsystemets Hänsynsmål för miljö refererar till miljökvalitetsmålen, som ska
vara uppnådda till år 2030. I riktlinje landskap uttrycks de aspekter på infrastrukturens
påverkan som har störst betydelse för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och
uttrycks de krav på anläggningens utformning och skötsel som möjliggör måluppfyllelse.
Regeringen har uttryckligen gett Trafikverket i uppdrag(Trafikverket, 2016d) att anpassa
anläggningen och skötsel av transportinfrastrukturen till en fungerande grön
infrastruktur så att verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål nås.
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Regeringen har beslutat att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är relevant
och skälig. Målet ska vara uppfyllt till år 2018 (Miljödepartementet, 2012).

4 Miljöaspekt kulturmiljö
4.1 Definition
Människan formar landskapet genom sin användning. De fysiska spår i landskapet som
människan genom alla tider åstadkommer är vår kulturmiljö. De tre aspekterna (fornoch kulturlämningar, bebyggelse och annat kulturarv) som denna bedömningsgrund
omfattar ingår i paraplyaspekten Kulturmiljö. Kulturmiljön hjälper till att förklara
varför vår omgivning ser ut som den gör och varför regioner och områden uppfattas på
ett visst sätt.
Karaktären på ett landskap idag baseras till stor del på hur området använts historiskt
och de naturgivna förutsättningarna. Det gäller såväl i landsbygd som i tätorter. Oftast
kan man finna flera tidsepoker från förhistorisk, historisk och modern tid sida vid sida.
Spåren av människors användning kan läsas från stora strukturer som till exempel
orters placering i förhållande till varandra via mönster i landskapet till exempel
brukningsgränser och vägar ner till olika slags byggstenar i landskapet. Byggstenar kan
exempelvis vara enskilda byggnader, anläggningar och fornlämningar. Kombinationen
av dessa spår i ett landskap avgör hur pass lätt det är att förstå omgivningen, vilket i sin
tur påverkar oss människor.
Transportsystemet påverkar kulturmiljön genom de förändringar som
infrastrukturarbetet medför i landskapet och i tätorter. Samtidigt är transportsystemet
en del av kulturmiljön genom att vägar och järnvägar utgör spår av mänskligt skapande
och användning. Väg- och järnvägsmiljöer som särskilt tydligt visar infrastrukturens
utveckling och betydelse genom tiderna utgör infrastrukturens egna kulturarv.
Kulturmiljö är en del av det vidare begreppet kulturarv. Det sistnämnda täcker i högre
grad in även immateriella uttryck (till exempel traditioner). Trafikverket använder
företrädesvis, men inte uteslutande, begreppet kulturmiljö i denna bedömningsgrund
eftersom den nationella planens effekter främst förväntas röra fysisk kulturmiljö.
Konsekvenserna av dessa effekter kan dock röra kulturarv i vidare bemärkelse.
Resonemang om detta kan komma att föras i miljöbedömningen.

4.2 Avgränsningar
Trafikverket väljer att avgränsa de tre kulturmiljöaspekterna på följande sätt:
• Med bebyggelse avses skyddad bebyggelse enligt Kulturmiljöslagen (KML) och Planoch bygglagen (PBL).
• Med forn- och kulturlämningar avses skyddade lämningar enligt KML.
• Med annat kulturarv avses:
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• dels landskapets övergripande karaktär i form av till exempel strukturer, samband
och markbruk
• dels infrastrukturens egna kulturarv till exempel kulturhistoriskt värdefulla väg- och
järnvägsmiljöer.
(Detta är Trafikverkets definition. Vedertagen definition av annat kulturarv saknas.)
Aspekten mark (inklusive skyddsvärda områden) hanteras som separat aspekt. Här
avses områden inom miljöbalkens kapitel 3, 4 och 7, vilket inkluderar riksintressen för
kulturmiljövård samt kulturreservat.
Planens betydelse för kulturmiljö avgörs av om planen direkt eller indirekt påverkar
kulturmiljön på ett för samhället önskvärt eller icke önskvärt sätt.
För att bedöma vilka kulturmiljöeffekter planen kan ge upphov till kommer större fokus
läggas på aspekterna Annat kulturarv och Skyddade områden än på Bebyggelse och
Forn- och kulturlämningar. Detta eftersom de två sistnämnda, i och med lagstiftningens
utformning, hanteras bättre i senare skeden av planeringen där skalan är mer lokal.
För att bedöma planens påverkan på landskapets strukturer och samband etcetera inom
aspekten Annat kulturarv, krävs underlag som ger viss kännedom om landskapet. Här
kan material ur utvecklingsprojektet Landskap i långsiktig planering komma att
användas, vilket dock inte är heltäckande över landet.
Negativ påverkan från infrastruktur på kulturmiljön uppkommer när åtgärderna bidrar
till oönskad (för kulturmiljön) strukturomvandling, när viktiga karaktärsbärande drag
skadas eller inte kan upprätthållas till följd av åtgärderna, när utpekade
värdeområden/skyddade områden påtagligt skadas, när god förvaltning av
infrastrukturens befintliga kulturvärden inte kan upprätthållas och när identifierade
brister hos dessa befintliga kulturvärden inte kan åtgärdas innan de förfaller eller
försvinner. Positiv påverkan från infrastruktur på kulturmiljön uppkommer när
åtgärderna har potential att bidra till upprätthållande av viktiga karaktärsbärande drag i
landskapet samt när infrastrukturens befintliga kulturvärden kan skötas och stärkas
genom god förvaltning och restaurering.

4.3 Delaspekter
Denna bedömningsgrund innefattar de tre aspekterna bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv. Det finns inget behov av att dela upp i delaspekter.
Bedömningsgrunden delas in i fem preciseringar. Utgångspunkterna för dessa är
övergripande funktionella krav i riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). Preciseringarna
representerar den viktigaste påverkan transportinfrastrukturen har på kulturmiljöns
bestånd och utveckling.
• Landskapets strukturer (samband och markbruk)
• Infrastrukturens befintliga kulturvärden (alléer, kulturminnen, kulturvägar,
järnvägsmiljöer kultur, kulturbroar etcetera)
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• Riksintressen för kulturmiljövård och kulturreservat (från aspekt Mark/Skyddsvärda
områden)
• Skyddad bebyggelse enligt KML och/eller PBL
• Forn- och kulturlämningar enligt KML

4.4 Mål som bedöms
Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) anger övergripande och funktionella krav på
landskapsanpassad infrastruktur som är en samlad tolkning av miljöbalken,
miljökvalitetsmål och kulturmiljömål samt regeringsuppdrag till Trafikverket som berör
landskapsvärden.
Utifrån denna samlade tolkning har följande mål formulerats för att bedömning av
planförslaget:
• kulturmiljöns värden bevaras, används och utvecklas.
• kulturmiljön tas tillvara då infrastrukturanläggningar byggs och förvaltas genom en
helhetssyn på förvaltningen av landskapet.

4.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 29. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt kulturmiljö
Aspekter

Precisering

Indikatorer

Mål som bedöms

Annat
kulturarv

Landskapets
strukturer,
samband och
markbruk

Investering:

Kulturmiljöns värden bevaras,
används och utvecklas.

Andel projekt i planen
som beaktar riktlinje
landskap.
Andel nya vägar och
järnvägar samt andel
reinvestering i relation till
befintlig plan.

Annat
kulturarv

Infrastrukturens
befintliga
kulturvärden
(alléer,
kulturminnen,
kulturvägar,
järnvägsmiljöer
kultur,
kulturbroar
etcetera)

Vidmakthålla:
Budget för
vidmakthållande i relation
till befintlig plan.
Trimningsåtgärder:
Budget för
trimningsåtgärder i
relation till identifierade
åtgärdsbehov.
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Kulturmiljön tas tillvara då
infrastrukturanläggningar byggs
och förvaltas genom en
helhetssyn på förvaltningen av
landskapet.

Kulturmiljöns värden bevaras,
används och utvecklas.

Andel övriga
trimningsåtgärder som
beaktar riktlinje landskap.
Annat
kulturarv

Riksintressen för
kulturmiljövård
och
kulturreservat
(från aspekt
Mark/Skyddsvär
da områden)

Investering:

Bebyggelse:

Skyddad
bebyggelse
enligt KML
och/eller PBL

Investering:

Forn- och
kulturlämningar
enligt KML

Expertbedömning utifrån
tex andel nya vägar och
järnvägar i planen, och
därmed mängd ny mark
som tas i anspråk.

Forn- och
kulturlämnin
gar

Andel projekt i planen
som berör sådana
områden.

Andel projekt i planen
som berör sådana
områden.

Kulturmiljön tas tillvara då
infrastrukturanläggningar byggs
och förvaltas genom en
helhetssyn på förvaltningen av
landskapet.

Kulturmiljöns värden bevaras,
används och utvecklas.
Kulturmiljön tas tillvara då
infrastrukturanläggningar byggs
och förvaltas genom en
helhetssyn på förvaltningen av
landskapet.
Kulturmiljöns värden bevaras,
används och utvecklas.
Kulturmiljön tas tillvara då
infrastrukturanläggningar byggs
och förvaltas genom en
helhetssyn på förvaltningen av
landskapet.

4.6 Koppling till mål
För att infrastrukturen som helhet ska kunna betraktas som landskapsanpassad och
bidra till det transportpolitiska hänsynsmålets uppfyllelse är inte lagkraven tillräckliga.
Samhällets ambitioner med kulturmiljön framgår av politiska mål och beslut. De
nationella kulturmiljömålen fastslogs år 2014 för att främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas. Nationella mål för kulturmiljö återfinns också i flertalet
av de nationella miljömålen och i transportpolitikens hänsynsmål (direkt hänvisning till
nationella miljömålen). I Väglagen och Lagen om byggande av järnväg anges krav på ”att
en estetisk utformning ska eftersträvas” (4 § väglagen; 1 kap. 3 § lagen om byggande av
järnväg) och att ”hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärden” (13 § väglagen; 1 kap. 4 § lagen om byggande av järnväg). Miljöbalken,
kulturmiljölagen och plan- och bygglagen ställer också krav på transportsystemet.
Trafikverkets ambitionsnivå, utifrån nationella mål och lagkrav, har konkretiserats och
formulerats i form av övergripande krav i riktlinje landskap (TDOK 2015:0323).
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Riktlinjen anger vad som krävs för att bidra till uppfyllelse av nationella målen, uppfylla
lagkraven och skapa en landskapsanpassad infrastruktur.
Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de 16 miljökvalitetsmålen, exempelvis ett rikt
odlingslandskap och en god bebyggd miljö (Miljömål.se, 2017).

5 Miljöaspekt människors hälsa
5.1 Definition
Hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och ej enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder.1 Såväl fysisk som
psykisk skada omfattas.

5.2 Avgränsningar
Analysen inkluderar effekter av samtliga trafikslag men med ett fokus på väg och
järnväg.
De tre delaspekter av hälsa med tydligast koppling till infrastrukturplanering bedöms
vara:
• Buller och vibrationer
• Trafiksäkerhet
• Fysisk aktivitet (cykel och gång)
Transportsystemet kan medföra konsekvenser för hälsan även genom förorening av
dricksvatten, luft och markområden, strålning, användning av kemikalier och
arbetsmiljön för dem som arbetar med infrastrukturen. Sekundär hälsopåverkan kan
även finnas kopplade till klimatförändringar. Dessa aspekter bedöms antingen påverkas
i ringa grad av planen eller så hanteras de inom ramen för andra aspekter än hälsa.
Den tillgänglighet till utbud och aktiviteter, exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och
arbetsmarknad, som transportsystemet skapar påverkar fysisk respektive psykisk hälsa
positivt, och det finns även negativa aspekter såsom stress av att sitta i köer.
Följande avgränsas bort på grund av att omfattningen på effekterna bedöms vara mindre
betydande på i sammanhanget:
• Olyckor vid sjöfart och flyg
• Buller från sjöfart till havs och inre vattenvägar
• Buller från fritidsbåtar och hamnar
• Utformning ur estetiskt perspektiv
• Stress vid köande
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• Strålning
Följande delaspekter avgränsas bort då de i ringa omfattning påverkas av planen:
• Kemikalieanvändning
• Arbetsmiljö (som även regleras av annan lagstiftning)
Följande delaspekter inom hälsa avgränsas bort då de hanteras inom ramen för andra
miljöaspekter:
• Förorening av luft, mark och vatten
• Klimatpåverkan
I de transportpolitiska målen nämner regeringen begreppet hälsa i samband med
effekter på människors hälsa av buller, luftföroreningar 5 samt ökad fysisk aktivitet som
exempel. Trafiksäkerhet nämns förvisso det också men som en egen del av det
transportpolitiska hänsynsmålet.
Luftföroreningar är också en viktig delaspekt av människors hälsa med koppling till
infrastruktur men utgör i denna sammanställning en egen miljöaspekt
5.2.1 Buller och vibrationer
Avseende buller anses negativ miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för vägtrafik‐
eller järnvägstrafikbuller med ljudnivåer överstigande de riktvärden i bostäder som
anges i proposition 1996/97:53 samt de riktvärden för övriga områdestyper som anges i
Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK
2014:1021.
Avseende vibrationer anses negativ miljöpåverkan uppstå när bostäder eller vårdlokaler
utsätts för störning från väg‐ eller järnvägstrafik med nivåer överstigande de riktvärden
som Trafikverket anger i riktlinje TDOK 2014:1021.
5.2.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet avser när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots inom
transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett bidrag då detta sätt att resa medför ett
betydande inslag av gång i resandet.
5.2.3 Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet avgränsas i detta sammanhang till döda och svårt skadade i väg- och
järnvägssystemet, inklusive fallolyckor.

5.3 Delaspekter
5.3.1 Buller och vibrationer
Buller och vibrationer kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Olägenhet för
människors hälsa definieras i miljöbalken som en störning som kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömning huruvida en störning är
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ringa eller inte är beroende på hur människor i det enskilda fallet uppfattar störningen.
Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt.
Vibrationer nämns ej i de transportpolitiska målen, men det är dock känt att vibrationer
kan utgöra en olägenhet för människors hälsa exempelvis genom att orsaka
sömnstörningar. Då vibrationer och buller ofta uppkommer samtidigt fångas detta
genom indikatorer för buller.
5.3.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är viktigt för hälsa och välbefinnande. Transportsystemet genererar en
hel del fysisk aktivitet i form av cykling och gång. Åtgärder som genomförs inom
infrastrukturen kan såväl gynna som försvåra dessa förflyttningssätt. Även
kollektivtrafik påverkar den fysiska aktiviteten då den genererar mer gångtrafik.
Det tydligaste målet står att finna i det transportpolitiska hänsynsmålets precisering där
det står: …bidra till ökad folkhälsa, exempelvis genom att förbättra förutsättningarna för
att gå och cykla.
5.3.3 Trafiksäkerhet
Med trafiksäkerhet avses effekten av åtgärder i planen som påverkar riskerna för att
människor dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet. Med allvarlig skada menas
alla skador som leder till medicinsk invaliditet på 1 procent eller mer.
Det finns starka kopplingar mellan trafiksäkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter och
hälsa genom fysisk aktivitet.

5.4 Mål som bedöms
5.4.1 Buller och vibrationer
Mål 2030: Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 procent
jämfört med år 2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena.
Vision 2050: Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor
eller av luftföroreningar och buller
5.4.2 Fysisk aktivitet
Ökad folkhälsa genom ökat fysisk aktivitet
Förbättrade förutsättningar för att gå och cykla
5.4.3 Trafiksäkerhet
En halvering av antalet döda och en minskning på 25 procent av antalet allvarligt
skadade mellan år 2020 och 2030 samt att inriktningen bli densamma fram till år 2040
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5.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 30. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt människors hälsa
Delaspekter

Precisering

Indikatorer

Mål som bedöms

Fysisk aktivitet

Motion genom cykling

Trafikarbete cykling

Motion genom gång

Trafikarbete gång

Ökad folkhälsa genom
ökat fysisk aktivitet

Trafikarbete kollektivtrafik
Hälsopåverkan (enhet DALY)
längs statlig infrastruktur
Buller och
vibrationer

Emissioner av
trafikbuller (väg- och
järnvägstrafik)

Emissioner av buller vägtrafik

Exponering av
trafikbuller och
vibrationer (väg- och
järnvägstrafik)

Antal personer längs statlig
infrastruktur exponerade över
riktvärden (Trafikverket,
2017b).

Emissioner av buller bantrafik
Förändring av emissioner till
följd av planen, tex styrning via
ur bullersynpunkt
differentierade banavgifter

Antal personer längs statlig
infrastruktur exponerade över
åtgärdsnivåer längs befintlig
infrastruktur 10 decibel över
riktvärden (Trafikverket,
2017b).

Förbättrade
förutsättningar för att
gå och cykla

År 2030 ska antalet
utsatta för trafikbuller
över riktvärdena ska
minska med 50 %
jämfört med 2015 och
ingen ska utsättas för
buller på mer än 10
dB över riktvärdena.
Vision 2050: Ingen
dödas eller skadas
allvarligt i
transportsystemet,
varken i olyckor eller
av luftföroreningar
och buller

Hälsopåverkan (enhet DALY)
längs statlig infrastruktur och i
hela transportsystemet.
Trafiksäkerhet

Risk för trafikolyckor i
väg- och
järnvägssystemet som
resulterar i döda eller
allvarligt skadade

Förväntat antal döda

Risk för skadade i
singelolyckor till följd
av ökad cykling.

Förväntat antal skadade
cyklister

Risk för olyckor bland
gående

Förväntat antal fallolyckor

Förväntat antal allvarligt
skadade

En halvering av
antalet döda och en
25 procentig
minskning av antalet
allvarligt skadade
mellan år 2020 och
2030 samt att
inriktningen bli
densamma fram till år
2040

5.6 Koppling till mål
5.6.1 Buller och vibrationer
Miljöpolitiska mål
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att ”Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och
global miljö. Regeringen har även fastställt en första uppsättning etappmål och
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uppdaterade preciseringar till miljökvalitetsmålen. Den första uppsättningen etappmål
omfattar dock inte miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
I preciseringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö så framtår att med målet avses
bland annat att:
människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och
radonhalter eller andra oacceptabla hälso‐ eller säkerhetsrisker,
Det finns inga uttalade preciseringar som avser vibrationer i miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö men det kan tolkas som att det inryms bland ”andra oacceptabla hälso‐
eller säkerhetsrisker”.
Riksdagens riktvärden för trafikbuller
Riksdagen beslutade år 1997 (Prop. 1996/97:53) att nedanstående riktvärden för
trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur


30 dBA Leq inomhus



45 dBA Lmax inomhus nattetid



55 dBA Leq utomhus (vid fasad)



70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN10 55 dBA.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan
reduceras till nivåer enligt riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 55 dBA Leq uteplats och
60 dBA Leq gäller i bostadsområdet i övrigt.
Riksdagens etappmål för trafikbuller
Riksdagen beslutade även 1997 (Prop. 1996/97:53) om åtgärdsprogram och etappmål
för buller längs statlig infrastruktur. Beslutet innebar att i en första etapp så bör
åtgärdsprogram avse minst de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer
och därutöver:


65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller



55 dBA maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik.

I propositionen anges att den första etappen bör genomföras snarast och att arbetet ska
fortsätta med en andra etapp.
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Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Regeringen fastställde april 2015 förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Ändringar i förordningen trädde i kraft 2017-07-01. Förordningen
innehåller riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser.
Riktvärdena för väg- och spårtrafik ska tillämpas vid planering och byggande av
bostäder. Regeringen har i proposition 2013/14:128, Samordnad prövning av buller
enligt miljöbalken och plan- och bygglagen uttryckt att de riktvärden som kommer att
författningsregleras inte ska gälla vid planering och byggande av infrastruktur för vägoch spårtrafik och att bedömningar enligt Prop. 1996/97:53 fortfarande ska göras i
samband med byggande av infrastruktur för väg- och spårtrafik.
Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg
I Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 framgår att de samhällsekonomiskt mest
effektiva åtgärderna eller kombinationerna av åtgärder ska genomföras för att minska de
negativa effekterna av buller och vibrationer. I riktlinjen redovisas buller- och
vibrationsnivåer som utgör underlag för bedömningar av miljöeffekter och behov av
åtgärder. De riktvärden för bostäder som anges i Prop. 1996/97 utgör en grund för
Trafikverkets interna riktlinje för buller och vibrationer.
I riktlinjen framgår även åtgärdsnivåer för att skydda de mest utsatta bostäderna,
förskolorna och grundskolorna längs befintlig infrastruktur dvs vilka åtgärder som
prioriteras efter att den första etappen genomförts.
De riktvärden och åtgärdsnivåer som redovisas i riktlinje TDOK 2014:1021 utgör även
stöd för den strategiska miljöbedömningen av den nationella transportplanen.
Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, maj 2017
I Trafikverkets rapport Tillgänlighet i ett hållbart samhälle formuleras mål som tar sin
utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en bedömning av hur vi kan
skapa ett samhälle som är attraktivt och erbjuder en god livskvalitet för alla medborgare
och utvecklngsmöjligheter för näringslivet i hela landet. Buller har hanterats som en
prioirterad aspekt för att nå hållbarhetsmålen. Som mål för år 2030 anges att antalet
utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 2015 och
ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. Som visin till år 205
anges att Ingen dödas eller skadas allvarlingt i transportsystemet, varken i olyckor eller
av luftförorenignar eller buller.

5.6.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är ett av folkhälsopolitikens nio målområden. Någon närmare
precisering av nivå finns dock inte.
I det transportpolitiska målet står att utformningen av transportsystemet ska bidra till
förbättrad folkhälsa till exempel genom att förbättra förutsättningarna för att gå och
cykla.
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Planens bidrag till förutsättningarna för att gå och cykla och det förväntade utfallet av
dessa ändrade förutsättningar, kan därmed identifieras som en viktig aspekt att fånga
med avseende på ”fysisk aktivitet”.
5.6.2 Trafiksäkerhet
Tidsatta preciseringar av hänsynsmålet som gäller trafiksäkerhet är följande etappmål
för vägtrafik. Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan år 2007 och 2020. Dessutom pågår
en utredning av målnivåer med sikte på år 2030 av Trafikanalys.
Trafikverket arbetar efter att detta kommer att mynna ut i ett mål som innebär en
halvering av antalet döda och en 25 procentig minskning av antalet allvarligt skadade
mellan år 2020 och 2030 samt att inriktningen bli densamma fram till år 2040. EU:s
mål om ”nära noll till 2050” talar även det för en sådan utveckling

6 Miljöaspekt befolkning
6.1 Definition
Miljöaspekten Befolkning kan vara mycket bred. I denna miljöbedömningsgrund är
aspekten reducerad till förändrad tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala
kategorier och geografier.

6.2 Avgränsningar
Miljöaspekten Befolkning avgränsas förändrad tillgänglighet för befolkningen i
förhållande till sociala kategorier och geografier. Sådant som inte hanteras i denna
bedömningsgrund är konsekvenser för befolkningens hälsa (trafikolyckor, buller,
avgaser, fysisk aktivitet, trygghet, stress). Delar av detta hanteras istället under
bedömningsgrund Människors hälsa.
I de fall tidigare sammanhängande stadsmiljö eller landsbygd delas upp kan det, utöver
effekter på lokal och regional tillgänglighet också påverka kultur, identitet och
upplevelsevärden. Detta hanteras i viss utsträckning under bedömningsgrunderna
Landskap – Form och rumslighet och Forn- och kulturlämningar, bebyggelse och
annat kulturarv, men hanteras i övrigt inte i denna bedömning.

6.3 Delaspekter
Aspekten Befolkning delas inte upp i delaspekter i denna miljöbedömningsgrund,
däremot har aspekten delats upp i preciseringar för bedömning.
Bedömningen görs med utgångspunkt från följande preciseringar:
Möjlighet att resa med cykel och till fots och Möjlighet att resa med kollektivtrafik
Såväl möjligheter till säker gång och cykel som tillgång till en användbar kollektivtrafik
kan ses som medel för att individer i grupper som kan vara utsatta för bristande
tillgänglighet får tillgång till funktioner i samhället på mer likartade villkor, och är
samtidigt medel för en hållbar utveckling i framförallt städerna. Användbara indikatorer
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är (sannolikt) identiska med indikatorer som är relevanta för området Människors
hälsa. Önskvärt är bedömningar av förändringar av reseefterfrågan. Tillgång till
transportsystemet och dess anläggningar bör kunna bedömas med hjälp av uppgifter om
åtgärder i infrastrukturen men även av nivå på drift och underhåll.
Trafiksäkerhetsåtgärder på statligt vägnät kan riskera att skapa sämre förutsättningar
för gång och cykel. Tänkbara indikatorer redovisas i tabell.
Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status
Detta område avser skillnader i tillgänglighet i relation till socioekonomisk status och
bedömer hur olika åtgärder kommer olika samhällsskikt till del. Tillgängligheten för
personer utan tillgång till bil särskilt värd att bevaka. Det kan gälla personer med svag
ekonomisk ställning, såsom långvarigt arbetslösa och andra utan arbete. Tänkbara
indikatorer överensstämmer sannolikt med mått som beskriver
tillgänglighetsförändringar genom åtgärder för andra färdsätt än bil.
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Transportsektorn spelar en viktig roll för att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att
forma samhället och sina egna liv. Det är emellertid inte entydigt utifrån vilka kriterier
transportsektorns bidrag till ökad jämställdhet ska bedömas. Skillnader i resmönster
mellan kvinnor och män speglar skillnader mellan könen i samhället i stort. Generellt
har fler kvinnor dock större omsorgsansvar om barn och gamla, större ansvar för
hemarbete samt arbetar i större utsträckning deltid på mer lokala arbetsmarknader.
Önskvärt är en beskrivning av hur tillgången till funktioner/målpunkter förändras för
kvinnor respektive män.
Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand
Önskvärt är en bedömning av hur andelen barn som säkert kan förflytta sig på egen
hand förändras. Kunskapen om antal barn som säkert och på egen hand kan ta sig till
skola och fritidsaktiviteter längs/tvärs statlig infrastruktur är begränsad, och en
bedömning av hur de faktiska förändringarna blir genom åtgärder i åtgärdsplanen är
sannolikt svår att göra. Tänkbara indikatorer som får förutsättas bidra till förbättringar
redovisas i tabell.
Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning
Önskvärt är en bedömning av förändringen av tillgängligheten på makronivå, alltså hur
möjligheten för personer med funktionsnedsättning att nå olika funktioner/målpunkter
förändras. Underlag som beskriver hur tillgången till funktioner/målpunkter förändras
är sannolikt svåra att få fram. Bedömningar av hur tillgång till systemet och dess
anläggningar som sådana förändras för personer med funktionshinder är mer
realistiska. Tänkbara indikatorer redovisas i tabell.
Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och
behov
Befolkningen i storstadsområdena och stora delar av angränsande områden har god
tillgänglighet till olika resmål. Tillgänglighet till service av olika slag är högst i storstäder
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och deras förorter samt i större städer. Samtidigt präglas trafiken i de större städerna
inte sällan av långa restider och trängsel. I landsbygdskommuner är tillgängligheten till
framför allt kollektivtrafik betydligt sämre. Det är önskvärt med en analys av hur
resmöjligheterna förändras i stad och framförallt landsbygd genom åtgärder i planen.
Tillgång till grundläggande tillgänglighet med kollektivtrafik har särskild betydelse.
Tänkbara indikatorer redovisas i tabell.

6.4 Mål som bedöms
Tillgängliga mål utgörs i allt väsentligt av transportpoltikens mål eller härledningar från
dessa mål:


Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och
vistas i trafikmiljöer, ökar (Precisering av transportpolitikens funktionsmål)



Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning (Precisering av transportpolitikens funktionsmål)



Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status (Härledning från
transportpolitikens funktionsmål: Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.)



Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov. (Transportpolitikens funktionsmål)



Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar
och behov (Härledning från transportpolitikens funktionsmål:
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet.)



Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
(Precisering av transportpolitikens funktionsmål)

6.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Bedömningen av förändrad tillgänglighet ska avse påverkan på befolkningen i
förhållande till sociala kategorier och geografier. Bedömning avser hur effekter av
planförslaget påverkar befolkningen i olika sociala skiktningar och på olika platser i
landet.
Förändringar i transportsystemet kan påverka tillgängligheten i flera avseende.
Förbättringar i tillgänglighet i den statliga infrastrukturen kan generera nyttor i form av
bättre tillgänglighet till service, arbete, utbildning, kultur, natur och sociala kontakter.
Beroende på sträckning och utformning finns samtidigt risk för försämrad lokal och
regional tillgänglighet i de fall tidigare sammanhängande stadsmiljö eller landsbygd
skärs av. Därutöver finns anledning att bedöma hur tillgänglighetsförändringar bidrar
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till eventuell strukturell samhällsomvandling så som exempelvis koncentration av
ekonomisk verksamhet till vissa platser/landsdelar.
Tabell 31. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt befolkning
Precisering

Möjligheter för barn
att säkert förflytta sig
på egen hand

Indikatorer

Mål som bedöms

Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: Åldersgrupp
(Barn)

Barns möjligheter att själva på ett säkert
sätt använda transportsystemet, och
vistas i trafikmiljöer, ökar

Förändring av antal/resurser till: Säkra
gång- och cykelvägar (även hur behov
av anpassningar för cykel/gång beaktas
i investeringsobjekten)

(Precisering av transportpolitikens
funktionsmål)

Förändring av antal/resurser till: Säkra
och användbara hållplatser
Förändring av antal/resurser till:
Åtgärder som påverkar utbudet av
kollektivtrafik (utöver bytespunkter, ex.
kollektivtrafikkörfält)
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Skolväg – gå
eller cykla på egen hand”
Om möjligt: Uppdelat landsbygd/tätort.

Tillgång till
transportsystemet
för personer med
funktionsnedsättni
ng

Jämlik
tillgänglighet
oavsett
socioekonomisk
status

Jämställdhet
mellan kvinnor och
män

Förändring av antal/resurser till:
Säkra och användbara hållplatser
Förändring av antal/resurser till:
Säkra och användbara stationer
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Kollektivtrafiknätets användbarhet
för funktionshindrade”

Tänkbara (möjliga för ÅP)
indikatorer överensstämmer
sannolikt med mått som beskriver
tillgänglighetsförändringar genom
åtgärder för olika färdsätt och utbud
av tillgänglighet på olika platser.

Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Delanalys
kön: tillgänglighet persontrafik”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Jämställdhet – lika möjlighet att
utforma sina liv (valmöjlighet)”
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Transportsystemet utformas så att
det är användbart för personer med
funktionsnedsättning
(Precisering av transportpolitikens
funktionsmål)

Jämlik tillgänglighet oavsett
socioekonomisk status
(Härledning från transportpolitikens
funktionsmål: Transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela
landet.)
Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
(Transportpolitikens funktionsmål)

Balans i utbudet av
tillgänglighet i
olika geografier
utifrån skilda
förutsättningar och
behov

Förändring av antal/andel
kollektivtrafikresor (om möjligt
indelat efter geografi, stad/tätort och
landsbygd)

Balans i utbudet av tillgänglighet i
olika geografier utifrån skilda
förutsättningar och behov

Restidsförändringar (om möjligt
indelat efter geografi, stad/tätort och
landsbygd)

(Härledning från transportpolitikens
funktionsmål: Transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela
landet.)

Förändring av fördelning av olika
åtgärder i förhållande till geografi
(vidmakthållande,
investeringsåtgärder, ev. analys av
större strukturerande
investeringsåtgärder en och en,
specifikt tillkommande objekt)
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Lokalt/regionalt/nationellt/internatio
nellt”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Län”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Kommun”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Pendling”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Tillgänglighet storstad”
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Tillgänglighet till interregionala
resmål”
Redovisning i kartor är önskvärd om
möjligt.
Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB: ”Trafikslag”
Förändring av antal/andel cykelresor
(om möjligt indelat efter geografi
och/eller avstånd)

Möjlighet att resa
med cykel och till
fots

Förändring av antal/andel resor till
fots (om möjligt indelat efter geografi
och/eller avstånd)

Förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras.
(Precisering av transportpolitikens
funktionsmål)

Förändring av andel/antal/resurser
till: Säkra gång- och cykelvägar
(även hur behov av anpassningar
för cykel/gång beaktas i
investeringsobjekten)

Möjlighet att resa
med kollektivtrafik



Aggregerad förändring med
utgångspunkt från SEB:
”Trafikslag”



Förändring av antal/andel
kollektivtrafikresor (om
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Förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras.

möjligt indelat efter
geografi och/eller avstånd)


Förändring av
andel/antal/resurser till:
Åtgärder som påverkar
utbudet av kollektivtrafik
(utöver bytespunkter)



Förändring av
andel/antal/resurser till:
Säkra och användbara
hållplatser



Förändring av
andel/antal/resurser till:
Säkra och användbara
stationer



Förändring av
andel/antal/resurser till:
Trafikinformation (jvg) (om
egen kategori)



Om möjligt: Uppdelat
landsbygd/tätort.

(Precisering av transportpolitikens
funktionsmål)

6.6 Koppling till mål
Avgränsningar kan härledas från transportpolitiken och miljöpolitikens mål, specifikt
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (liksom mål inom flera andra sammanlänkade
politikområden, såsom funktionshinderpolitiken).
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en delmängd av de transportpolitiska målen
genom hänvisningar via hänsynsmålet Miljö och hälsa. Målets preciseringar betonar
bland annat vikten av att den bebyggda miljön och infrastrukturen är anpassad till
människors behov, att samband mellan tätorter och landsbygd beaktas i planeringen och
att kollektivtrafik, cykel och gång är effektiv och tillgänglig.
Det övergripande transportpolitiska målet hållbar transportförsörjning innefattar
hållbarhetsbegreppets sociala aspekter, vilket är centralt i relation till ”befolkning”. Även
om detta inte är definierat bör väsentliga aspekter handla om rättvis tillgång till
samhällets funktioner, bidrag till hållbara stadsmiljöer etcetera.
Vidare rymmer funktionsmålet Tillgänglighet perspektiv på Befolkning som är relevanta
i sammanhanget. Målet och dess preciseringar ställer krav på transportsystemets
funktioner och kvalitetsegenskaper i relation till medborgarnas individuella behov, och
pekar då även specifikt på vissa användargrupper, såsom barn och funktionsnedsatta.
Fördelning mellan kvinnor och män adresseras även särskilt. Målet pekar även på vissa
transportsätt (förutsättningar för koll, gång och cykel) med hänvisning till effekter både
för individen på samhällsnivå. Ett perspektiv som betonas i relation till denna
precisering är vikten av att erbjuda alternativ till bil. Preciseringarna adresserar även
geografiska perspektiv och skillnaderna mellan tätortens och landsbygdens
transportmöjligheter. Det geografiska perspektivet kommer även till uttryck i det
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övergripande transportpolitiska målet som betonar att transportförsörjningen ska vara
effektiv och hållbar i hela landet.

7 Miljöaspekt luft
7.1 Definition
Luft definieras här som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras
påverkan på luftkvaliteten, det vill säga koncentrationen av luftföroreningar i
utomhusluften.
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på
människans hälsa och/eller miljön.

7.2 Avgränsningar
Denna miljöbedömningsgrund avgränsas till påverkan på människors hälsa. Motivet till
detta är att hälsoperspektivet är dimensionerande för insatser inom området. Den
påverkan på naturmiljö och kulturvärden, till exempel genom bidrag till försurning och
övergödning kan bedömas i senare led utifrån planens betydelse för emissioner.
Transportsektorns emissioner och deras påverkan på naturmiljö och kulturvärden är
förvisso betydande, men åtgärder som ryms inom en infrastrukturplan har en mycket
liten inverkan på dessa emissioner.
Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens avgasutsläpp
samt slitagepartiklar. Bedömningsgrunderna fokuserar därför på vägtrafiken. Sjöfartens
utsläpp har totalt sett en relativt liten hälsopåverkan, men i närheten av farleder och i
hamnar kan utsläppen bidra till förhöjda halter av kväveoxider och partiklar. Luftfartens
påverkan på hälsan är begränsad då de helt dominerande utsläppen sker på hög höjd där
människor normalt inte vistas. De åtgärder som normalt ingår i en infrastrukturplan har
en mycket liten påverkan på luftfartens utsläpp. Utsläppen från järnvägstrafik har i stort
en mycket liten betydelse för halter i utomhusluft. En enskild bana som elektrifieras kan
dock ha viss betydelse för de lokala utsläppen.
Vid bedömning av en infrastrukturplan avgränsas transportsektorns utsläpp till
vägtrafiken, samt eventuell lokal sjöfart. De åtgärder som normalt ingår i en plan har en
liten påverkan på sjöfartens utsläpp.
I denna miljöbedömningsgrund används följande luftföroreningsmarkörer:


emissioner av kväveoxider (NOx)



emissioner av partiklar (avgaser respektive slitage)



halter av kvävedioxid (NO2)30

30

Kvävedioxid är bland annat en indikator för avgasrelaterade luftföroreningar och pekar inte enbart på effekter av
föreningen i sig.

288



halter av partiklar (PM10).

Valet motiveras av att det är för dessa parametrar som transportsektorns bidrag till
överskridanden av miljökvalitetsnormer och mål är som störst, samt att NOx är en
indikator för övriga avgasrelaterade luftföroreningar.

7.3 Delaspekter
Miljöaspekt Luft delas inte upp i delaspekter i denna miljöbedömningsgrund, däremot
har aspekten delats upp i preciseringar för bedömning. Det som bedöms relevant för att
bedöma aspekten luft är emissioner, halter och exponering (för människor) av
luftföroreningar.
Som underlag för att bedöma planens påverkan på aspekten luft används indikatorer
kopplade till tillståndet i transportsystemet.

7.4 Mål som bedöms


Transportsystemet bidrar till att miljökvalitetsmålet Frisk luft kan nås



Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer längs statlig väg



Planen ska bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft



Planen ska bidra till att haltbidraget från trafiken minskar i tätorter.



Planen ska bidra till att överskridande av MKN minskar.

Kommentar: Målen som används vid bedömning av aspekten Luft är formulerade som
planmål. Översatta till mål för transportsystemet skulle de kunna vara:
• Transportsystemet bidrar till att miljökvalitetsmålet Frisk luft kan nås
• Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormer längs statlig väg

7.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 32. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt luft
Precisering

Transportsektorns
emissioner av
luftföroreningar

Indikatorer

Mål som bedöms

Vägtrafikens emissioner
av NOx

Transportsystemet
bidrar till att
miljökvalitetsmålet
Frisk luft kan nås

Vägtrafikens emissioner
av PM10
Trafikarbete väg
Hastighet väg
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Planen ska bidra till
miljökvalitetsmålet
Frisk luft

Halter av
luftföroreningar (i
tätorter)

Förbifarter/Förändring av
Tätortstrafik,
Underhållsinsatser
(dammbindning,
vägrengöring)
Bedömning av antal
tätorter med
överskridanden av MKN

Exponeringsbedömning

Var och vilka åtgärder
kommer att vidtas där det
finns risk att MKN
överskrids

Planen ska bidra till
att haltbidraget från
trafiken minskar i
tätorter.
Ingen risk för
överskridande av
miljökvalitetsnormer
längs statlig väg
Planen ska bidra till
att överskridande av
MKN minskar.

Vid en sammanvägd bedömning av dessa tre preciseringar väger
exponeringsbedömningen tyngst, sedan påverkan på halter och i sista hand
emissionernas storlek.

7.6 Koppling till mål
Miljökvalitetsmålet Frisk luft:
Frisk luft definieras genom miljökvalitetsmålet som enligt Riksdagens beslut 31 är att
”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.”. Preciseringar för målet gäller korttidsmedel- respektive långtidsmedelhalter av
ett tiotal luftföroreningar, bland annat kvävedioxid och partiklar. Transportpolitiska
hänsynsmålet innebär bland annat att transportsektorn ska bidra till miljökvalitetsmålet
Frisk luft uppnås och till minskad ohälsa.
Hänsynsmålet om att bidra till minskad ohälsa går i linje med insatser för att minska
trafikrelaterade luftföroreningar. Luftföroreningar har väl belagda samband med olika
former av negativa hälsoeffekter, till exempel lung- och kärlhjärtsjukdom och samt
förtidig död.
Något specifikt mål för dessa ”bidrag” är dock ej ansatta, vare sig för transportsystemet
som helhet eller för dess infrastruktur.
Tabell 33. Mål och normer för partiklar (PM10)

Miljökvalitetsmål,
precisering32

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

30 µg/m3

15 µg/m3

31

Precisering av generationsmål enl. riksdagens beslut nov. 2001 (prop. 2000/01:130), revidering enligt regeringens
beslut 26 april 2012.
32
Precisering av generationsmål enligt riksdagens beslut nov. 2001 (prop. 2000/01:130)
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Miljökvalitetsnorm33

50 µg/m3

40 µg/m3

Övre utvärderingströskel
(ÖUT)34

35 µg/m3

28 µg/m3

Tabell 34. Mål och normer för kvävedioxid (NO2)

Dygnsmedelvärde36

Miljökvalitetsmål

Timmedelvärde35
60 µg/m3

Årsmedelvärde
20 µg/m3

Miljökvalitetsnorm38

90 µg/m3

60 µg/m3

40 µg/m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

72 µg/m3

48 µg/m3

32 µg/m3

37

8 Miljöaspekt mark
8.1 Definition
Med mark avses dels marken i sig, det vill säga mineraler, organiskt material, vatten, luft
och levande organismer, dels markyta.

8.2 Avgränsningar
I denna miljöbedömningsgrund för transportsystemet som är inriktad på användning
för en nationell plan för transportsystemet görs en förhållandevis snäv avgränsning. Det
finns två områden som bedöms vara mer relevanta i sammanhanget. Det ena är
förekomst av antropogent förorenade områden och pågående föroreningar där
Trafikverket har ett utpekat ansvar. Det andra är användning av mark- och
vattenområden och påverkan på desamma. Här fokuserar bedömningen på skyddsvärda
mark- och vattenområden.
Bedömningsgrunden har fokus på trafikslagen väg och järnväg. Också sjöfarten samt
sedan tidigare förorenade markområden för luftfartsändamål som är överlåtna till
Trafikverkets ansvar ingår. Vidare omfattar miljöbedömningsgrunden både
infrastrukturhållning inklusive farleder samt transporter. Fokus är på
transportinfrastrukturen inklusive utveckling och förvaltning av denna.
Biologiska förhållanden i mark och i landbaserade ekosystem omfattas av aspekten
Naturmiljö (Biologisk mångfald samt Djurliv och Växtliv). Användning av mark med
värde för areella näringar omfattas av aspekten Materiella tillgångar. Grundvatten och
ytvatten omfattas av aspekten Vatten. Resurser som marken håller, såsom naturgrus,
omfattas av aspekten Materiella tillgångar. Avgränsningar av delaspekterna förorenade

33

Luftkvalitetsförordning 2010:477
Utvärderingströsklarna bestämmer hur kvalitetskontrollen i kommunen skall göras
35 Får överskridas 175 ggr per år förutsatt att 200 µg/m3 inte överskrids mer än 18 ggr per år
36 Får överskridas sju ggr per år
37 Precisering av generationsmål enligt riksdagens beslut nov. 2001 (prop. 2000/01:130)
38 Luftkvalitetsförordning 2010:477
34
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områden och skyddsvärda områden redovisas nedan under Delaspekter och
preciseringar.

8.3 Delaspekter
Aspekten har två delaspekter: Förorenade samt skyddsvärde områden.
8.3.1 Förorenade områden
Förorening av mark- och vattenområden omfattar historisk och pågående förorening
från mänsklig aktivitet av sådan art att det finns risk för skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljö (enligt 9 kap. 3 § miljöbalken). Vidare omfattas endast
förorenade områden där källan är transportsystem eller där Trafikverket har ett utpekat
ansvar.
Förorenade områden omfattar inte förekomst av naturliga föroreningar såsom
sulfidjordar eller höga bakgrundshalter av metaller. Däremot kan användandet eller
återvinningen av sådana massor utgöra förorenade områden.
8.3.2 Skyddsvärda områden
Vad gäller ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta
till områden (enligt 7 kap. miljöbalken) eller riksintresse (enligt 3-4 kap. miljöbalken).
Bedömningen görs både vad gäller yta (kvantitativt) och en kvalitativ beskrivning av
direkt och indirekt påverkan på sådana områdens funktion.

8.4 Mål som bedöms
Förorenade områden inom Trafikverkets ansvar utgör inte något hot mot människors
hälsa eller miljön
Regeringens precisering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö anger att förorenade
områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors
hälsa eller miljön. Det är rimligt att detsamma gäller transportsystemet, och i synnerhet
för de områden där Trafikverket har ett utpekat ansvar. Vidare bör målsättningen inte
endast omfatta åtgärdande av redan förorenade områden, utan även undvikande av
tillförsel av nya föroreningar i sådan omfattning att nya områden skapas som utgör hot
mot människors hälsa eller miljö.
Förorenade områden åtgärdas i en högre takt
Såväl regeringen som riksdagen har i olika sammanhang betonat att saneringstakten
behöver öka. Riksdagen tillkännagav 2015 för regeringen att arbetet med sanering och
återställande av förorenad mark är angeläget (Prop. 2008/09:217; bet. 2014/15:MJU8,
Riksdagsskrivelse 2014/15:131). Därför är ett rimligt mål för planen att åtgärdstakten
behöver öka.
Möjlighet att skydda och tillgodose skyddsvärda områden säkerställs
Hur utveckling och vidmakthållande av infrastruktur riskerar att påverka riksintressen
och skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken är beroende av kommande skeden i
planering och utförande. Planens innehåll av åtgärder påverkar förutsättningarna för
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sådan påverkan. En nationell plan för transportsystemet bör dock ha som målsättning
att skapa förutsättningar att säkerställa att skyddsvärda områden kan skyddas och
tillgodoses.

8.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 35. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt mark
Delaspekter

Förorenade
områden

Precisering

Risk för skada eller
olägenhet för
människors hälsa eller
miljö från förorenade
områden

Indikatorer

Mål som bedöms

Omfattning av förorenade
områden, so är en
funktion av:

Förorenade
områden inom
Trafikverkets ansvar
utgör inte något hot
mot människors
hälsa eller miljön

Omfattning av åtgärdade
förorenade områden
Omfattning av
tillkommande förorenade
områden

Förorenade
områden åtgärdas i
en högre takt

Risk för påverkan på
människors hälsa eller
miljön
Skyddsvärda
områden (enligt 7
kap. miljöbalken
eller riksintresse
enligt 3 och 4
kap. miljöbalken)

Ianspråktagande eller
påverkan på
skyddsvärda områden

Påverkan för
skyddsvärda områden
Yta ianspråktagen
skyddsvärda områden

Möjlighet att skydda
och tillgodose
skyddsvärda
områden säkerställs

8.6 Koppling till mål
Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet lyder ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrunds-nivåerna”. Regeringens precisering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
anger att förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något
hot mot människors hälsa eller miljön. Dessutom berörs följande miljökvalitetsmål:
• grundvatten av god kvalitet
• levande sjöar och vattendrag
• god bebyggd miljö
• hav i balans samt levande kust och skärgård
• myllrande våtmarker
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• levande skogar
• ett rikt odlingslandskap
• storslagen fjällmiljö
• ett rikt växt- och djurliv
• de nationella kulturmiljömålen

9 Miljöaspekt vatten
9.1 Definition
Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både grundvatten och
ytvatten.
Ytvatten omfattar sjöar, vattendrag och våtmarker.
Med vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen avses sådana
vattenförekomster som används eller kan komma att användas för
dricksvattenförsörjning. Avgränsas vid bedömningen till alla utpekade
grundvattenförekomster, exklusive kustvattenförekomsterna, samt alla
ytvattenförekomster som omfattas av vattenskyddsområde.
Med vattenförekomster med stora ekologiska värden avses utpekade ekologiskt
skyddsvärda vatten. Avgränsas vid bedömningen till alla av Havs- och
vattenmyndigheten utpekade värdefulla och särskilt värdefulla vatten liksom av
Naturvårdsverket utpekade skyddade Natura 2000-områden där våtmarker utgör
skyddsobjektet samt alla grundvattenförekomster som pekats ut av Sveriges Geologisk
Undersökning (SGU) som nödvändiga för grundvattenberoende ekosystem inom Natura
2000-områden.

9.2 Avgränsningar
Miljöbedömningsgrunden omfattar:
• väg och järnväg
• förorening av vattnet från i anläggningar och fordon ingående ämnen och
komponenter
• skador till följd av påverkan på vattnets flöden och nivåer, framför allt vid
undermarksbyggande med grundvattenbortledning i urbana miljöer med stora
mängder skadeobjekt men även vid grundvattenbortledning och markavvattning som
påverkar utpekade skyddsvärda naturmiljöer utanför tätorterna
Miljöbedömningsgrunden omfattar inte:
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• påverkan på havsmiljön. Dock omfattas havsmiljön såtillvida att anläggningar och
trafik på land påverkar havsmiljön och hanteras genom att påverkan på det yt‐ och
grundvatten som flyter ut i havet ingår i bedömningen
• påverkan på vatten genom atmosfärisk deposition från trafik som påverkar vattnets
kvalitet ingår inte. Luftföroreningar hanteras dock såtillvida att dagvatten och däri
ingående ämnen/föroreningar hanteras, vilka kan vara luftburna
• förorening av vatten via historiskt förorenade områden ingår ej utan hanteras och
bedöms inom aspekt Mark
• hydromorfologisk påverkan, framförallt i form av fragmentering av vattendrag, vilket
innebär vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer ingår ej. Dessa
hanteras istället under Biologisk mångfald, växtliv och djurliv
• påverkan på människors hälsa ingår ej. Dock bör observeras att eventuell förorening
av framför allt enskild vattenförsörjning, ofta med svag kontroll, kan medföra
hälsoeffekter
• påverkan på vatten som ett element i landskapet inklusive estetiska värden ingår ej
utan hanteras i miljöbedömningsgrund Landskap – form och rumslighet

9.3 Delaspekter
Miljöaspekten Vatten har tre delaspekter:
9.3.1 Dricksvattenförsörjning – i perspektivet att rent dricksvatten är en resurs
Delaspekten innefattar vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen
och som används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning.
Bedömningen avser eventuell försämring av vattenkvaliteten som råvatten och de
konsekvenser detta innebär för vattenförsörjningen och den långsiktiga
resurshushållningen med vatten.
9.3.2 Ekologiska värden – i perspektivet vattenförekomsters kvalitets betydelse för
ekologiska värden
Delaspekten omfattar vattenförekomster och övriga vatten med utpekade stora
biologiska värden. Bedömningen avser kemisk påverkan av vattnet som riskerar att
skada det biologiska livet och ekosystemet.
9.3.3 Flöden och nivåer – i perspektivet att ändrade flöden och nivåer är av betydelse
för dels materiella värden och dels för immateriella värden
Delaspekten omfattar allt vatten, både yt- och grundvatten. Bedömningen avser
påverkan på vattnets flöden och nivåer och följande effekter på skyddsobjekt i form av
byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning, brunnar för
vatten och/eller energiförsörjning samt yt- och/eller grundvattenberoende utpekade
skyddsvärda ekosystem.

9.4 Mål som bedöms
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Skydd av vatten omfattas av det transportpolitiska hänsynsmålet och Trafikverkets
miljöpolicy, vilket innebär att lagstiftning ska följas och att Trafikverket ska verka för att
samhällets miljömål uppfylls. Skydd av vatten är inte medtaget bland Trafikverkets
leverenskvalitéer och Trafikverket har inte heller beslutat några interna mål. Inom
funktionell grupp vatten har man, med utgångspunkt i det ovan nämnda, föreslagit att
Trafikverket bör ha som mål att uppnå följande till år 2027 (År 2027 har valts eftersom
det är det år Sveriges vattenförekomster senast ska nå miljökvalitetsnormen God status,
i enlighet med Ramdirektivet för vatten, RDV).
• Trafikverkets anläggningar utformas och verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att
god kemisk, ekologisk och kvantitativ status nås och kan vidmakthållas i alla
vattenförekomster.
• Vid alla konfliktsträckor mellan väg- och järnvägsanläggningar och
vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen, eller med stora
naturvärden, är föroreningsrisken acceptabel39

9.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 36. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt vatten
Delaspekter

Precisering

Indikatorer
Antalet befintliga
vattenskyddsåtgärder vid
vattenförekomster av betydelse för
dricksvattenförsörjningen,VFBD,
som funktionstestats och vid behov
uppdaterats till bästa möjliga teknik,
BAT, genom planen.

Dricksvattenförsörjning

Reell negativ
förändring av
vattenkvalitet
genom diffus
förorening vid
investeringsåtgärde
r, driftåtgärder eller
via dagvatten

Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg/järnväg och VFBD som
riskbedömts och genomgått
åtgärdsvalsstudie, ÅVS, genom
planen.
Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg/jvg och VFBD som åtgärdats till
acceptabel risknivå genom planen.
Antalet VFBD som påverkas av
planerade ny/reinvesteringar i
befintlig infrastruktur (bef.
sträckning).
Antalet VFBD som påverkas av
planerade investeringar i ny
infrastruktur (ny sträckning).
Antalet vattenområden, alla
kategorier sötvatten, som påverkas
av planerade nyinvesteringar i
infrastruktur, bef resp ny sträckning

39

I enlighet med Trafikverkets Handbok 2013:135 Yt- och grundvattenskydd
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Mål som bedöms

Trafikverkets
anläggningar
utformas och
verksamhet
bedrivs på ett
sådant sätt att god
kemisk, ekologisk
och kvantitativ
status nås och
kan vidmakthållas
i alla
vattenförekomster
.
Vid alla
konfliktsträckor
mellan väg- och
järnvägsanläggnin
gar och
vattenförekomster
av betydelse för
dricksvattenförsörj
ningen, eller med
stora naturvärden,
är

Antalet befintliga
vattenskyddsåtgärder vid VFBD
som funktionstestats och vid behov
uppdaterats till BAT, genom planen.
Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg och VFBD som riskbedömts
och genomgått ÅVS.
Risk för negativ
förändring av
vattenkvalitet
genom utsläpp vid
potentiell olycka

Antal bangårdar vid VFBD som
åtgärdats till acceptabel risknivå.
Antal sugtransformatorer vid VFBD
som åtgärdats till BAT.
Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg och VFBD som åtgärdats till
acceptabel risknivå genom planen.
Antalet VFBD som påverkas av
planerade ny/reinvesteringar i
befintlig infrastruktur (bef.
sträckning).
Antalet VFBD som påverkas av
planerade investeringar i ny
infrastruktur (ny sträckning).
Antalet vattenområden, alla
kategorier sötvatten, som påverkas
av planerade nyinvesteringar i
infrastruktur, bef resp ny sträckning
Antalet befintliga
vattenskyddsåtgärder vid utpekade
ekologiskt skyddsvärda vatten,
UESV, som funktionstestats och vid
behov uppdaterats till BAT genom
planen.

Ekologiska
värden

Reell negativ
förändring av
vattenkvalitet
genom diffus
förorening vid
investeringsåtgärde
r, driftåtgärder eller
via dagvatten

Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg/jvg och UESV som riskbedömts
och genomgått ÅVS.
Antal konfliktsträckor vid UESV och
befintlig väg som åtgärdats till
acceptabel risknivå.
Antalet UESV som påverkas av
planerade ny/reinvesteringar i
befintlig infrastruktur (bef.
sträckning).
Antalet UESV som påverkas av
planerade investeringar i ny
infrastruktur (ny sträckning).
Antalet vattenområden, alla
kategorier sötvatten, som påverkas
av planerade nyinvesteringar i
infrastruktur, bef resp ny sträckning
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föroreningsrisken
acceptabel

Antalet befintliga
vattenskyddsåtgärder vid UESV,
som funktionstestats och vid behov
uppdaterats till BAT genom planen.
Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg och UESV som riskbedömts
och genomgått ÅVS.

Risk för förändring
av vattenkvalitet
genom potentiell
olycka

Antal bangårdar vid UESV som
åtgärdats till acceptabel risknivå.
Antal sugtransformatorer vid UESV
som åtgärdats till BAT.
Antal konfliktsträckor vid befintlig
väg och UESV som åtgärdats till
acceptabel risknivå genom planen.
Antalet UESV som påverkas av
planerade ny/reinvesteringar i
befintlig infrastruktur (bef.
sträckning).
Antalet UESV som påverkas av
planerade investeringar i ny
infrastruktur (ny sträckning).

Flöden och
nivåer

Risk för skador på
byggnader och
anläggningar med
en
grundvattenberoend
e grundläggning,
brunnar för vatten
och/eller
energiförsörjning
samt utpekade
skyddsvärda yteller
grundvattenberoend
e ekosystem

Uppskattat behov/antal tunnlar och
djupa schakter/skärningar som
innebär grundvattennivåpåverkan
som planerade investeringar i
infrastruktur innebär i urbana
miljöer.
Uppskattat antal/omfattning av
byggnader eller anläggningar med
en grundvattenberoende
grundläggning/vattentäkter/brunnar
som påverkas av planerade
investeringar i infrastruktur i urbana
miljöer
Uppskattat behov/omfattning av
markavvattning/grundvattenbortledn
ing som planerade investeringar i
infrastruktur innebär vid UESV

Se ovan

Antal UESV som berörs av
markavvattning/grundvattenbortledn
ing

Se ovan

Totala antalet våtmarker, alla
kategorier, som påverkas av
planerade nyinvesteringar i
infrastruktur, bef resp ny sträckning
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9.6 Koppling till mål
Skydd av vatten omfattas av det transportpolitiska hänsynsmålet och Trafikverkets
miljöpolicy, vilket innebär att lagstiftning ska följas och att Trafikverket ska verka för att
samhällets miljömål uppfylls. Trafikverket är en av flera myndigheter med ett utpekat
ansvar i åtgärdsprogrammen inom svensk vattenförvaltning.
Miljökvalitetsmål:
• Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
• Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.
• Myllrande våtmarker: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
• Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna
av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.
Miljökvalitetsnormer:
Ramdirektivet för vatten, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, RDV,
innebär att alla medlemsländer ska bedriva ett systematiskt arbete för att bevara och
förbättra kvaliteten i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. RDV är implementerat i
svensk lagstiftning. I enlighet med RDV så har Sveriges vattenmyndigheter fastställt
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (MKN) för landets
vattenförekomster. Kvalitetskraven syftar till att samtliga ytvattenförekomster ska
uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk status och att samtliga
grundvattenförekomster ska uppnå god kvantitativ status och god kemisk status, senast
den 22 december 2015, om de inte omfattas av bestämmelserna om konstgjorda och
kraftigt modifierade vattenförekomster eller av bestämmelserna om undantag/tidsfrist
(2021/2027). Därutöver finns det så kallade icke försämringskravet.

9.7 Grundförutsättningar för analys
Planens budget för trimningsåtgärder vatten jämförs med vad som äskats i den
handlingsplan för trimningsåtgärder som tagits fram. Reducerade anslag mot begärda
kommer att drabba möjligheterna att utföra fysiska åtgärder, framförallt vid väg. Detta
med motiveringen att kunskapsunderlag och administrativa åtgärder bedöms som
mycket kostnadseffektiva och dessutom utgör de förstnämnda ett oumbärligt underlag
för kostnadseffektiva fysiska åtgärder och kan därför inte reduceras. Det andra motivet
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är att det egentligen bara går att spara belopp av någon betydelse i potten för just fysiska
åtgärder som kan vara mycket kostsamma.
Reinvesteringar liksom investeringar i befintlig infrastruktur (befintlig sträckning)
förutsätts alltid innebära en negativ påverkan i byggskedet. Påverkan förutsätts dock
vara begränsad då planering och byggnation förutsätts bedrivas i enlighet med gällande
miljölagstiftning och miljömål. Vidare förutsätts att en riskanalys avseende vatten alltid
utförs där risk för påverkan finns och att nödvändiga försiktighetsmått och
skyddsåtgärder för vatten vidtas även för driftskedet. Vid en sammanvägd bedömning
förväntas utifrån föregående resonemang alla reinvesteringar liksom investeringar i
befintlig infrastruktur innebära en positiv effekt för aspekten vatten.
Investeringar i ny infrastruktur (ny sträckning) förutsetts alltid innebära en negativ
påverkan i byggskedet liksom i driftskedet. Påverkan förutsätts dock vara begränsad då
planering och byggnation förutsätts bedrivas i enlighet med gällande miljölagstiftning
och miljömål.
GIS-analys genomförs mellan ingående vattenrelaterade komponenter/vattenområden
enligt ovan och kända fastställda investeringsobjekt (Stora investeringar) och som
erhålls som sk shape-filer, dvs bruttolista med alla kandiderande objekt omfattas ej.

10 Miljöaspekt materiella tillgångar
10.1 Definition
Materiella tillgångar kan definieras som reella, fysiska strukturer av naturligt eller
mänskligt ursprung som innehar eller möjliggör åtkomst till ekonomiska värden. Ett
ekonomiskt värde kan vara monetärt beräkningsbart, men behöver inte nödvändigtvis
vara det. Fysiska företeelser som enbart har ett individuellt affektionsvärde, eller som
uppstår helt tillfälligt och/eller oförutsägbart, går inte att omsätta till ekonomiska
värden och utgör därför inga materiella tillgångar.
Enligt internationell praxis kan miljöaspekten Materiella tillgångar innefatta ett brett
omfång av fysiska strukturer med ekonomiska värden, såsom olika typer av
infrastruktur eller områden.

10.2 Avgränsningar
Sett till ovanstående definition finns en rad olika aspekter som kan betraktas som
materiella tillgångar. Denna miljöbedömningsgrund har avgränsat aspekten ”Materiella
tillgångar” till att enbart innefatta transportinfrastrukturens påverkan på de areella
näringarna jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske sett till dess förmåga att
producera material och föda.
Vidare avgränsas aspekten ytterligare till:
• påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och
rennäring som sker som en följd av förändrad produktionsförmåga vid
ianspråktagande av mark till transportinfrastruktur
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• påverkan på förutsättningarna för den areella näringen yrkesfiske genom påverkan
på produktionsförmåga som en följd av farledsåtgärder
• påverkan på förutsättningar för rennäringen som en följd av förändrad risk för
renpåkörning och barriäreffekter som beror på åtgärder i transportinfrastrukturen
Biologiska och kulturhistoriska värden kopplade till dessa areella näringar omfattas inte
av materiella tillgångar utan inkluderas till viss del i miljöaspekterna biologisk
mångfald, växtliv och djurliv respektive forn‐ och kulturlämningar, annat kulturarv
samt bebyggelse.

10.3 Delaspekter
Aspekten Materiella tillgångar delas inte upp i delaspekter i denna
miljöbedömningsgrund, men har däremot delats upp i preciseringar för bedömning.
• Jordbrukets produktionsförmåga
• Skogsbrukets produktionsförmåga
• Yrkesfiskets produktionsförmåga
• Förutsättningar för rennäring

10.4 Mål som bedöms
Bedömningen görs gentemot målet:
Förutsättningar för de areella näringarna jordbruk, skogsbruk, rennäring och
yrkesfiske försämras inte genom påverkan på produktionsförmåga.

10.5 Övergripande bild av bedömningsgrund
Tabell 37. Övergripande bild av bedömningsgrund - aspekt materiella tillgångar
Delaspekter

Påverkan på
areella
näringar

Precisering

Indikatorer

Jordbrukets
produktionsförmåga

Ianspråktagande av
jordbruksmark

Skogsbrukets
produktionsförmåga

Ianspråktagande av
skogsmark

Yrkesfiskets
produktionsförmåga

Åtgärder inom områden
av riksintresseområde
för yrkesfiske
Påkörning av ren

Förutsättningar för
rennäring

Åtgärder inom områden
av riksintresse för
rennäringen
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Mål som bedöms

Förutsättningar för de
areella näringarna
jordbruk, skogsbruk,
rennäring och yrkesfiske
försämras inte genom
påverkan på
produktionsförmåga.

Infrastrukturens
barriäreffekter och
fragmentering av
renbetesområden

10.6 Koppling till mål
Det av aspekten Materiella tillgångar som hanteras inom denna bedömningsgrund har
kopplingar till ett flertal av de nationella miljökvalitetsmålen och till en precisering av
generationsmålet.
10.6.1 Miljökvalitetsmål Ett rikt odlingslandskap:
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
10.6.2 Miljökvalitetsmål Levande skogar:
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."
10.6.3 Miljökvalitetsmål God bebyggd miljö:
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas."
10.6.4 Miljökvalitetsmål Storslagen fjällmiljö, precisering Fjällens miljötillstånd:
”Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens karaktär av betespräglat,
storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden är bibehållen.”
10.6.5 Miljökvalitetsmål Hav i balans samt levande kust och skärgård:
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."
10.6.6 Generationsmålet, precisering:
”En god hushållning sker med naturresurserna”
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