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Sammanfattning 
Rapporten beskriver resultat från ett forskningsprojekt som handlar om att utreda 
hur landskapsinformation hanteras inom regionala planeringsprocesser. I projektet 
ingår att studera hur kunskap om landskapet beaktas och hanteras i de 
miljökonsekvensbedömningar som utförs för framtagande av länstransportplaner. 
Resultatet som presenteras i rapporten bygger på genomgång av samtliga 
länstransportplaner för 2014-2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar 
samt på intervjuer med planerare som arbetat med framtagande av planerna. Syftet 
med projektet är att bidra till utveckling av planeringsprocesser inom regional och 
nationell infrastrukturplanering för en tydlig integrering av miljöaspekter. Projektet 
ska bidra till att utveckla planeringsprocesser så att optimala åtgärder ur ett 
samhällsperspektiv kan föreslås och väljas. En planeringsprocess där miljöområdet 
landskap integreras medför att planerare och beslutsfattare samordnat kan föreslå, 
välja och utforma förändringar med hänsyn landskapets värden, känslighet och 
utvecklingspotential. En utvecklad process ska också leda till att den Europeiska 
Landskapskonventionens (Europarådet, 2000) målsättningar uppfylls. 

Genom att samla exempel och erfarenheter ur planeringsprocesserna som 
genomförts för den regionala långsiktiga planeringen 2014-2025 med avseende på 
hur miljöfrågor hanterats kan slutsatser dras kring vad som idag utgör 
verkningsfulla metoder och processer, samt vilka brister som kan identifieras i 
nuvarande praxis. Tre huvudfrågor har utgjort grund för utredningen: Hur har 
landskapsfrågorna hanterats i de genomgångna MKB:erna? Uppfyller MKB:er 
gällande lagkrav? Hur och i vilken grad har miljöbedömningen varit integrerad i 
planprocessen för framtagandet av länsplanerna 2014-2025?  

Resultaten av denna studie visar att arbetet med miljöbedömningen börjar för sent 
och löper vid sidan om den reella planeringen och inte som önskvärt - integrerat. 
Vid intervjuer ställdes frågan till vad detta beror på? Flera respondenter menar att 
det varit svårt att hitta rätt nivå för miljöbedömning. De har erfarit svårigheter med 
att formulera och kommunicera miljöfrågor på en strategisk nivå i tidiga 
planeringsskeden, när strategier utformas och när åtgärdsval utförs. Flera 
respondenter menar att politiker både från kommunala och regionala beslutande 
organ visat lågt intresse för miljöfrågor kopplat till planeringen. På möten mellan 
tjänstemän och politiker under planeringsprocessen har deltagande av personer 
med miljökompetens varit lågt. Andra orsaker till bristande integrering av 
miljöfrågor som anges är tidsbrist och kompetensbrist, både inom den ena 
organisationen och hos konsulter som anlitats för utförande av 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Genomgången av mkb:er visar ett bristande planeringsunderlag avseende 
länets/regionens miljöförhållanden. Endast en av 21 MKB beskriver 
regionen/länets miljöförhållanden avseende landskapet. Detta är en allvarlig brist 
som vi anser bör åtgärdas inför kommande planer. Enligt Miljöbalken 6 kap. 12 §, 
punkt 2, ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla ”en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 



ändringen inte genomförs”. Beskrivningen av det befintliga tillståndet i miljön 
utgör en viktig referensram för bedömning av hur planförslag kan komma att 
påverka miljön (Naturvårdsverket, 2009). Vilken typ av kunskapsunderlag för 
miljöförhållanden man använder i planeringsprocessen är avgörande för 
möjligheten att göra kvalitativa bedömningar och avvägningar exempelvis vid 
prioritering av målkonflikter och vid val av åtgärder. Därför är det viktigt att det 
genom den löpande planeringen finns ett relevant, uppdaterat och tillgängligt 
planeringsunderlag för länets/regionens miljöförhållanden. 

Regionala skillnader speglas inte i framtagna MKB:er för länstransportplaner 2014-
2025. När det gäller miljöområdet landskap så påverkas utvecklingen av landskapet 
i hög grad av infrastrukturåtgärder i kombination med annan exploatering som till 
exempel byggande av bostäder och näringslivsfastigheter, som i sint tur ofta är 
kopplad just till hur infrastrukturen utvecklas och lokaliseras. Utan ett tydligt 
kunskapsunderlag för regionens landskap idag och annan planerad utveckling blir 
det svårt att få en överblick av hur olika landskap kommer att förändras av planen. 
Utan ett kunskapsunderlag som beskriver regionens landskap blir det också svårt 
att uppfylla den europeiska landskapskonventionen som kräver att man i planering 
ska analysera landskapens särdrag och de krafter och påtryckningar som omvandlar 
dem, samt att lägga märke till förändringar. Ett syfte med att utföra 
miljöbedömningar av planer och program, att man i detta skede kan få en överblick 
och helhetsbild för förändringar över ett större geografiskt område, till skillnad från 
de miljöbedömningar som görs för enskilda projekt. Kumulativa effekter beskrivs 
inte alls i genomgånga MKB:er. 

Det råder stora skillnader mellan studerade MKB:er med avseende på hur 
miljöbedömningar för planens åtgärder utförs och på vilken nivå de beskrivs. Några 
MKB:er beskriver enbart konsekvenser för enskilda objekt men beskriver inte 
planens samlade påverkan på miljön. På vilka grunder och med vilket 
kunskapsunderlag som bedömningar av betydande miljöpåverkan utförs, framgår 
sällan. Det råder också brister gällande hur bedömningar motiveras. Bristerna i 
sättet, som bedömningarna motiveras består i huvudsak av att motiveringar:   

1. bygger på felaktiga slutledningar och samband, 

2. bygger på för lite kunskap om åtgärders faktiska påverkan, 

3. bygger på begränsad kunskap om rådande miljöförhållanden i regionen. 
Bedömningarna av miljöområdet landskap kopplas nästan aldrig till 
rådande miljötillstånd. Bedömningar tar sällan hänsyn till det berörda 
landskapets känslighet, utvecklingspotential eller eventuella risker.  

4. i bedömningen har man inte resonerat kring frågorna: Vad är betydande 
påverkan i detta sammanhang? Hur är den relaterad till påverkans 
omfattning, varaktighet och frekvens? Hur är åtgärderna relaterade till 
befintliga värden, hot och utvecklingsmöjligheter i det aktuella miljöområde 
som kommer att påverkas?  

Endast två av 21 MKB:er för länstransportplaner har bedömt fler alternativ till 
planen än nollalternativ och planalternativ. Svårigheter med att ta fram alternativ 
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beskrivs av intervjuade planerare hänga samman med politiska beslut som fattats 
tidigare och att dessa inte kan ifrågasättas. Flera respondenter beskriver 
framtagandet av planen för 2014-2025 som en revidering av den plan tidigare 
gällande planen för 2010-2021. Både intervjuer och genomgången av MKB:er 
framkommer dock några exempel på att det finns en möjlighet att utarbeta och 
bedöma alternativa lösningar, vilka beskrivs i rapporten. De myndigheter 
(Länsstyrelsen i Uppsala län och Region Östsam) som i planomgången har utrett 
fler alternativ än planalternativ och nollalternativ har inte bedömt flera 
planalternativ utan istället miljöbedömt alternativa lösningar inom ramen för 
samma plan.  

Genomgången av MKB:er visar att endast fem (5 av 21) av framtagna MKB:er 
beskriver åtgärder som krävs för att hindra eller motverka planens negativa 
miljöpåverkan. De åtgärder som ska motverka negativ påverkan kan delas upp i tre 
olika slag: 1) åtgärder som beskriver kommande processteg och arbetsmetoder, 2) 
åtgärder som beskriver behov av framtagande nytt kunskapsunderlag för fortsatt 
planering med miljöhänsyn, 3) åtgärder som beskriver konkreta åtgärder. I 
miljöbedömning för länstransportplaner kan det ofta vara svårt att utarbeta 
åtgärder som beskriver konkreta åtgärder vid anläggning av infrastrukturen, 
eftersom detaljutformningen för anläggningen ännu inte är bestämd utan utvecklas 
i kommande planeringsskeden, under framtagande av väg- och järnvägsplaner. 
Däremot är det verkningsfullt att i planskedet beskriva de åtgärder för att minska 
betydande miljöpåverkan som har att göra med kunskapsunderlag för fortsatt 
planering, samt även processteg som är viktigta i fortsatt planering för en ökad 
miljöhänsyn. 

I flera MKB:er radas en mängd möjliga parameterar och indikatorer upp för 
uppföljning för planens miljöpåverkan, men information om hur uppföljningen ska 
göras, till vilket syfte och vem som ansvarar för uppföljningen saknas i de flesta fall. 
En strukturerad uppföljning av planerna är något som efterfrågas av intervjuade 
planerare. Processer, rutiner och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter vad 
gäller utvärdering och uppföljning av planerna bör utvecklas. Det påtalas vidare att 
uppföljningen utgör ett viktigt planeringsunderlag inför framtagandet av nästa plan 
och nästa miljöbedömning.  

Flera intervjuade planerare efterfrågar en organiserad erfarenhetsåterföring och 
kunskapsutveckling för fortsatt miljöbedömning av länstransportplaner. Vid 
intervjuer framkom förslag att bilda ett forum där man samlar konkreta exempel 
och goda erfarenheter kring miljöbedömning av länstransportplaner. Flera 
respondenter poängterar att det råder stora skillnader i planeringsförutsättningar 
och därmed miljöhänsyn mellan länsplaner storstadsregioner och regioner med 
mycket glesbygd. Miljöbedömningen måste fungera på olika sätt och hantera olika 
slags problem beroende på skilda regionala planeringsförutsättningar.  
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Inledning 
Denna rapport beskriver resultat från ett forskningsprojekt som handlar om att utreda hur 
landskapsinformation hanteras inom regionala planeringsprocesser. Projektet är en del av 
forsknings- och utvecklingsprojektet Lilp, Landskap i långsiktig planering som syftar till att 
vidareutveckla metoder för strategisk miljöbedömning och underlag för 
sektorsövergripande planering. Projektet Lilp startade med anledning av de brister som 
identifierades i miljöbedömningen för den nationella och de regionala 
infrastrukturplanerna för 2010-2021. Med anledning av bristerna fick Trafikverket i 
uppdrag av regeringen att vidareutveckla metoder för miljöbedömning av planer och 
program.  

I denna del av forskningsprojektet ingår att studera hur kunskap om landskapet beaktas 
och hanteras i den miljöbedömning som utförs för framtagande av de regionala 
infrastrukturplanerna för 2014-2025. Studien har pågått från januari till oktober 2015. 
Resultatet som presenteras bygger på genomgång av samtliga länstransportplaner för 
2014-2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar samt på intervjuer med 
planerare som arbetat med framtagande av planerna.  

Rapporten är uppdelad i fyra delar. Första kapitlet Inledning, beskriver syfte och metod. I 
följande två kapitel beskrivs resultaten, först från genomgången av planer och MKB:er 
sedan resultat från intervjuer. I sista kapitlet Förslag för utveckling föreslås åtgärder för att 
komma till rätta med de brister som genomgången av mkb:er och intervjuer av planerare 
visat.  

Projektet har genomförts av Luleå Tekniska Universitet genom professor Kristina L Nilsson 
och doktorand Sofia Löfgren.  

Syfte 
Syftet med projektet namnet Miljöbedömning för regional infrastrukturplanering 
är att bidra till utveckling av planeringsprocesser inom regional 
infrastrukturplanering för en tydlig integrering av miljöaspekter. Särskilt fokus för 
projektet är integreringen av miljöaspekten landskap i planeringen. Projektet ska 
bidra till att utveckla planeringsprocesser så att optimala åtgärder ur ett 
samhällsperspektiv kan föreslås och väljas. En planeringsprocess där miljöområdet 
landskap integreras medför att planerare och beslutsfattare samordnat kan föreslå, 
välja och utforma förändringar i den byggda miljön med hänsyn landskapets 
värden, känslighet och utvecklingspotential. En utvecklad process ska också leda till 
att den Europeiska Landskapskonventionens (Europarådet, 2000) målsättningar 
uppfylls.  

Vid upprättande av planer vars genomförande kan medföra att en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken (Svensk 
författningssamling, 1998:8089). Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så 
att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap. 11§). Genom att samla exempel 
och erfarenheter ur planeringsprocesserna som genomförts för den regionala 
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långsiktiga planeringen 2014-2025 med avseende på hur miljöfrågor hanterats kan 
slutsatser dras kring vad som idag utgör verkningsfulla metoder och processer, samt 
vilka brister som kan identifieras i nuvarande praxis. Inom projektet har därför 
samtliga länstransportplaner för planperioden 2014-2025 med tillförande MKB:er 
studerats. Tre övergripande frågor har ställts: Hur har landskapsfrågorna hanterats 
i de genomgångna MKB:erna? Uppfyller MKB:er gällande lagkrav? Hur och i vilken 
grad har miljöbedömningen varit integrerad i planprocessen för framtagandet av 
länsplanerna 2014-2025? För att ytterligare få grepp om integrering av 
miljöaspekter och särskilt hanteringen av de aspekter som rör landskapet har 
deltagare i framtagandet av olika länstransportplaner för aktuell planperiod 
intervjuats.  

Bakgrund 
Mål för landskapshänsyn inom infrastrukturplanering  
Trafikverket har i enlighet med Förordningen (2010-185) ansvar för den långsiktiga 
planeringen av transportinfrastruktur. Därmed har Trafikverket möjlighet till ett 
helhetsperspektiv på infrastrukturplanering vilken skapar goda förutsättningar för 
att vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Infrastrukturen påverkar tillsammans 
med annan markanvändning förändringar i landskapet som helhet; kultur, natur 
och estetik. Den europeiska landskapskonventionen – som ratificerades av Sverige 
2011 – tydliggör koppling mellan fysisk planering och landskapets utveckling. 
Konventionens inriktning är att landskapet ska förvaltas och förändras så att dess 
värden består och helst förbättras.  

De transportpolitiska målen är, i och med hänsynsmålet om säkerhet, miljö och 
hälsa, tydligt kopplat till de nationella miljömålen. Inom hänsynsmålet anges att: 
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad 
ohälsa. Kopplingen infördes redan år 2006 i och med antagandet av den 
transportpolitiska målpropositionen. Där fastslogs att: Transportsystemets 
utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås (Prop. 
2005/06:160). Landskapets förändring behandlas av miljökvalitetsmål som 
exempelvis God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt 
odlingslandskap. Trafikverket har precis som andra verksamhetsutövare ansvar för 
att målen uppfylls. 

Långsiktig planering för regional transportinfrastruktur  
Länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan tar på 
regeringens uppdrag ca vart fjärde år fram länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för 
länsplanerna. Trafikverket, kommuner, länsstyrelsen och regionkontor bistår med 
underlag till länsplanerna. Trafikverket ansvarar för upprättande av nationell plan 
för transportinfrastruktur.  

Länsplanerna kan omfatta: 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, det vill säga 
samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet. 
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• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 
förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m.  

• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga 
för regionen enligt förordning (2009:239).  

• byggande och drift av enskilda vägar 

• investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt 
förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.  

Integrering av miljöbedömning 
Vid upprättande av planer vars genomförande kan medföra att en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras, enligt Miljöbalken (Svensk 
författningssamling, 1998:8089). Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så 
att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap. 11§). En viktig del i 
miljöbedömning för de långsiktiga planerna för transportinfrastruktur är att 
analysera dels om strategier, funktioner i transportsystemet, åtgärdspaket med 
mera kan leda till betydande negativ eller positiv miljöpåverkan, dels om dessa 
bidrar till måluppfyllelse eller leder till målkonflikter. 

För att miljöbedömning ska bli integrerad i planeringen fordras att de betydande 
miljöaspekterna tas upp i det löpande planeringsarbetet och att deltagarna i 
planeringsprocessen analyserar miljöeffekter av olika handlingsvägar. Det fordras 
också att ansvar och roller i planeringsarbetet är tydliga, och att arbetet följs upp 
och erfarenheter sammanställs. Det handlar således i stor utsträckning om hur 
processen organiseras och genomförs. (Trafikverket, 2011) 

Naturvårdsverket (2009) listar i Handbok med allmänna råd om miljöbedömning 
av planer och program faktorer nödvändiga för en god integrering av arbetet med 
miljöbedömningen med planarbetet:  

• En gemensam sammanhållen process för arbetet med miljöbedömning och plan- eller 
programarbetet.  

• En ledning av den sammanhållande processen som på ett balanserat sätt gör avvägningar 
mellan syftet med planen eller programmet och syftet med miljöbedömningen 

• Ett nära samarbete mellan de olika aktörerna genom hela processen.  

• En process med ständig återkoppling mellan utvecklandet av alternativ i plan-eller 
programarbetet och bedömningen av alternativens miljöpåverkan. 

• Miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program utvecklas integrerat 
genom hela processen vilket innebär att de är klara för samrådet samtidigt. 

• Väl genomförda samråd där synpunkter och idéer tas tillvara eller bemöts. Hanteringen 
och idéerna dokumenteras noggrant.  

9 
 



• Ett succesivt beslutsfattande med många små och några större beslut avseende olika val 
och antaganden under hela processen.   

• Hela processen dokumenteras kontinuerligt för att kunna redogöras för i 
miljökonsekvensbeskrivningen och den särskilda sammanställningen. I den särskilda 
sammanställningen ska bl. a. redovisas hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller 
programmet.  

• Kontinuerlig dokumentation och återkommande information särskilt avseende alla 
avgörande val och antaganden som görs. Det bidrar till en fungerande iterativ process 
med snabb återkoppling mellan arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och planen 
eller programmet. Sådan dokumentation och information är också nödvändig för att göra 
processen transparent, öppen och enkel att delta i för allmänheten och olika 
intressegrupper.  

Trafikverket tolkar i Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet (2011) att miljöbedömningen är integrerad om följande villkor är 
uppfyllda:  

• Planeringsorganisationen har innehållit miljökompetens. 

• Miljömål har beaktats på samma villkor som andra planeringsmål.  

• Yttranden från samråd har beaktats i planeringen och miljöbedömningen har beaktats i 
besluten. 

• Myndigheter och kommuner förutsätts lojalt tillämpa lagarna. Tillsammans med 
Naturvårdsverkets tillsynsroll och den öppna processen som möjliggör insyn anses detta 
vara tillräckligt för att kraven på kvalitetskontroll ska vara uppfyllda.  

Metodbeskrivningen anger vidare att miljöbedömningen ska integreras i skedena 
systemanalys, åtgärdsplanering för transportsystemet samt uppföljning 
(Trafikverket, 2011). 

Framtagandet av de långsiktiga planerna för år 2010-2021 var den första 
planeringsomgången som utfördes med förutsättningen att 
infrastrukturplaneringen ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås. En genomgång 
och analys av planerna för planperioden med avseende på just beaktande och 
uppfyllelse av miljömålen utfördes på beställning av Miljömålsrådet. Genomgången 
visar att det ofta fanns otillräckligt underlag om miljöeffekter samt även brister i 
hur miljöeffekter hanterades i planeringsprocessen (Dickinson 2009). 

Även en övergripande granskning av planer för följande planperiod, den för år 
2014-2025, har visat på brister med avseende hur miljöfrågorna behandlats. 
Myndigheten Trafikanalys har på uppdrag av regeringen övergripande granskat 
förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur 2014-2025, som 
levererades till Regeringskansliet i december 2013. Granskningen visar att samtliga 
miljökonsekvensbeskrivningar för planerna brister med avseende på hur 
miljöbedömningar utförts. Det är svårt att se hur miljöhänsyn har påverkat 
åtgärdsval. Även gällande spårbarhet och transparens finns allvarliga brister. För 

10 
 



nästan samtliga planförslag saknas hänvisning till vilka underlag som använts vid 
miljöbedömningarna. (Trafikanalys, PM 2014:1) 

Metod 
Den definition av miljöområdet landskap som utgjort utgångspunkt för denna 
studie är den breda definition som anges i den europeiska landskapskonventionen; 
”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer (Europarådet, 2000).” I denna studie ingår i miljöområdet landskap 
faktorerna biologisk mångfald, djurliv, växtliv, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv, landskapets skala, struktur och visuella 
egenskaper samt människors upplevelser av landskapet. 

Studien omfattar en genomgång av samtliga (21 st) miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) för länstransportplaner för åren 2014-2025. Miljöbalken 6 kap har utgjort 
grund för granskningen och analyser av materialet. Kapitlet reglerar vad en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program ska innehålla och hur den ska 
utföras. I studien har särskilt uppmärksammats hur landskapsvärden har hanterats. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap 11§). Detta följs 
upp genom att den beslutande myndigheter redovisar hur miljöaspekterna har 
integrerats och hur miljöbedömningen har beaktats i besluten. Redovisningen ska 
göras i en särskild sammanställning efter att planen eller programmet har antagits 
(Miljöbalken 6 kap 16§). Dessa sammanställningar har begärts in från ansvariga 
myndigheter. Två myndigheter har skickat en särskild sammanställning för sin 
länstransportplan. Åtta av myndighetens regionala enheter har svarat att de inte har 
tagit fram en särskild sammanställning. En av dem har svarat att de frågor som ska 
besvaras av sammanställningen finns redovisade i planens 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Övriga tio har varken skickat in 
sammanställning eller svarat om någon sådan har utförts.  

För genomgången har två huvudfrågor ställts till materialet bestående av samtliga 
miljökonsekvensbeskrivningar för länsvisa/regionala planer för 
transportinfrastruktur 2014-2025, samt de tillhandahållna så kallade särskilda 
sammanställningarna. Den ena frågan handlar om miljöbedömningens 
integrering. Vad framgår av miljökonsekvensbeskrivningar i frågorna om, hur och i 
vilken grad miljöbedömningen har varit integrerad i planprocessen. Den andra 
frågan har att göra med miljöbedömningens innehåll. Följs lagkraven för hur 
miljöbedömningen ska utföras och vad miljökonsekvensbeskrivningen ska 
innehålla? Utförs miljöbedömningar på ett konsekvent sätt och bygger de på den 
kunskap och de planeringsunderlag som finns inom miljöområdet landskap?   

Utöver genomgång av dokument har också upprättare av länstransportplanerna och 
andra som aktivt deltagit i planprocessen intervjuats. Sex personer från sex olika 
myndigheter har intervjuats. De olika länstransportplaner som respondenterna 
arbetat med representerar ett urval av olika typer av regioner. Här finns både 
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storstadsregioner, regioner med mindre tätorter och glesbefolkade nordliga 
regioner representerade.  

Intervjuerna utfördes semistrukturerat och följde en ett antal förutbestämda 
huvudfrågor. Semistrukturerade intervjuer är en teknik att söka kunskap och 
erfarenhet genom berättelser som sällan förekommer i rapporter och eller annan 
typ av skriftliga källor (Kvale 1997). Huvudtemat för frågeställningarna utgjordes av 
miljöbedömningens integrering i planprocessen samt svårigheter och erfarna nyttor 
med miljöbedömningen. Respondenterna fick också föreslå åtgärder för att 
förbättra miljöbedömningen i kommande planering. Svaren från respondenterna 
har organiserats och sammanställt i olika kategorier.  

I en miljöbedömning för en länstransportplan behandlas ofta en mängd olika 
miljöområden; landskap, hälsa, klimat, biologisk mångfald, boendemiljö med flera. 
När frågor har ställts till materialet och i intervjuer har frågor rörande 
miljöbedömningens integrering ställts generellt, alltså gällande samtliga 
miljöområden som hanterats i MKB för respektive plan. Det handlar tillexempel om 
frågor som rör metod, process och organisation. För frågor rörande hur 
miljöbedömningar utförts och ställningstaganden motiverats har fokus legat på 
miljöområdet landskap. Samtliga exempel i resultatsammanställningen avseende 
bland annat avgränsning av MKB, kunskapsunderlag samt beskrivning av 
konsekvenser handlar om miljöaspekten landskap.  
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Resultat för genomgång av 
miljökonsekvensbeskrivningar 
I detta kapitel redovisas de iakttagelser som gjorts vid genomgången av samtliga 
miljökonsekvensbeskrivningar till länstransportplaner för åren 2014-2025 samt 
särskilda sammanställningar för miljöbedömning som utförs efter att planen har 
antagits enligt MB 6 kap 16§.  

För genomgången har tre huvudfrågor ställts till materialet. Hur har 
landskapsfrågorna hanterats i de genomgångna MKB:erna? Uppfyller MKB:er 
gällande lagkrav? Hur och i vilken grad har miljöbedömningen varit integrerad i 
planprocessen för framtagandet av länsplanerna 2014-2025?  

Varje avsnitt inleds med paragrafer ur Miljöbalken kap.6 som styr miljöbedömning 
av planer och program och miljökonsekvensbeskrivning. Därefter följer text som 
förklarar lagtexten och vad den innebär. Sedan redovisas om dessa paragrafer har 
uppfyllts och hur de har behandlats i studerade MKB:er. För varje avsnitt 
exemplifieras hur olika val och bedömningar har motiverats i 
miljökonsekvensbeskrivningarna. Exempel har genomgående valts ur det 
miljöområde som kallas landskap, vilket innefattar miljöaspekterna biologisk 
mångfald, djurliv, växtliv, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv, landskapets skala, struktur och visuella egenskaper samt människors 
upplevelser av landskapet. 

Avgränsning, omfattning och detaljeringsgrad  
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs 
i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 
planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap. 11§). Enligt 6 kap. 13§ miljöbalken ska MKB 
innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

5.  bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

6. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,  

7. allmänhetens intresse, och  

8.  att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer 
och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. 

Den myndighet som upprättar eller ändrar en plan som ska miljöbedömas ska 
inledningsvis göra en avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
beträffande omfattning och detaljeringsgrad. I miljöbalken ställs också krav på att 
myndigheten innan man bestämmer omfattningen och detaljeringsgraden för MKB 
ska samråda med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap. 
13§). Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet på de miljöfrågor som är 
mest relevanta för den aktuella planen eller programmet (Naturvårdsverket, 2009).  
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Begreppet betydande miljöpåverkan är viktigt för avgränsningen, i såväl processen 
som i miljökonsekvensbeskrivningen. I MKB ska den betydande miljöpåverkan som 
planens eller programmets genomförande kan antas medföra, identifieras, 
beskrivas och bedömas (Miljöbalken 6 kap. 12§). För att kunna fokusera på det som 
har störst betydelse ur miljösynpunkt och för att använda resurser kostnadseffektivt 
behöver MKB:s omfattning och detaljeringsgrad begränsas (Naturvårdsverket, 
2009).  

De uppgifter som tas fram inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning ska vara 
rimliga med hänsyn till planens eller programmets detaljeringsgrad (6 kap. 13 § 2 
MB). Är det en plan eller ett program på en mer övergripande nivå, som är fallet 
med länstransportplanerna bör och kan inte miljökonsekvensbeskrivningen göras 
lika detaljerad som om det handlar om planer eller program som är mer avgränsade 
både geografiskt och ämnesmässigt. (Naturvårdsverket, 2009) 

 

Figur 1. Översikt över miljöaspekter som ska bedömas i samband med miljöbedömning enlig Allmänna 
utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder (Trafikverket, 2012).  
 

 

Avgränsningen i sak gällande de miljöområden som bedöms kunna få betydande 
miljöpåverkan på grund av planen anges i de flesta MKB:er för planperioden 
utgöras av tre miljöområden: klimat, hälsa och landskap. I flertalet MKB:er har man 
har angivit att bedömningen av vilka miljöaspekter som utgör betydande 
miljöpåverkan har utgått från Trafikverkets Allmänna utgångspunkter för förslag 
till miljöbedömningsgrunder (2012), se tabell (figur 1). Där lyfts klimat, 
människors hälsa och landskapet med dess olika funktioner och värden som särskilt 
viktiga att behandla på i MKB:er för länstransportplaner.  
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Det råder en del skillnader i omfattning och detaljeringsgrad mellan granskade 
MKB:er. Några MKB:er skiljer sig från de andra i och med att de är korta. Generellt 
finns också ett samband mellan låg omfattning och detaljeringsgrad och låg kvalitet 
på innehåll i MKB:er. Med låg innehållsmässig kvalitet menas att det inte går att se 
hur och på vilka grunder bedömningar utförts samt att det finns brister med 
avseende på kunskap, logik och konsekvens i hur bedömningar motiveras. 

Exempel: motiveringar för avgränsning av miljöområdet landskap 
I alla MKB:er förutom en, anges att planen medför betydande miljöpåverkan för 
miljöområdet landskap. Bedömningen uttrycks i de flesta MKB:er på liknande sätt. 
Ett representativt exempel på att planen innebär betydande miljöpåverkan på 
landskapet finns i MKB för Dalarnas länstransportplan, där följande motiv framförs 
i bedömningen.   

”Växters och djurs spridningsvägar, landskapets kulturhistoriska samband och 
människors möjligheter att röra sig i och uppleva landskapet påverkas direkt av 
egentligen alla typer av byggnationer. Vägar och järnvägar påverkar det 
omgivande landskapet direkt genom att värdefulla landområden tas i anspråk. 
Indirekt påverkan sker genom ämnen och buller som skapar barriärer i flera 
olika avseenden: Växters och djurs spridningsvägar bryts, landskapets 
kulturhistoriska samband bryts och människors möjligheter att röra sig i och 
uppleva landskapet begränsas.” (Region Dalarna, 2014) 

I avsnitt om avgränsningen av miljöbedömningen beskrivs i flesta fall faktorerna 
biologisk mångfald, djurliv, växtliv, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och 
annat kulturarv samt landskapets skala, struktur och visuella egenskaper i flertalet 
fall ingå i miljöområdet landskap. I flertalet planer har också fokusområdet 
landskap kopplats till de miljökvalitetsmål som det innefattar, likt tabell figur 2.  

Fokusområde     Miljöaspekter                                              Miljökvalitetsmål 
Klimat                 Klimatfaktorer 

Bebyggelse 
(Befolkning inkluderas här) 

1. Begränsad klimatpåverkan 
15. God bebyggd miljö 

Hälsa                  Människors hälsa (folkhälsa samt 
buller) Luft 
Vatten 

 

2. Frisk luft 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
15. God bebyggd miljö 
  

Landskap               Biologisk mångfald samt växt- och 
djurliv 

Landskap 
Materiella tillgångar 
Forn- och kulturlämningar samt 
annat kulturarv 
(Mark inkluderas här) 

3. Bara naturlig försurning 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Figur 2. Tabell indelning av miljöaspekter i respektive fokusområde samt tillhörande miljökvalitetsmål 
(Region Västra Götaland, 2014). 
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Undantaget utgörs av MKB för Gävleborgs länstransportplan där det i MKB:n anges 
att planen inte medför betydande miljöpåverkan för miljöaspekterna biologisk 
mångfald (inklusive växt- och djurliv), landskap, forn- och kulturlämningar och 
bebyggelse. Att miljöaspekten biologisk mångfald inte hanteras i planeringen 
motiveras enligt nedan:  

”Bedömning: Planens påverkan på aspekten biologisk mångfald bedöms kunna 
medföra en betydande påverkan, men att i detta planeringsskede kan inte påverkan 
bedömas då detaljeringsgraden på planeringen inte ger ett tillräckligt 
kunskapsunderlag. Aspekten måste utredas och beskrivas vidare i kommande 
planeringsskeden. Aspekten tas därmed inte med i MKB.  

Motivering: Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär 
i landskapet. Planen bedöms inte leda till markant ökade barriärer och innebär inte 
intrång i värdefull natur av högsta dignitet. Skyddade och skyddsvärda områden 
kan påverkas men aspekten bör dock följas upp i kommande planeringsskede för 
investeringsprojekt (Region Gävleborg, 2014).” 

Bedömningen för miljöområdet landskap innefattar enligt MKB:n landskapets 
skala, struktur visuella karaktär bedömts. Bortvalet av miljöaspekten landskap 
motiveras enligt följande:  

”De åtgärder som förslås i planen är i anslutning till befintlig infrastruktur där 
landskapet redan har påverkats. Landskapsaspekten handlar om landskapets helhet 
och karaktärsdrag och bedöms inte påverkas av planen i någon större utsträckning. 
För investeringar som ännu inte är beslutade (för stråken i Länstransportplanen) 
kan landskapsaspekten ha betydelse men bör då utredas i kommande 
planeringssteg (Region Gävleborg, 2014).” 

Åtgärder i länstransportplanen för Region Gävleborg består av nya gång- och 
cykelvägar, åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken som exempelvis nya 
hållplatser, pendlarparkeringar och regionala tågstationer, åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet för vägtrafiken som exempelvis kurvrätning, cirkulationer och andra 
korsningsåtgärder samt samfinansiering av nya järnvägsspår (Region Gävleborg, 
2014). Enligt motiveringen ska alltså inte dessa åtgärder medföra betydande 
miljöpåverkan för miljöaspekten landskap eftersom åtgärder planeras i anslutning 
till befintlig infrastruktur. För biologisk mångfald anger MKB:n att påverkan inte 
kan bedömmas då detaljeringsgraden i planeringen inte ger tillräckligt 
kunskapsunderlag. När det gäller båda dessa miljöaspekter kan man ställa dem i 
relation till miljöbedömningens syfte – att integrera miljöaspekterna i planen så att 
en hållbar utveckling främjas. En anledning till att man enligt lag ska bedöma 
planer och program är att det på en övergripande nivå finns möjlighet att se hur 
olika planerade åtgärder samverkat påverkar miljön. En skillnad mellan att göra en 
miljöbedömning på plannivå respektive på projektnivå är att samlade och 
kumulativa effekter är svåra att hantera på projektnivå på grund av att 
miljökonsekvensbeskrivningar på den nivån kommer in för sent i 
samhällsplaneringen, har för kort tidsperspektiv samt är för avgränsade och 
detaljerade. Kumulativa effekter bör därför uppmärksammas särskilt vid 
miljöbedömning av planer och program (Naturvårdsverket, 2009). Om man 
avgränsar bort ett miljöområde från framtagandet av en plan bör man således 
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kunna visa på att planens åtgärder i samverkan och inte kommer att medföra 
betydande miljöpåverkan. Att motivera ett bortval med att åtgärden ska behandlas i 
ett senare skede på projektnivå som i exemplet ovan, är inte förenligt med själva 
syftet med att utföra miljöbedömningar på plannivå.  

I miljökonsekvensbeskrivningen för Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 
beskrivs att miljöaspekten Forn- och kulturlämningar, bebyggelse och annat 
kulturarv inte behandlas i MKB eftersom planen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan avseende denna miljöaspekt. Motiveringen för bedömningen lyder: 

”Infrastrukturbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av landskapet 
genom att ny mark tas i anspråk. Påverkan kan ske både direkt och indirekt på 
kulturarvet. Planen innehåller få nya markanspråk utan rör i huvudsak 
breddning/ombyggnation i områden som inte är utpekade som särskilt känsliga. 
Hänsyn till enskilda lämningar eller värden behandlas i samband med planering 
och projektering av enskilda investeringar (Region Blekinge, 2014).”  

I Länstransportplanen för Blekinge 2014-2025 (Region Blekinge, 2014) beskrivs 
planens ingående åtgärder. Dessa består av bland annat vägförbättringsåtgärder, 
tätortsåtgärder som exempelvis vänsterkörfält och refuger, utbyggnad av vägar till 
mötesfri landsväg eller motorväg vilket innebär breddningar och ombyggnad av 
korsningar, samt tillkommande lokala och enskilda vägar. Man kan ifrågasätta om 
dessa åtgärder innebär ”få nya markanspråk”, enligt motivering i MKB. En annan 
fråga är vad man menar med att ombyggnation berör ”områden som inte är 
utpekade som särskilt känsliga”. Vilka utpekanden är det man syftar till? Den 
tredje aspekten i motiveringen som kan ifrågasättas är den att man väljer bort att 
behandla en miljöaspekt med hänvisning till att den kommer att behandlas i nästa 
planeringssteg, på projektnivå. Den sista frågan faller återigen tillbaka på själva 
syftet miljöbedömning av planer och program.  

Kunskapsunderlag  
MKB ska innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling 
om planen, programmet eller ändringen inte genomförs (MB 6 kap. 12§ avsnitt 2), och 
innehålla en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas påverkas 
betydligt (MB 6 kap. 12§ avsnitt 3).  

MKB ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till bedömningsmetoder och 
aktuell kunskap (MB 6 kap. 13 § avsnitt 1).  

Vad som avses med aktuell kunskap anges i Naturvårdsverkets författningssamling 
(2009)  som ”den samlade kunskap som finns i samhället inom ett visst område”. 
Vidare anger det allmänna rådet att ”kommunen eller myndigheten bör i arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningen kunna använda all befintlig relevant kunskap, 
även sådan som är framtagen för andra syften”.  

Redovisning av kunskapsunderlag 
Vilket kunskapsunderlag som använts för miljöbedömningen av 
länstransportplanerna är i många fall bristfälligt redovisat. Flera MKB:er (9 av 21) 
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saknar helt källförteckning och andra källanvisningar är ej fullständiga. Ett par 
MKB:er redovisar källor löpande som fotnoter. Genomgående för flertalet MKB:er, 
som granskats i denna utredning är att det inte framgår hur kunskapsunderlaget 
använts i miljöbedömningen.  

Genomgång av källförteckningarna i de 12 MKB som har sådana, visar att den typ 
av kunskapsunderlag som redovisas är direktiv, förordningar, lagar, handböcker 
och rådstexter för planering och miljöbedömningar, visst regionalt 
planeringsunderlag samt planeringsunderlag från Trafikverket bestående av 
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS), Miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och 
järnvägsplaner, samt Samlade effektbedömningar (SEB). 

I några MKB:er anges den MKB som togs fram för den tidigare 
länstransportplanen, den för åren 2010-2021, utgöra det huvudsakliga 
kunskapsunderlaget för miljöbedömningen, som i fallet för Västernorrlands 
länstransportplan, där valet motiveras på följande sätt:  

”Regionala transportplanens miljökonsekvensbeskrivning för gällande plan 2010-
2021 utgör underlag för denna plan då det strukturellt inte är några större 
förändringar. Planerade åtgärder i den här planen kommer sannolikt att marginellt 
påverka miljökonsekvenserna jämfört med tidigare plan (Länsstyrelsen för 
Västernorrland, 2014).”  

I MKB för Västernorrlands länstransportplan saknas information om eventuella 
förändringar som skett eller ny kunskap som tillkommit under de fyra-fem år som 
gått sedan den tidigare planen utarbetades. Inte heller redovisas vilket 
kunskapsunderlag som användes för miljöbedömningen av den tidigare planen.  

De regionala planeringsunderlagen som anges i granskade MKB:er är få. Listan för 
regionala planeringsunderlag för MKB tillhörande Region Dalarnas länsplan är 
representativ och innehåller följande: 

”Region Dalarna. Dalastrategin – regionalt utvecklingsprogram. 2004. 

Region Dalarna. Regional systemanalys. 2008. 

Region Dalarna. Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna 
(policydokument). 2009. 

Region Dalarna. Länsplan 2014-2025 för Dalarnas län. 2013. 

Länsstyrelsen Dalarna Miljömål 2013:11. 2012 

Länsstyrelsen. Klimat- och energistrategi för Dalarna 2012:20. 2012.”  

I källförteckningarna anges få eller inga planeringsunderlag som beskriver 
regionala eller lokala miljöförutsättningar för miljöområdet landskap. I flera av dem 
nämns, precis som i Dalarnas, en regional klimat– och energistrategi. Däremot 
saknas i de flesta källförteckningar regionalt planeringsunderlag för något annat 
miljöområde. Ett par undantag finns, där regionala planeringsunderlag för 
landskapet angetts, som till exempel Länsstyrelsen i Västmanlands län och Region 
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Västra Götaland som anger Landskapskaraktärsanalys i respektive referenslista. I 
MKB för Region Skånes länstransportplan anges, Strategi för en grön struktur 
(Region Skåne, 2012). 

När det gäller underlag från Trafikverket så som åtgärdsvalsstudier (ÅVS), 
miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och järnvägsplaner, samt samlade 
effektbedömningar (SEB) kan man i MKB:er utläsa att de använts i olika grad. I 
vissa MKB:er nämns SEB:ar utgöra det huvudsakliga underlaget för 
miljöbedömningen, medan andra MKB:er istället anger underlag så som 
åtgärdsvalsstudier och väg-och järnvägsplaner. I MKB för Region Skånes (2014) 
länstransportplan anges att:  

”Som underlag för bedömning av planens effekt på de utpekade miljöaspekterna har 
Trafikverkets samlade effektbedömningar sammanställts. Detta underlag har också 
utnyttjats för att visa på de samhällsekonomiska effekterna av objekten i länsplanen 
avseende restidsvinster, restidskostnader, klimat, trafiksäkerhet och hälsa, samt 
påverkan på de transportpolitiska målen.” 

I länstransportplanen för Västerbottens län (Region Västerbotten, 2014) anges om 
kunskapsunderlaget att:  

”Kunskapen om olika åtgärders miljöpåverkan varierar beroende på hur långt 
framskriden planeringen är kring respektive projekt. Kunskapen om de objekt 
som har en långt framskriden fysisk planering är större än för de objekt som 
fortfarande är i ett tidigt utredningsskede. Länstransportplanens 
miljöbedömning bygger i stor utsträckning på den befintliga kunskap som finns 
om enskilda objekt. Miljökonsekvenser av den närmare lokaliseringen och 
utformningen för enskilda åtgärder behandlas i samband med 
åtgärdsvalsanalysen.” 

Redovisning av miljöförhållanden – det befintliga miljötillståndet 
Enligt Miljöbalken 6 kap. 12 §, punkt 2, ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla ”en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling 
om planen, programmet eller ändringen inte genomförs”. Punkten avser en 
redovisning av det befintliga tillståndet i miljön i hela det område som kan antas 
påverkas i betydande grad av genomförandet av planen eller programmet 
(Naturvårdsverket, 2009). Beskrivningen av det befintliga tillståndet i miljön utgör 
en viktig referensram för bedömning av hur planförslag kan komma att påverka det 
aktuella området. Miljöns utveckling fram till nuvarande tillstånd utgör också ett 
värdefullt kunskapsunderlag för bedömning av framtida utveckling. 
(Naturvårdsverket, 2009) 

Vidare ska även ”miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att 
påverkas betydligt” beskrivas (Miljöbalken 6 kap. 12 §, punkt 3). Det kan vara 
områden som är särskilt känsliga för försurning eller är mycket värdefulla ur 
botanisk synpunkt. Men det kan också vara områden som är tätbefolkade och där 
planerad förändring kan påverka många människor. Det är viktigt att tänka på att 
många känsliga områden kan störas av aktiviteter som ligger utanför det utpekade 
känsliga området. (Naturvårdsverket, 2009) 

19 
 



Flertalet MKB:er saknar beskrivningar av miljöförhållanden. Detta är en brist som 
strider mot lagstiftningen och som i stor grad inverkar på miljöbedömningens 
kvalitet. Endast fem av 21 studerade MKB:er innehåller beskrivning av 
regionens/länets miljöförhållande avseende miljöområdet landskap.  

Exempel: redovisning av miljöförhållanden för miljöområdet landskap 
De fem MKB:er som har beskrivningar av miljöförhållanden avseende landskapet är 
Västra Götalands, Värmlands, Stockholms, Hallands och Skånes 
länstransportplaner.  De beskriver landskapet på olika sätt och med olika slags 
planeringsunderlag som grund. Nedan redogörs för skillnader mellan dessa.  

För Västra Götalands MKB har en landskapskaraktärsanalys legat till grund för 
beskrivningen av länet miljötillstånd avseende landskapet. I MKB för Västmanlands 
län anges att Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län i referenslistan 
men någon beskrivning av det nuvarande miljötillståndet avseende landskapet 
finns inte i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Landskapskaraktärsanalyserna som tagits fram för Västra Götaland och 
Västmanland har utförts enligt den metod som vidareutvecklats inom 
forskningsprojektet Landskap i långsiktig planering. I en landskapskaraktärs analys 
beskrivs landskapet som en sammansatt helhet där det naturgivna, det mänskligt 
påverkade, det rumsliga och upplevelsebara samverkar. Flera aspekter i landskapet 
ges betydelse, inte bara utpekade intresseområden. Landskapet beskrivs utifrån 
landskapstyper som redogör för landskapets ekologi, tidsdjup och form. Brister hos 
landskapstypen lyfts fram liksom landskapstypens känslighet mot förändringar som 
kan uppkomma av infrastrukturåtgärder, samt även i potential för utveckling 
beskrivs. (Trafikverket, 2011:122 – del 1)   

I MKB för region Skånes länstransportplan finns en tematisk redovisning av 
miljöområdet Den tematiska indelningen omfattas av; biologisk mångfald, växt- och 
djurliv samt intrång och fragmentering av landskapet. I MKB redovisas kartbilder 
för Natura 2000-områden, alla riksintressen i Skåne för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv och kustzonen samt karta som visar en klassificering av jord- 
skogsbruksmarkers kvalitet.  

Skillnaden mellan de båda sätten att beskriva miljötillståndet är att beskrivningen 
för Skåne i huvudsak handlar om en redovisning av utpekade värdeområden; som 
exempelvis natura 2000-områden. Beskrivningen av miljötillståndet innefattar inte 
de delar av landskapet som ligger utanför dessa värdeområden till skillnad från 
landskapskaraktärsanalyserna som beskriver hela landskapet, dess känslighet och 
utvecklingspotential. En karta för Skånes grönstruktur och utvecklingspotential 
redovisas men texten säger inte något om hur denna kan påverkas, negativt eller 
positivt till följd av utbyggnad av infrastruktur. Även beskrivningen av landskapet i 
Värmlands och Hallands MKB:er handlar i huvudsak om ett listande av utpekade 
värdeområden som natura-2000 områden, natur- och kulturreservat och 
riksintressen. Landskapet mellan dessa områden behandlas inte. I MKB för 
Stockholms läns länstransportplan är beskrivning av nuläget för landskapet 
kortfattad. De gröna kilarna in mot Stockholm beskrivs utgöra värdefull tätortsnära 
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natur, och utgöra viktiga spridningssamband för olika arter. Inga kartbilder 
redovisas som beskriver kilarnas läge geografiskt.  

 

Figur 3. Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter. Ur Miljökonsekvensbeskrivning av 
regional transportinfrastruktur plan 2014-2025 (Region Skåne, 2014). Ursprunglig källa: Region Skåne 
(2011). 
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Figur 4. Indelning i regionala landskapstyper. Ur Miljökonsekvensbeskrivning av regional plan för 
transporinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 (Västra Götalandsregionen, 2014). 
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Figur 5. Fem områden med särskild betydelse för biologisk mångfald i förhållande till infrastruktur. Ur 
Miljökonsekvensbeskrivning av regional plan för transporinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 
(Västra Götalandsregionen, 2014). 
 

Enligt den Europeiska landskapskonventionen (Europaparlamentet 2000) som 
Sverige har ratificerat den och som trädde i kraft i Sverige 1 maj 2011, ska 
landskapet betraktas som viktig del av människornas livskvalitet överallt: i 
stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden som områden med 
hög kvalitet, såväl vardagliga områden som områden som anses vara särskilt vackra. 
Länder som skrivit under konventionen förbinder sig att fastlägga och genomföra 
en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och planering av landskap 
genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6. I artikel 6 beskrivs att 
länder på ett systematisk och demokratiskt sätt ska förvalta sina landskap och 
planera med hänsyn till landskapet. I artikeln anges att länder ska 1)kartlägga sina 
egna landskap över hela sitt territorium 2)analysera landskapens särdrag och de 
krafter och påtryckningar som omvandlar dem, samt 3)lägga märke till 
förändringar.  

Med Landskapskonventionen som utgångspunkt är det en allvarlig brist i 
planeringen för regional transportinfrastuktur att miljöförhållanden avseende 
landskapet i de flesta fall inte har beskrivits. Utan ett tydligt kartmaterial som visar 
regionens landskap blir det svårt att ställa kundskapsunderlaget i relation till 
planerade åtgärder och få en överblick av hur olika landskap fungerar och kommer 
att förändras av planerad nya infrastrukturåtgärder. Det blir svårt att uppfylla 
kraven i den europeiska landskapskonventionen – att analysera landskapens 
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särdrag och de krafter och påtryckningar som omvandlar dem samt att lägga märke 
till förändringar. Det är ju också ett syfte med att utföra miljöbedömningar av 
planer och program, att man i detta skede kan få en överblick och helhetsbild för 
förändringar över ett större geografiskt område.  

Metod för miljöbedömning 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 
att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap. 11§). MKB ska innehålla en 
sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom 
gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes (MB 6 kap. 12§ avsnitt 8).  

Ungefär hälften (11/21) av alla MKB:er innehåller en metodbeskrivning. Bland 
dessa 11 MKB:er är de flesta beskrivningarna mycket kortfattade och innehåller 
endast knapphändig information om hur bedömningar gjorts. Om och i så fall hur 
miljöbedömningen har påverkat strategiska val eller val av åtgärder framkommer 
endast i ett fåtal MKB.  

I Trafikverkets rapport Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet (2011) beskrivs planeringen i tre huvudskeden; systemanalys, 
åtgärdsplanering för transportsystemet och uppföljning och ges konkreta råd och 
riktlinjer för hur miljöbedömning bör integreras i dessa. Enligt Trafikverkets 
rapport ska arbetet med miljöbedömningen starta i systemanalysskedet. I skedet 
ingår en analys av transportsystemets tillstånd och framtida efterfrågan av resor 
och transporter. Planerarna undersöker de principiella valmöjligheterna för 
åtgärdsarbetet, systemval. Dessa kan bygga på särskilda målsättningar eller på 
större investeringar, ekonomiska styrmedel eller grupper av åtgärder som påverkar 
hela transportsystemets funktion. Några av de principiella val som man gör i 
Systemanalysen kan längre fram utgöra underlag för de inriktningar som ligger till 
grund för regeringens beslut om ändamål med planeringen. Det är därför viktigt att 
miljöförhållanden och miljöutveckling är del av detta arbete. Systemanalyserna 
leder fram till olika val och systemlösningar, och konsekvenserna av dessa för 
miljön och andra faktorer måste analyseras. (Trafikverket, 2011) 

Enlig metodbeskrivningen (Trafikverket, 2011) avslutas arbetet i systemanalysfasen 
med att mål, målkonflikter och avvägningar mellan mål motiveras och 
dokumenteras. En rapport sammanställs för miljöbedömningen så långt den 
kommit i detta skede. Rapporten beskriver:   

• vilket nuläget är 

• hur yttranden från samråd kan hanteras fortsättningsvis 

• vilken positiv och negativ betydande miljöpåverkan som kan uppstå om de funktioner 
som systemanalysen pekar ut förverkligas 

• hur riskerna för betydande negativ miljöpåverkan kan hanteras i nästa skede 
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• vilka målkonflikter som kvarstår 

• vilka problem och osäkerheter som har upptäckts i samband med att beskrivningarna 
tagits fram. 

 
Under åtgärdsplaneringen fortsätter arbetet med att identifiera, beskriva och 
bedöma miljöeffekter av diskuterade åtgärder och med att välja åtgärder och 
kombinationer av åtgärder som leder mot satta miljömål. Skillnaden mellan 
systemanalys och åtgärdsplanering att underlaget i den senare är mer detaljerat och 
att funktioner beskrivs i termer av konkreta åtgärder. Arbetet med 
miljöbedömningen är annars principiellt detsamma som i systemanalysskedet. 
Miljöeffekterna är ett av flera underlag för avvägningar mellan olika åtgärder fram 
till ett slutligt planförslag. (Trafikverket, 2011) 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas (Miljöbalken 6 kap 11§). Detta följs 
upp genom att den beslutande myndigheter redovisar hur miljöaspekterna har 
integrerats och hur miljöbedömningen har beaktats i besluten. Redovisningen ska 
göras i en särskild sammanställning efter att planen eller programmet har antagits 
(Miljöbalken 6 kap 16§). Dessa sammanställningar har begärts in från ansvariga 
myndigheter. Två myndigheter har skickat en särskild sammanställning för sin 
länstransportplan. Åtta myndigheter har svarat att de inte har tagit fram en särskild 
sammanställning. Tre myndigheter har svarat att de frågor som ska besvaras av 
sammanställningen finns redovisade i planen eller planens MKB. Övriga åtta 
myndigheter har varken skickat in sammanställning eller svarat om någon sådan 
har utförts. 

De myndigheter som skickat en särskild sammanställning är Region Halland och 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. I Regions Hallands särskilda sammanställning 
beskrivs att miljöaspekter diskuterats under flera dialogmöten och sammanträden 
under processen bland annat vid kommunberedning, regionstyrelse, 
tjänstemannagrupp Kollektivtrafik och Infrastruktur (Region Halland, 2014). 

I särskilda sammanställning utförd av Länsstyrelsen i Västmanlands län beskrivs 
integreringen av miljöbedömningen lett till en mer miljöanpassad plan:  

”Väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar upptar drygt 30 procent av 
tillgängliga medel i den regionala transportinfrastrukturplanen. Objektet ar 
starkt motiverat utifrån miljöhänsyn, då en nysträckning innebär att tung trafik 
inklusive transporter av farligt gods kan flyttas från befintlig väg 252 som 
passerar Rävnäs grundvattentäkt i Surahammars kommun. Den nya 
vägsträckningen innebar också att genomfartstrafik flyttas från befintlig väg 
252 vilken går längs en grusås med bostäder i direkt anslutning till vägen samt 
att tung bulleralstrande trafik kan flyttas från tätortsgator med villabebyggelse i 
Hallstahammar och nå industriområdet i norra Hallstahammar direkt från ny 
väg 252. Större åtgärder som kommit långt i planeringsprocessen har också 
prioriterats ned för att utreda alternativa lösningar som bidrar både till ökad 
trafiksäkerhet och till ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Sådana 
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lösningar kommer troligen att innebära lägre hastighet längs vägen samt en 
minskad barriäreffekt (Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2014).”  

Hantering av alternativ 
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas (MB 6 kap 12§). Ett syfte med att 
ta fram alternativ är att strategiska val ska kunna göras och motiveras i ett tidigt 
skede, innan beslut fattas på projektnivå (prop. 2003/04:116 s.58). Vad som bör 
utgöra rimliga alternativ beskrivs i Naturvårdsverkets allmänna råd om 
miljöbedömningar och program, NFS 2009: 1. Rimliga alternativ avser enligt 
råden både alternativa planer och program och olika alternativ inom ramen för en 
plan eller program. Alternativ som innebär att syftet med planen eller programmet 
inte kan nås kan inte anses som rimliga. De rimliga alternativ som tas fram bör 
uppvisa sådana skillnader att det är meningsfullt att göra jämförelser mellan 
alternativen. (Naturvårdsverkets författningssamling, 2009) 

I Trafikverkets rapport Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet (2011) anges att: ”alternativ ska inte uppfattas som att flera 
olika planalternativ måste utformas. Det handlar om att miljöbedöma alternativa 
lösningar inom ramen för samma plan.”  

Naturvårdsverket (2009) anger i Handbok med allmänna råd om miljöbedömning 
av planer och program att alternativen ska visa på olika möjligheter att uppnå 
planens eller programmets syfte. De gör därmed ett viktigt underlag för samråd 
samt deltagande och inflytande i planprocessen. En väl genomförd 
alternativhantering innebär att alternativ inte förbises som på ett bättre sätt tar 
hänsyn till olika miljöaspekter. 

Endast i två av 21 MKB:er för länstransportplaner har flera alternativ till planen 
bedömts. I övriga 19 MKB:er har endast  planalternativ och nollalternativ bedömts. 

MKB:er som endast hanterar planalternativ och nollalternativ 
I MKB:er som endast bedömer planalternativ och nollalternativ motiveras i de flesta 
fall varför fler alternativ inte har behandlats, d.v.s. varför ett nollalternativ och ett 
nytt planalternativ anses som de enda rimliga alternativ att hantera i planeringen. 
Nedan följer en sammanställning av de typer av argument som redovisats till varför 
endast ett planalternativ och ett nollalternativ har bedömts vara tillräckligt. En typ 
av argumentation som förekommer handlar om begränsningar i 
handlingsutrymmet och att planen i stor del utgör en uppdatering av tidigare plan, 
vilket följande tre citat beskriver med lite olika vinklingar.  

”Utrymmet att utforma alternativ har varit ganska begränsade, eftersom de 
långsiktiga planerna innehåller betydande låsningar i tidigare prioriteringar. 
Dessutom är avvägningar mellan exempelvis olika trafikslag inget som primärt 
görs i länsplanen som i huvudsak omfattar åtgärder i det statliga och 
kommunala vägnätet. Med tanke på hur planprocessen bedrivs är det 
nollalternativet som betraktas som rimligt alternativ (Region Halland, 2014).” 
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”Eftersom länstransportplanen 2014-2025 i huvudsak är en revidering av 
tidigare plan innebär detta att tidigare prioriterade insatser, som inte hunnit 
genomföras, kvarstår. Det innebär en tydlig låsning av planen i detta avseende. 
För åren 2022-2025 har inga specifika brister eller åtgärder pekats ut. Den 
kommande processen, bland annat med åtgärdsvalsanalyser kommer att ge 
vägledning för vilka områden och brister som ska prioriteras för dessa år 
(Region Västerbotten).” 

”När en gällande länsplan ska ersättas av en ny innebär det i praktiken att den 
gällande planen förlängs med fyra år. Ingående åtgärder kan omprövas, men 
ofta har dessa varit en förutsättning för omvärldens planering avseende 
bostadsbyggande och företagsetableringar med mera (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2014).” 

Ett argument som anges i MKB för Västra Götalands plan, är att tiden inte har 
medgett att fler alternativ utarbetats (Västra Götaland, 2014). Ett annat argument 
som anges i MKB:er är att direktiv för upprättande av länsplaner inte specifikt 
anger att flera alternativ för planen ska utarbetas. Exempel på Motiveringar 
kopplade till direktivet lyder som följer:  

”Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då inga 
alternativa plannivåer angetts i direktivet (Region Blekinge, 2014).”  

”Då inga alternativa plannivåer har angetts i direktivet anges inget 
jämförelsealternativ avseende planens innehåll. Den jämförelse som görs utgår 
därför endast från planalternativet och nollalternativet (Regionförbundet 
Jönköpings län)” 

”Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då det inte 
angivits några alternativa planeringsramar i direktivet för att upprätta ny plan 
(Regionförbundet södra Småland, 2014) .” 

I regeringens direktiv för framtagandet av länsplanerna står att: 
”Länsplaneupprättarna ska i åtgärdsplaneringen tillämpa 6 kap. miljöbalken i 
syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en 
hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvenser ska därvid identifieras, beskrivas 
och bedömas (Näringsdepartementet, 2012).”  

MKB:er med fler alternativ  
De två länstransportplaner där fler än ett planalternativ och ett nollalternativ har 
konsekvensbedömts är planerna för Uppsala län samt för Region Östsam. MKB:er 
för Uppsala län och Region Östsam visar på en möjlighet med arbeta med 
alternativ. 

I MKB framtagen av Region Östsam presenteras och bedöms två olika 
planalternativ förutom nollalaternativet. Med alternativ avses inte flera olika förslag 
på planen som helhet, utan alternativa lösningar inom ramen för samma plan. Det 
första alternativet är en bedömning av sedan tidigare tänkta åtgärdsförslag. Med 
tänkta åtgärdsförslag avses de förslag som funnits med sedan föregående 
länstransportplan, diskuterats i kommunala översiktsplaner, studerats av 
Trafikverket eller liknande. (Region Östsam, 2014)  
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Det andra alternativet är ett alternativ där uppfyllande av miljömål och 
transportpolitiska hänsynsmål sätts i fokus. Alternativ två försöker främst se till 
andra lösningar för att minska den mest negativa påverkan som har identifierats vid 
bedömning av alternativ ett och utgår från en tillämpning av fyrstegsprincipen. 
(Region Östsam, 2014)  

Olika nollalternativ 
I MKB:er för länstransportplaner hanteras nollalternativ på olika sätt. Det 
förekommer två olika huvudtyper för nollalternativ i granskade MKB:er.  

Det ena och det mest förekommande nollalternativet i MKB:er  för 
länstransportplaner 2014-2025 innebär att åtgärder föreslagna den tidigare 
gällande planen, den för perioden 2010-2021 ingår i nollalternativet. Följdaktligen 
utförs bedömningen som en jämförelse mellan planen för 2010-2021 med planen 
2014-2025. När konsekvenserna för planen för år 2014-2025  bedöms i relation till 
detta nollalternativ så innebär det små skillnader mellan nollalternativ och plan, 
eftersom flera av åtgärderna i den tillkommande planen redan fanns upptagna i den 
tidigare. 

Den andra typen av nollalternativ som förekommer i MKB:er  innebär att ingen ny 
infrastruktur tillkommer och den befintliga behåller nuvarande standard. I 
bedömningssituationen medför detta nollalternativ större skillnader än den andra 
typen av nollalternativ.  

Konsekvensbedömning av planen – hur motiveras 
bedömningarna? 
MKB ska innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas 
uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, 
växtliv, mark, vatten luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 
och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa 
miljöaspekter (MB 6 kap. 12§, avsnitt 6). 

I granskade MKB:er för länstransportplaner bedöms miljökonsekvenser på olika 
nivåer. Det finns miljöbedömningar för enskilda åtgärder eller typåtgärder; och det 
finns samlade miljökonsekvensbeskrivningar för planen som helhet samt 
beskrivning av kumulativa effekter. Det råder stora skillnader mellan olika MKB 
med avseende på hur miljöbedömningar utförs och på vilken nivå de beskrivs. Det 
finns MKB:er där det finns konsekvenser för alla nivåer; d.v.s. för enskilda objekt, 
så väl som planens samlade inverkan på olika miljöområden beskrivs, medan andra 
MKB:er enbart ger en beskrivning av konsekvenser för enskilda åtgärder som 
exempelvis för en ny väg, och ytterligare andra MKB:er som enbart ger en 
beskrivning av planens samlade miljöpåverkan.  

På vilka grunder, med vilket kunskapsunderlag som bedömningarna utförs framgår 
sällan, som visats tidigare, se avsnitt 2.2 Kunskapsunderlag. Det råder också stora 
skillnader mellan olika MKB:er på hur utförligt konsekvenser beskrivs och hur 
bedömningar motiveras. Nedan följer några exempel för hur miljöbedömningar 
motiveras för olika slags åtgärder. Exemplen återger bedömningar, dess 
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motiveringar för miljöområdet landskap och visar på de olika skillnader och 
kvalitetsbrister som finns gällande dessa. Bristerna i bedömningarna kan 
sammanfattas med att de:   

9. bygger på felaktiga slutledningar och samband, 

10. bygger på för liten kunskap om åtgärders faktiska påverkan på landskapet 
och  

11. bygger på för liten kunskap om rådande miljöförhållanden. 
Miljöbedömningarna för fokusområdet landskap kopplas nästan aldrig till 
rådande miljötillstånd. Bedömningar tar sällan hänsyn till det berörda 
landskapets känslighet, utvecklingspotential eller eventuella hotbilder.  

12. i bedömningen har man inte resonerat kring frågorna: Vad är betydande 
påverkan i detta sammanhang? Hur är den relaterad till påverkans 
omfattning, varaktighet och frekvens? Hur är åtgärderna relaterade till 
befintliga värden, hot och utvecklingsmöjligheter i det aktuella miljöområde 
som kommer att påverkas?  

 
Bedömning av enskilda åtgärder 
För nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder bedöms i MKB för Dalarnas 
länstransportplan varje åtgärd för sig. Ett exempel på åtgärd som bedöms är ny 
sträckning av E16 förbi Yttermalung. Åtgärden bedöms bli negativ för landskapet. I 
MKB anges att man i åtgärdsplaneringen valt alternativ Öst 2 med en Förstudie som 
underlag. Som underlag för miljöbedömningen anges Trafikverkets samlade 
effektbedömning (SEB) 2013-06-30. Åtgärden innebär ny sträckning av E16 öster 
om Yttermalung, om 5 km. Vägen ska utformas som en 14 meter bred väg, med 2+1 
körfält, med tänkt hastighet 100 km/h. Befintlig väg upprustas på en sträcka av 6 
km för en hastighet 90 km/h. Motiveringen för bedömningen under rubriken 
Påverkan på landskapet lyder:  

”Trafikverket bedömer att åtgärden ger ett negativt bidrag avseende 
markanvändning, då ny vägsträckning samt ombyggnad av befintlig tar ny 
skogsmark i anspråk (Region Dalarna, 2014).”  

Motiveringen visar på att man har utgått från att landskapet påverkas negativt för 
att befintlig skogsmark tas i anspråk. Här görs ingen skillnad vad beträffar 
skogsmarkens karaktär och funktion, dess biologiska värden, ekologiska funktioner, 
värden för friluftsliv eller kulturvärden. Detta är en slutledning som förekommer i 
flera MKB:er. Med denna typ av slutsatser kommer i princip alla projekt där mark 
tas i anspråk att bedömas som negativa för landskapet.  

För åtgärder i anslutning till befintlig infrastruktur som exempelvis ombyggnad av 
väg till mötesfri väg eller motorväg förekommer i MKB:er både 1) bedömningen att 
dessa åtgärder innebär inga eller endast små negativa konsekvenser för landskapet 
med motiveringen att åtgärderna ligger i anslutning till befintlig infrastruktur, och 
att landskapet därmed redan är påverkat och 2)bedömningen att åtgärden innebär 
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negativ påverkan på landskapet med motiveringen att mark tas i anspråk. Alltså 
förekommer två helt motsatta bedömningar för miljökonsekvenser av samma typ av 
åtgärd. Exemplen visar på att bedömningar och motiv till bedömningar är allt för 
generaliserande. Man har inte i bedömningen resonerat kring frågorna: Vad är 
betydande påverkan i detta sammanhang? Hur är åtgärderna relaterade till 
påverkans omfattning, varaktighet och frekvens? Hur är åtgärderna relaterade till 
befintliga värden och funktioner samt hotbilder och känslighet i de aktuella 
landskap som kommer att påverkas?  

För anläggning av nya resecentrum i Nyköping, Strängnäs, Vagnhärad och 
Eskilstuna anges i MKB för Sörmlands länstransportplan avseende miljöområdet 
landskap att:  

”De fysiska åtgärderna utförs främst i stadsmiljöer och påverkar därmed inte 
naturmiljön i någon större utsträckning. Därmed bedöms åtgärdsgruppen inte 
få några betydande konsekvenser för landskapet. I förlängningen kan dock ett 
ökat användande av tågtransporter och medföljande utbyggnad av 
järnvägsinfrastruktur påverka landskapet, exempelvis genom att mark tas i 
anspråk och att barriärer i landskapet uppstår. (Regionförbundet Sörmland, 
2014)” 

I denna bedömning kan man se att begreppet landskap har definierats till att endast 
omfatta naturmiljö. Begreppet landskap så som det definieras i den Europeiska 
landskapskonventionen, antagen av Sverige är betydligt bredare än så. Olika delar 
av staden kan ha olika karaktärer med olika slags värden och funktioner, där ingår 
både bebyggelse och grönstruktur. Stadslandskapet grönstruktur kan vara viktiga 
för ekologi och biologisk mångfald såväl som sociala värden, estetiska värden och 
rekreationsvärden. Landskapskonventionen lyfter också betydelsen av 
vardagslandskapet i och med att den ”erkänner att landskapet är en viktig del av 
människornas livskvalitet överallt: i stadsområden och på landsbygden, i såväl 
vanvårdade områden som områden med hög kvalitet, såväl vardagliga områden 
som områden som anses vara särskilt vackra”. Här ingår i allra högsta grad även 
stadslandskap.    

Bedömning av typåtgärder 
Åtgärder samlas i flertalet granskade MKB:er i grupper som beskriver vilken typ 
åtgärden utgörs av. Därefter görs en beskrivning av typåtgärdens 
miljökonsekvenser. Dessa beskrivs för miljöområdet landskap oftast i generella 
termer och är inte kopplade till var i landskapet eller vilken typ av landskap 
åtgärderna kommer att påverka. Generaliseringen och bristen på koppling till 
aktuellt påverkat landskap gör att någon konsekvensbeskrivning i egentlig mening 
inte kan göras utan istället skjuter MKB-utförarna bedömningen till nästa 
planeringsskede, framtagande av väg- och järnvägsplan. Följande tre exempel 
illustrerar detta.  

I MKB för Stockholms länstransportplan beskrivs konsekvenserna för typåtgärden 
”namngivna spåråtgärder gällande utbyggnad av infrastruktur för spårtrafik” på 
följande sätt: 
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”De föreslagna spårobjektens påverkan på djur- och växtliv och biologisk 
mångfald kan vara både positiv och negativ, och beror i slutändan mycket på 
den specifika utformning som väljs för respektive åtgärd. En god utformning 
med vilttunnlar, övergångar etc. kan minska befintliga barriär- effekter som 
transportinfrastrukturen utgör. Det är viktigt att studera ekologiska samband 
och värden för friluftslivet. Ostörda områden kan komma att påverkas av t ex 
buller. På motsvarande sätt är objektens påverkan på landskapet och på forn- 
och kulturlämningar samt annat kulturarv och bebyggelse, starkt beroende av 
hur åtgärderna utformas (Länsstyrelsen  Stockholms län, 2014).”  

Konsekvenser för typåtgärd ”Ombyggnad till mötesfri väg med eller utan 
breddning” beskrivs i MKB för Västmanlands länsplan enligt följande:  

”Ombyggnad till mötesfria vägar innebär ett intrång i landskapet om vägen behöver 
breddas. Risken för konflikter med natur- och kulturmiljövärden ökar därmed. Vid 
ombyggnad till mötesfria vägar minskar antalet anslutningar till vägen. Detta 
kompenseras med förlängda anslutningsvägar parallellt med den mötesfria vägen. 
Utbyggnaden av anslutningsvägar kan medföra att vägområdet upplevs som större i 
landskapet. Detta kombinerat med mitt- och sidoräcken samt eventuella viltstängsel 
gör att vägens barriäreffekt ökar för människor och djur. Påverkan på landskapet 
bedöms kunna variera mellan försumbart och negativt, beroende på de fysiska 
förhållandena på plats samt beroende på vald fysisk utformning (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2014).”  

Miljökonsekvenser avseende landskapet för typåtgärden ”förbifarter och nya 
vägsträckningar” beskrivs i MKB för Skånes transportplan:  

”Merparten av de nya vägarna ger en negativ påverkan på landskapsbilden, 
växt- och djurliv, areella näringar och intrång. Hur stor denna påverkan blir 
avgörs dock av var de nya vägarna anläggs och naturens/landskapsbildens 
känslighet/värde i aktuellt område. Påverkan kan bland annat mildras med en 
placering av vägen nära sammanhållen bebyggelse eller i naturliga gränser i 
landskapet. Effekten prövas bäst i de miljökonsekvensbeskrivningar som 
utarbetas inom respektive projekt (Region Skåne, 2014).”  

Samlade bedömningar  
En samlad bedömning är en bedömning av miljökonsekvenser för genomförandet 
av samtliga åtgärder som ingår i planen. När det gäller samlade bedömningar för 
fokusområdet landskap uttrycks i flera MKB:er att planens åtgärder kan anpassas 
till landskapet på ett sådant sätt att de samlade åtgärderna inte får någon större 
betydelse. Nedanstående exempel visar på detta.    

”Länsplanens påverkan på djur- och växtliv och biologisk mångfald kan vara 
både positiv och negativ. En god utformning med vilttunnlar, övergångar etc. 
kan minska befintliga barriäreffekter som transportinfrastrukturen utgör. Det 
är viktigt att viktiga spridningskorridorer för djur och natur inte byggs igen så 
att ekosystemtjänster störs. På motsvarande sätt är länsplanens påverkan på 
landskapet och på forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv och 
bebyggelse, starkt beroende av hur åtgärderna utformas (Länsstyrelsen i 
Stockholm, 2014)”. 
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I MKB för Regionförbundet Kalmars transportplan (Regionförbundet Kalmar, 
2014) redovisas en samlad miljöbedömning i tabellform. I tabellen anges för 
miljöaspekten naturmiljö att ”nya vägsträckningar anpassas till naturen, men ny 
väg innebär alltid intrång” och planens påverkan på naturmiljön bedöms därför 
som negativ. Likaså för landskapsbilden bedöms planen medföra negativ påverkan 
och motiveringen lyder: ”Nya vägsträckningar anpassas till naturen, men ny väg 
innebär alltid intrång”. För kulturmiljön anges planens åtgärder sammantaget 
varken ge positiva eller negativa konsekvenser med motiveringen att ”nya 
vägsträckningar anpassas till kulturmiljön”. Ovanstående exempel visar grunda 
och starkt generaliserande motiveringar till miljökonsekvenser. Vad innebär att 
”vägsträckningar anpassas till naturen”? Det anges att ”en ny väg alltid innebär 
intrång” men innebär det att åtgärden alltid är negativ?  

I dessa typer av grunda motiveringar saknas ett resonemang om: Vad är betydande 
påverkan i detta sammanhang? Hur är en miljökonsekvens relaterad till påverkans 
omfattning, varaktighet och frekvens? Hur är åtgärder relaterade till befintliga 
värden, hot och utvecklingsmöjligheter inom det aktuella område som kommer att 
påverkas? 

Det är vanligt i genomgånga MKB:er för länstransportplaner 2014-2025 att man 
drar slutsatsen att åtgärder som inte innebär ny väg men däremot åtgärder i 
anslutning till befintligt vägsystem, som exempelvis breddningar och anläggning av 
trafikplatser inte påverkar landskapet i någon större utsträckning. För planer som 
innehåller få eller inga större nybyggnadsprojekt blir den samlade bedömningen 
enligt denna slutledning att planen som helhet inte får några negativa 
miljökonsekvenser för landskapet. Den samlade effektbedömningen avseende 
fokusområdet landskap i planen för region Halland är ett sådant exempel. Här 
anges att: ”Majoriteten av åtgärderna ger ingen påverkan på landskapet eftersom 
de innebär förbättringar av befintlig infrastruktur (Region Halland 2014)”. Det 
finns en svaghet i denna typ av resonemang. Man har inte tagit i beaktande att även 
flera mindre åtgärder tillsammans kan medföra betydande negativ påverkan på 
värden i landskapet. Vidare har man inte tagit i beaktande att även en förändring 
som så att säga tar liten mängd ny mark i anspråk kan få betydande konsekvenser 
beroende på var i landskapet förändringen sker. Det kan vara exempelvis vara ett 
landskap med höga värden och/eller med hög känslighet ur någon aspekt.  

Kumulativa effekter 
Med kumulativa effekter avses i Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer 
och program inom transporsystemet (2011) effekter som åtgärder i planen 
genererar tillsammans med befintliga transportsystem och annan markanvändning. 
Metodbeskrivningen råder att kumulativa effekter ska hanteras genom ökad 
samverkan mellan planerande aktörer. Planprocessen bör innefatta regelbundna 
kontakter mellan sakområden där samverkande faktorer studeras (Trafikverket 
2011).  

Kumulativa effekter är svåra att hantera på projektnivå på grund av att 
miljökonsekvensbeskrivningar på den nivån kommer in för sent i 
samhällsplaneringen, har för kort tidsperspektiv samt är för avgränsade och 
detaljerade. Kumulativa effekter bör därför uppmärksammas särskilt vid 
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miljöbedömning av planer och program (Naturvårdsverket, 2009). Ett exempel på 
en kumulativ effekt i plansammanhang är att genom återkommande små 
exploateringar inom och i närheten av ett rekreationsområde så minskar områdets 
värde. Exempelvis minskar de ytor inom rekreationsområdet där människor kan 
vistas utan att störas av trafikbuller.  

Kumulativa effekter behandlas inte alls eller endast i generella termer i MKB:er för 
länsplaner 2014-2025. I vissa fall beskrivs kumulativa effekter övergripande, vad 
det kan handla om för typ av effekter, men inte kopplat till planen, som i detta 
exempel: 

 ”Kumulativa effekter är sådana som är samverkande eller ökande över tiden. I 
denna MKB definieras kumulativa effekter som hur en åtgärd tillsammans med 
andra pågående, tidigare och framtida åtgärder påverkar miljön. Det kan 
exempelvis handla om att en väginvestering ger måttliga konsekvenser på ett 
naturområde, men tillsammans med planerad bebyggelse eller nya 
verksamheter blir den sammanlagda konsekvensen mycket stor för landskap och 
natur (Länsstyrelsen Stockholms län, 2014).”  

Man definierar begreppet kumulativa effekter men beskriver inte planens effekter 
och samband med andra planerade åtgärder och utveckling i regionen. Detta är 
gemensamt för de allra flesta MKB:er för länstransportplaner 2014-2025. Man har 
med rubriken Kumulativa effekter i MKB:n,  men texten under denna definierar 
bara begreppet. Här är ytterligare ett typexempel.  

”Val av geografisk placering av exempelvis transportleder eller kollektivtrafik 
kan långsiktigt påverka stadsutvecklingen. Där nya områden tillgängliggörs kan 
utbyggnad av transportinfrastrukturen på längre sikt även bidra till 
markexploatering för byggnader och verksamheter. Indirekta följder av detta 
slag kan långsiktigt sett ha en betydande påverkan på landskapsbilden. I den 
mån denna sekundära exploatering leder till förtätning och effektivare nyttjande 
av transportinfrastrukturen och kringliggandeservice kan dess 
miljökonsekvenser vara positiva. (Regionförbundet Sörmland, 2014)” 

Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 
Av 6 kap 12§ miljöbalken framgår att MKB ska innehålla: ”en beskrivning av de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan”. Genomgången av MKB:er visar att endast fem (5/21) av 
framtagna mkb:er beskriver åtgärder som krävs för att hindra eller motverka 
planens negativa miljöpåverkan.  

De åtgärder som ska motverka negativ påverkan kan delas upp i tre olika slag: 1) 
åtgärder som beskriver kommande processteg och arbetsmetoder, 2) åtgärder som 
beskriver behov av framtagande nytt kunskapsunderlag för fortsatt planering med 
miljöhänsyn, 3) åtgärder som beskriver konkreta åtgärder, som till exempel 
byggande av viltpassager.  

I länstransportplanen för Region Värmland (2014) anges exempelvis att det för 
fortsatt planering med hänsyn till landskapet behövs kunskapsunderlag som 
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identifierar värden i landskapet som inte är skyddade i nuläget, som till exempel 
värden som har att göra med hur människor använder bostadsnära grönområden. I 
planen anges också att tillkommande kunskapsunderlag i form av viltstråkstudier 
behövs för att lokalisera viltpassager på de platser där de gör störst nytta.  

I MKB:er för länstransportplaner kan det ofta vara svårt att utarbeta åtgärder som 
beskriver konkreta åtgärder vid anläggning av infrastrukturen, eftersom 
detaljutformningen för anläggningen ännu inte är bestämd utan utvecklas i 
kommande planeringsskeden, under framtagande av väg- och järnvägsplaner. 
Däremot är det viktigt att i planskedet beskriva de åtgärder för att minska 
betydande miljöpåverkan som har att göra med kunskapsunderlag för fortsatt 
planering, samt möjligen även processteg som är viktigta i fortsatt planering för en 
ökad miljöhänsyn. I planskedet finns en möjlighet till överblick och till att se 
samband mellan miljökonsekvenser av olika åtgärder, som kan vara svårt att se i 
framtagandet av en väg- eller järnvägsplan då det enskilda objektet och dess detaljer 
utgör huvudfokus för planeringen. Många gånger kan det också vara mer effektivt 
att ta fram kunskapsunderlag på en övergripande regional nivå, som sedan kan 
nyttjas för mer detaljerad planering, än att inom varje enskild väg- och järnvägsplan 
utreda en viss fråga. I exemplet ovan från Region Värmland anges att tillkommande 
kunskapsunderlag i form av viltstråkstudier behövs för att lokalisera viltpassager 
där de gör störst nytta. Detta är ett bra exempel på just en sådan miljöfråga där ett 
regionalt planeringsunderlag behövs, som underlag för framtagandet av flera väg- 
och järnvägsplaner.  

Svårigheter och osäkerheter vid miljöbedömning 
Av 6 kap 12§ miljöbalken framgår att MKB ska innehålla: ”en sammanfattande 
redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes”. Beskrivning av svårigheter och osäkerheter i miljöbedömningen 
finns i lite mer än hälften (12/21) av granskade mkb:er. Nedan följer en 
sammanställning av de problem och svårigheter som anges i de 12 MKB där frågan 
behandlas.  

 
Kunskapsunderlag 
Flera osäkerheter avseende de kunskapsunderlag som använts för 
miljöbedömningen beskrivs. Ett problem som anges är att kunskapen om olika 
åtgärders miljöpåverkan varierar beroende på hur långt framskriden planeringen är 
kring respektive projekt. Kunskapen om de objekt som har en långt framskriden 
fysisk planering är större än för objekt som fortfarande är i ett tidigt 
utredningsskede vilket i MKB:er anges utgöra en svårighet (Region Västerbotten, 
2014 och Länsstyrelsen för Norrbottens län, 2014).  

I några mkb:er anges att Trafikverkets Samlade effektbedömningar (SEB) för 
föreslagna projekt har utgjort underlag för bedömning av planen miljöpåverkan. 
Det beskrivs att det finns brister i Trafikverkets samlade effektbedömningar vilka 
medför osäkra miljöbedömningar (Region Skåne, 2014). Ett annat 
kunskapsrelaterat problem som anges är att det inom vissa miljöområden saknas 
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kunskapsunderlag om nuläget, vilket försvårar bedömningen (Region Blekinge, 
2014). 

Tidsperspektiv 
Svårigheten att göra bedömningar för en plan som sträcker sig över så lång tid som 
från år 2014-2025 är något som nämns i flera MKB:er. Effekten av de planerade 
åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är genomförd vilket innebär att det är 
svårt att dra några säkra slutsatser av konsekvenserna. Det råder stor osäkerhet för 
vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, som till exempel vilka 
politiska styrmedel som kan komma och hur prisutveckling på bränslen kan komma 
att förändras. Övriga faktorer som påverkar transportsystemet är teknikutveckling 
och förändringar i resvanor. Resultatet av transportsystemets påverkan på miljön 
beror på hur dessa faktorer utvecklas i framtiden. (Region Blekinge, 2014 och 
Länsstyrelsen Örebro län, 2014) 

Stöd från nationella myndigheter och samordning mellan län/regionkontor  
Ett annat problem har varit avsaknaden av erfarenhetsutbyte mellan regionerna för 
miljöbedömningen. Även ett tydligare stöd från nationella myndigheter efterfrågas. 
(Regionförbundet Östsam, 2014) 

Uppföljning  
Av 6 kap 12§ miljöbalken framgår att en MKB ska innehålla: ”en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”. 
Genomgående för samtliga MKB:er är att uppföljning av planens miljökonsekvenser 
beskrivs i vaga ordalag. I några fall (4/20) beskrivs inte uppföljning av planens 
konsekvenser överhuvudtaget. Vem som ansvarar för uppföljningen anges endast i 
ett fåtal fall. Några menar att ansvaret faller på länsstyrelsen medan andra MKB:er 
beskriver Trafikverket som ansvarig för uppföljningen. I flera MKB:er beskrivs att 
uppföljningen kommer att ingå i miljömålsuppföljningen. I andra anges att 
uppföljningen kommer att utföras med hjälp av befintliga miljöövervakningssystem. 
Hur uppföljningen ska gå till eller redovisas när det gäller miljökonsekvenser för 
planernas infrastrukturåtgärder framgår inte av MKB:er.  

I flera MKB:er listas exempel på indikatorer som lämpligen kan användas för 
uppföljning av planens miljökonsekvenser. Tabellen nedan utgör ett typiskt 
exempel.  
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Figur 5: Lista på möjliga indikatorer för uppföljning av Sörmlands Länstransportplan (Regionförbundet 
Sörmland, 2014).  

 

Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur så ansvarar 
Trafikverket för att: 

”fortlöpande underrätta länsstyrelserna om genomförandet av åtgärderna i 
länsplanen” och att ”årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna 
genomförts. Redovisningen skall ske regionvis och omfatta uppgifter om 
genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har 
uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning”. 

Enligt rapporten Uppföljning av länsplaner för transportinfrastruktur 2014-2025. 
Förslag på indikatorer för uppföljning (Länsstyrelserna, 2014) har ingen av 
Trafikverksregionerna i uppföljningen redovisat ”uppnådda effekter” och ”hur de 
nationella inriktningsmålen har uppfyllts”. 
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Sammanställning av intervjusvar 

Allmänt 
Miljöbedömningens nytta 
Samtliga respondenter anger generellt att integreringen av miljöbedömningen i 
planeringen har varit låg och att förbättringsbehov finns. På frågan om 
miljöbedömningen har bidragit till någon nytta, det vill säga om miljöbedömningen 
har lett till att planen har miljöanpassats på något sätt är svaren negativa eller 
delvis negativa. En respondent svarar att miljöbedömningen inte har tillfört någon 
miljönytta alls och att miljökonsekvensbeskrivningen i huvudsak nyttjats i 
populistiskt syfte. Detta främst genom att man via pressmeddelanden och allmän 
information har gått ut med att planen är miljöbedömd och strävar mot uppfyllelse 
av miljömål. En annan respondent uttrycker att ambitionen att integrera 
miljöbedömningen i planeringen fanns i början men att det till slut ändå blev en 
process som löpte vid sidan om. 

Några respondenter berättar att miljöbedömningen till viss del har bidragit till 
bättre miljöhänsyn. De menar att den plan, som har lagts fram för 2014-2025 
innehåller mer satsningar på gång- och cykeltrafik än tidigare plan, för åren 2010-
2021, vilket bedöms som en miljönytta. En respondent menar att 
miljöbedömningen spelade en viktig roll just för att stötta och motivera 
cykelsatsningar i högre grad än tidigare.   

Samtliga respondenter är positiva till miljöbedömningar och menar att de behövs 
för att miljöfrågorna ska uppmärksammas. Det finns stor förståelse för att 
miljöarbetet är en viktig del i planarbetet. Men man är också eniga över att 
formerna för hur miljöfrågorna ska hanteras i planeringsprocessen fortfarande är 
oklara och behöver utvecklas.  

Regionala skillnader 
När allmänna och övergripande frågor kring nyttan av miljöbedömningen och hur 
miljöfrågor behandlats under planeringsprocessen ställts till respondenterna 
framkommer att det råder skillnad om vilka miljöområden som är i fokus mellan 
storstadsregioner och regioner med stora glesbefolkade områden och med mindre 
tätorter. Flera respondenter lyfter just det att planeringsförutsättningar, omfattning 
av åtgärder och därmed även miljöhänsyn skiljer sig avsevärt mellan 
storstadsregioner och övriga regioner.   

En respondent från en storstadsregion lyfter miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
som särskilt viktigt för planarbetet och som behandlats i flera diskussioner under 
framtagandet länsplanen. Två respondenter från storstadsregioner nämner också 
att sociala frågor, och social konsekvensanalys är något som diskuteras och något 
man planerar att utveckla inför nästa planomgång. Flera respondenter nämner 
också behovet att anpassa miljöbedömningen och styra dess fokus till de frågor och 
förutsättningar som är betydelsefulla i den aktuella regionen.  

Organisation och kompetens 
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Några respondenter pekar ut brister i samarbeten, organisation och kompetens. 
Flera respondenter menar att det fanns kompetenser inom organisationen, som 
kunde ha deltagit mer och bidragit till att öka förståelse för miljöfrågor och hjälpa 
till att beskriva miljökonsekvenser av olika slags åtgärder. Respondenter anger olika 
anledningar till vad detta berott på. En respondent från ett regionkontor anger att 
Länsstyrelsen valde att hålla låg profil under planeringsprocessen. Respondenten 
uppfattade att Länsstyrelsen inte ville ha en aktiv roll utan en mer granskande 
funktion. Följaktligen tog planerarna på det aktuella regionkontoret inte hjälp av 
den miljökompetens som finns hos Länsstyrelsen. En annan respondent anger att 
man på regionkontoret beslutat att det var den konsult som anlitats för upprättande 
av MKB:n som i huvudsak skulle stå för miljökompetensen under planeringen. Det 
fanns en representant från Länsstyrelsen med miljökompetens i en 
miljöbedömningsgrupp som bildades strax efter att direktivet för upprättande 
länstransportplaner utfärdats. Gruppen bestod av representanten från 
Länsstyrelsen, den konsult som anlitats för utförande av MKB och tjänstemän för 
regionen. En tredje respondent anger att miljöavdelning på Länsstyrelsen inte hade 
tillräckligt med resurser för att kunna bemanna uppdraget. Det ledde till att den 
ansvarige planeraren anlitade en konsult för framtagandet av MKB. Organisationen 
för miljöbedömningen bestod alltså av tre planerare som inte hade någon 
miljökompetens och den anlitade konsulten.  

Samtliga respondenter anger att konsulter anlitats för framtagande av MKB. Fyra av 
respondenterna menar att det var ett problem att konsulterna hade för lite 
kompetens, medan två i huvudsak är nöjda med konsulternas arbete. En 
respondent menar att kvalitetsbristen i konsultens arbete resulterade i att de på 
beställarsidan tog över arbetet efter att miljökonsekvensbeskrivningen varit ute på 
remiss och själva färdigställde den. Två respondenter kommenterar att konsulten 
hade miljökompetens men saknade plankompetens. En annan respondent anser att 
konsulten som jobbade med miljöbedömningen både hade för lite erfarenhet för att 
kunna utföra uppdraget på ett bra sätt. Personen från konsultbolaget var 
nyutexaminerad, kunde inte lagstiftning för miljöbedömning av planer och program 
och saknade kunskap både om infrastrukturbyggande och om planeringsprocessen 
för framtagande av länsplaner, menade respondenten. Det var meningen att en 
seniorkonsult skulle stötta den mer oerfarne konsulten i arbetet, men respondenten 
tvivlade på att så skedde.  

Om svårigheter med miljöbedömning  
I detta avsnitt sammanställs de svårigheter för utförandet av miljöbedömningen 
som respondenterna beskrivit.  Under intervjuerna har frågor ställts angående hur 
och i vilken omfattning miljöbedömningen har integrerats i planeringsprocessen 
och särskilt vad som utgjort svårigheter med att integrera miljöbedömningen i 
planeringen.  

Koppling mellan länsplan och nationell plan  
Den svaga kopplingen mellan den regionala transportinfrastrukturplanen och den 
nationella planen är i miljöbedömningen anser en respondent vara en svårighet. För 
att kunna beakta de samlade miljökonsekvenserna i en region behöver man ta fram 
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en samlad bild, där både åtgärder i regional plan och nationell plan ingår, men detta 
har man inte lyckats med, menar respondenten.  

Nivå och detaljeringsgrad 
En svårighet som flera respondenter anger är att det var svårt att hitta rätt nivå för 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för länsplanen. Flera 
respondenter upplever också svårigheter med att formulera och kommunicera 
miljöfrågor på en strategisk nivå i tidiga planeringsskeden, när strategier utformas 
och när åtgärdsval utförs. Ett par respondenter upplevde i efterhand att den 
miljökonsekvensbeskrivning de tog fram är för detaljerad och omfattande. De 
menar att den höga detaljeringsgraden gör att det är svårt att öka intresset för 
miljöfrågor och få med sig politiker.  

Planeringsunderlag 
Flera av svårigheterna och bristerna i miljöbedömningen har enligt respondenterna 
att göra med bristande planeringsunderlag.  

Ett par respondenter berättar att det för både åtgärdsval och miljöbedömning har 
legat gamla samlade effektbedömningar, SEB:ar som underlag. De SEB:ar som man 
hade att utgå ifrån var framtagna inför den tidigare planomgången, alltså 
framtagandet av länsplanen 2010-2020. Trafikverket levererade enligt 
respondenterna SEB:arna för sent för att kunna utgöra underlag i planarbetet. 
SEB:arna levererades när planen i princip var klar.  

Flera respondenter nämner att de upplever att de objektsbedömningar som 
Trafikverket levererar i de samlade effektbedömningarna, SEB, är osäkra vad gäller 
de miljöbedömningar som ingår.  En respondent uttrycker det som: ”Man kan inte 
bara gradera åtgärder efter lönsamhetstalen. Frågan är om man ha rätt parametrar 
– rätt sätt att beskriva miljö-konsekvenserna för politikerna.” Samlade 
effektbedömningar, SEB, som beskriver effekter av en åtgärd, har stor tyngd vid 
presentation av åtgärdsförslag för politiker och kan ofta väga tungt när beslut fattas. 
Det ifrågasätts av ett par av respondenterna om det är rätt väg att gå. Man 
ifrågasätter om siffrorna i SEB beskriver miljöeffekterna på ett riktigt sätt. En 
respondent uttrycker kritiken: ”De här kvantifierade underlagen prickar inte in. Det 
är ju vår uppgift som tjänstemän att förklara det här – behov och konsekvenser – så 
att politikerna kan förstå det.” 

En respondent tar upp det faktum att trafikprognoser ligger till grund för val av 
åtgärder och resonerar kring den betydelse dessa historiskt har haft för 
infrastrukturplaneringen. Många åtgärder följer med från tidigare plan och val av 
åtgärdsalternativ har då grundats på trafikprognoser som har tagits fram för flera år 
sedan. De tidigare trafikprognoserna visar ofta en kraftig trafikökning, eftersom de 
bygger på att trafiken historiskt har ökat och föreslagna infrastrukturåtgärder har 
framtagits för att lösa den prognostiserade efterfrågan, vilket i första hand har 
inneburit utbyggnad av vägar. På senare år räknar man inte med lika stora 
trafikökningar och tar exempelvis i högre grad med beräkningar för att åtgärder 
utförs som ska bidra till att fler ska kunna åka kollektivt.  
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Trafikprognoser som tidigare har tagits som sanningar har börjat ifrågasättas och 
det har blivit tydligare att man måste försöka se att det finns andra lösningar, 
istället för att bygga ut trafiksystemet, som kan minska trafikökningen och man kan 
ifrågasätta behovet av att bygga fler och bredare vägar i vissa fall. Synsätten 
förändras menar respondenten, men tillägger att det ändrade synsättet och nya 
kunskaper om trafikprognoser inte riktigt fått genomslag i planarbetet. I 
framtagandet av länsplanerna kvarstår det faktum att flera åtgärder följer med från 
den tidigare planen och dessa åtgärder går inte att ifrågasätta, trots att de bygger på 
gamla synsätt och inte stämmer överens med dagens kunskap och mål för ett 
uthålligt samhälle, menar respondenten.  

Flera respondenter uttrycker vikten av att åtgärdsvalsstudier, ÅVS, innefattar 
beskrivningar av miljökonsekvenser. Beskrivningar av miljökonsekvenser i ÅVS 
behövs menar respondenter, eftersom de utgör underlag för beslut och val av 
åtgärder. En respondent uttrycker farhågor över att processen att ta fram ÅVS inte 
kommer att behandla miljöeffekter, av olika åtgärder, processen är inte lagstyrd på 
samma sätt som planer och program. Några egentliga krav på hantering av 
miljöfrågor i dessa utredningar finns inte.  

Osäkerheter kopplade till framtiden 
Flera respondenter pratar om svårigheter med att göra miljöbedömningar för 
åtgärder som planeras långt fram i tiden. En respondent uttryckte det som: ”Det är 
ju väldigt långsiktiga planer. Man kanske planerar något som kommer om tio år 
och det är inte rimligt att leva sig in vad det får för konsekvenser för vårt 
samhälle.” Ett par respondenter upplevde det som en svårighet att hantera de 
osäkerheter som framtiden för med sig. Vad olika åtgärder slutligen får för 
miljöeffekter, avgörs av en mängd andra faktorer som inte avgörs av 
transportplanen menar respondenterna: som till exempel satsningar på 
kollektivtrafik, bensinskatter, fordonsutveckling och annan exploatering som i hög 
grad påverkar trafikflöden och trafikmängder.  

Tidsbrist 
Flera av respondenterna berättar att tidsbrist var en faktor som försvårade arbetet. 
Tidsbristen anges av ett par respondenter också kunna vara en av orsakerna till att 
miljöbedömningen inte integrerades i planarbetet utan löpte vid sidan om, mer eller 
mindre frikopplad från planarbetet.  

Systemanalys 
Flera respondenter beskriver att man inte har tagit fram en ny systemanalys för 
planerna 2014-2025 utan att man har reviderat en tidigare systemanalys. Hur man 
har hanterat miljöfrågorna i detta planeringsskede varierar mellan respondenterna.  

En respondent berättar att det fanns en gammal systemanalys, från 2009, som togs 
fram för den tidigare planen för år 2010-2020. Inför den nya planprocessen, under 
2013, uppdaterades den tidigare framtagna systemanalysen. Enligt respondenten 
hanterar inte systemanalysen vad som behövs i framtiden ur ett 
hållbarhetsperspektiv utan den fokuserar i huvudsak på trafikflöden.  
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En annan respondent berättar att de har använt en systemanalys inför den tidigare 
planomgången, men att och att man redan då inkluderade miljöfrågorna. 
Miljöarbetet i systemanalysen beskrivs: ”Vi fångade upp miljömålen och sedan 
ställde vi upp ett antal mål för transportsystemet. Ett handlade om ett hållbart 
system. Sedan förde vi det vidare – vad är det då för åtgärder som kan göras för att 
målet uppnås?  Lite grann det här tänket – mål, funktion, åtgärd. Vad är det för 
åtgärder som effektivt kan bidra till att nå målet? Vi fick en struktur för vilka 
åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem. Sedan såg vi vilka åtgärder som 
hamnade var; i nationell plan, i den regionala planen, eller hos kommunerna.”  

Åtgärdsval och hantering av alternativ 
Flera respondenter beskriver framtagandet av planen för 2014-2025 som en 
revidering av den tidigare gällande planen för 2010-2021. D.v.s. det ligger åtgärder i 
den gällande planen som följer med in i nästa. Respondenterna berättar att det 
endast är små ändringar mellan ny plan och gällande plan, när det gäller 
åtgärdsförslag. Detta har också påverkat möjligheten att ta fram alternativ enlig 
Miljöbalken 6 kap 12§, eftersom det inte går att göra så stora förändringar, menar 
samtliga respondenter. En annan respondent berättar att det knappt var någon 
förändring från den förra planen, vilket innebär att man valde att utgå från MKB:n 
för den gällande planen när man tog fram den nya planen.  

Det handlingsutrymme som respondenterna beskriver för framtagandet av 
länsplanen 2014-2025 varierar något. En respondent berättar att det i den nya 
länsplanen inte var aktuellt att lägga in nya namngivna objekt. Alla namngivna 
objekt fanns med sedan den tidigare planen och flyttades över till den nya. För 
flertalet av dessa projekt fanns framtagna vägplaner och byggstarten var sedan 
tidigare planerad till 2015-2018. För de sista åren i planen, åren 2020- 2025, valde 
man att inte lägga in nya namngivna objekt, utan beslöt att låta medel för de åren 
vara ofördelade fram tills framtagandet av nästa plan, om fyra år.  

En respondent berättar att en viss omprövning av åtgärder från tidigare plan ändå 
har skett. Några namngivna åtgärder gällande vägprojekt följer med från gällande 
plan (2010-2021) in i den nya men med en modifierad inriktning. En modifiering 
som innebär en neddragning av projektets omfattning. Neddragningen har 
motiverats både av miljöskäl och av kostnadsskäl. Ett exempel på en neddragning är 
att en planerade ny förbifart förbi en mindre tätort har ersatts med flera åtgärder 
inom befintligt vägnät för att skydda oskyddade trafikanter. Pengarna som avsattes 
för projektet för ungefär sju-åtta år sedan räcker inte till idag menar respondenten, 
vilket är ett argument för att projektet måste minska i omfattning. Ett annat 
argument för neddragningen var att kunskapen om att nya vägar och nya förbifarter 
alstrar mer vägtrafik, och dess negativa miljökonsekvenser har ökat sedan det 
tidigare åtgärdsförslaget togs fram. Respondenten berättar att de från 
planeringshåll är väldigt tydliga till kommunpolitiker att om man ska åtgärda ett 
problem så handlar det i första hand inte om att bygga nya vägar utan att studera 
vilka andra alternativ som finns.  

En respondent berättar om ett stort vägprojekt som ingått den tidigare planen 
(2010-2021). Beslut togs att genomföra projektet, men vägen har av olika skäl ännu 
inte blivit byggd. Beslutet om genomförande står fast trots att 
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miljökonsekvensbeskrivningen för planen beskriver flera stora negativa 
miljökonsekvenser, leder det inte till omprövning. Respondenten beskriver att från 
politiskt håll var det väldigt tydligt att beslutade projekt ska genomföras. 
Respondenten är väl medveten att det finns anledningar till att inte ompröva 
åtgärder som följer med från tidigare plan. Det har lagts ner stora pengar på 
utredning och projektering. Kommunerna har i sin planering utgått från att 
åtgärderna i den beslutade planen ska genomföras och ändras något kan det få 
konsekvenser av olika grad.  

Miljöbedömning i det politiska sammanhanget 
Flera respondenter menar att politiker både från kommunala och regionala 
beslutande organ visat lågt intresse för miljöfrågor kopplat till planeringen.  

Flera respondenter berättar att de idag deltar i olika samverkansgrupper både på 
politikernivå och mellan tjänstemän. Men på frågan om hur miljöfrågor och 
miljöstrategier hanteras i dessa nätverk svarar alla att så sker i en låg grad. I 
nätverken träffas i första hand människor som jobbar med trafikplanering, även 
ibland stadsplanering, inte eller sällan deltar tjänstemän som kan miljö. Från 
politisk nivå kan det finnas ledamöter från de nämnder som är närmast kopplad till 
trafikplanering. Några respondenter kommenterar att de inom sin organisation har 
avdelningar och tjänstemän som arbetar med miljöstrategi, men att de inte alls eller 
sällan deltar i samverkansgrupper för regional infrastrukturplanering.  

Under planeringen sker möten med politiker från olika nivåer: från Regioner, 
Regionförbund och kommuner. Det politiska inflytandet och mandatet ser olika ut 
för framtagandet av de olika länstransportplanerna i och med att det politiska styret 
på regional nivå är olika organiserat för olika län/regioner. Tre olika typer 
organisationer ansvarar för upprättandet av länstransportplaner: Regioner, 
Regionförbund och Länsstyrelser. Kartbilden nedan redovisar hur den regionala 
utvecklingen styrs i olika delar av landet. Regioner styrs av direktvalda politiker 
medan Regionförbund styrs av indirekt valda politiker från kommuner och 
landsting. Länsstyrelser styrs av landshövdingen, som är tillsatt av regeringen. 
Regioner, regionförbund och Länsstyrelser har det regionala utvecklingsansvaret 
vilket omfattar: 

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling 

• Samordna insatser för att genomföra strategi 

• Besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 

• Upprätta och fastställa länsplan för regional transportinfrastruktur 
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Figur 6. Kartbild över regionalt utvecklingssansvar från SKL, Sveriges kommuner och landsting. SKL:s 
hemsida, länk: 
http://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/regionfragan/omregionerfragoroc
hsvar/faqdenregionalanivan/vadskiljersigmellanregionerochregionforbund.5328.html 
 
En respondent berättar om dialogen med kommunerna i länet:  

”Man träffar sina kommuner, för det är ju deras plan. Man resonerade kring vad 
det är för behov och möjligheter. Och många åtgärder var redan överenskomna, 
så det var självklart att de skulle flyttas över till den nya planen.”  

På frågan om vilka som deltar på mötena under planarbetet berättar respondenten 
att det ofta var kommunstyrelsens ordförande, tekniska chefen eller chefen från 
kommunens samhällsbyggnadsenhet, samt ofta även kommunens planchef. På 
följdfrågan om och hur miljökonsekvenser och samband mellan utvecklingen av 
olika miljöområden och infrastrukturåtgärder generellt och i planen föreslagna 
åtgärder specifikt diskuteras svarar respondenten att: de förde ett resonemang om 
vad som är hållbart ur ett transportperspektiv. ”Är det rimligt att alla ska åka bil? 
Ska vi satsa mer på kollektivtrafik och cykel.” Respondenten berättar också att det 
inte var någon med miljökompetens med på mötena. En annan beskrivning lyder:  

”När man gör en länsplan finns det väldigt många frågor. Då jobbar man som 
tjänsteman fram åtgärdsförslag, utifrån de inriktningar som politikerna har lagt 
fast. Vi har en utvecklingsstrategi med vissa utvecklingsmål som är ett slags 
paraply. Vi har också uppdrag från regeringen. När vi gör planen – försöker vi 
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sy ihop detta. Där gör vi som tjänsteman avvägningar i de förslag som vi lägger 
fram till politikerna. Och det är rätt så mycket underhandsdialog. Man har nära 
kontakt med de ledande politiker, ordförande eller presidiet i den nämnden som 
har hand om de här frågorna. Då stämmer man av utan att fatta formella beslut. 
Då växer det fram lite, de här avvägningarna man ska göra.” 

Respondenters förslag på förbättringsåtgärder  
Nedan sammanställs de förslag på förbättringsåtgärder som respondenterna 
föreslår för att uppnå bättre miljöbedömningar och på ett bättre sätt än idag 
integrera miljöbedömningen i planprocessen.    

Utveckling av planeringsprocess och organisation 
Ett förslag som anges är att man bör utveckla processer för hur miljöfrågor ska 
hanteras i den löpande planeringen, i alla planeringssteg, även i de processer som 
sker mellan framtagandet av länstransportplanerna, d.v.s. innan direktivet om 
upprättande av ny plan kommit. I det planeringsarbete som pågår innan direktivet 
ställts sker övergripande planeringarbeten, exempelvis utarbetande av 
systemanalyser och utarbetande av mål och strategier.  Man måste från 
tjänstemannahåll i dessa planeringsskeden bli bättre på att beskriva 
miljökonsekvenser i det löpande planeringsarbetet och göra miljöfrågorna 
närvarande, anger en respondent. Man måste också i dessa tidiga planeringsskeden 
bli bättre på att hantera mål och tydliggöra målkonflikter kopplat till miljöhänsyn, 
anser respondenten. 

För framtagandet av länstransportplanerna 2014-2025 har miljöbedömningen, 
enligt respondenter, påbörjats efter att direktivet om att ta fram förslag till 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur från 
regeringen lämnats till ansvariga myndigheter. Direktivet daterat 12-12-20 anger att 
”länsplaneupprätare ska redovisa förslag till trafikslagsövergripande länsplaner 
för regional transportinfrastruktur till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
senast den 16 december 2013. Förslagen ska då vara remitterade och 
sammanställda (Näringsdepartementet, 2012, rskr 2012/13:119)” Det innebär att 
tiden för framtagandet av länsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning varit 
avsevärt kortare än ett år. Tiden för framställande av länsplan inklusive MKB för 
remiss har varit mindre än ett halvår. Tidsplan för framtagandet av 
länstransportplanen har varit tidspressad, vilket inneburit att miljöbedömningen 
inte utförts på rätt sätt, anser flera respondenter och föreslår att tidsplanen för 
framtagandet av nästa plan bör vara mer tilltagen än för den senaste 
planomgången.   

Mer miljökompetens och större delaktighet av miljökompetens inom de 
organisationer som ansvarar för framtagandet av länsplanen efterfrågas. Flera 
respondenter lyfter också att man behöver bli bättre på att kommunicera 
miljöeffekter på en strategisk nivå, och bland annat bli bättre på att visa för 
inblandade politiker vilka miljöeffekter olika inriktningar eller olika åtgärder 
kommer att medföra.  
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Tydligare riktlinjer i regeringens direktiv för hur miljöfrågor ska hanteras och 
prioriteras efterfrågas av respondenter.  

Ökad samordning mellan regionförbund, regioner, Länsstyrelser, kommuner och 
statliga verk som exempelvis Trafikverket, Naturvårdsverket, Boverket och 
Riksantikvarieämbetet efterfrågas, för att få en samlad bild av att man verkligen 
planerar för ett uthålligt samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är 
viktigt att regional utvecklingsstrategi, kommunal fysisk planering, 
trafikförsörjningsprogram, strategisk utveckling av kollektivtrafiken och de 
regionala och nationella infrastrukturplanerna samverkar, anger en respondent.  

Bättre planeringsunderlag 
Bättre och tydligare planeringsunderlag som beskriver miljöförhållanden, brister 
och problem föreslås. Man bör ta fram planeringsunderlag i kartform där man 
lägger olika miljöförhållanden på varandra så att man också kan koppla miljöfrågor 
geografiskt, föreslår en respondent. En annan respondent menar att 
planeringsunderlaget bör vara sammanställt så att man kan studera vilka 
miljöproblem och brister som finns i regionen och hur dessa förutsättningar är 
fördelade geografiskt.  

När nästa plan ska tas fram, kommer det att finnas Åtgärdsvalsstudier, ÅVS:er, till 
grund för val av vilka åtgärder som ska prioriteras i länstransportplanen. Det är 
viktigt att ÅVS också beskriver miljöeffekter, eftersom dessa behövs som underlag 
för att kunna utföra miljöbedömning av de åtgärder som föreslås i planen, anger 
flera respondenter.  

Uppföljning 
Bättre strukturerad uppföljning av planerna efterfrågas. Processer, rutiner och 
ansvarsfördelning mellan olika myndigheter vad gäller utvärdering och uppföljning 
av planerna bör utvecklas. Det påtalas vidare att uppföljningen utgör ett viktigt 
planeringsunderlag inför framtagandet av nästa plan och nästa miljöbedömning.  

Det finns en förordning som handlar om att Trafikverket regelbundet ska informera 
om effekterna av åtgärderna i länsplanen till Länsstyrelsen, berättar en respondent.  

Enligt Förordning (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur  så 
ansvarar Trafikverket för att: 

”fortlöpande underrätta länsstyrelserna om genomförandet av åtgärderna i 
länsplanen” och att ”årligen till regeringen redovisa hur de fastställda 
länsplanerna genomförts. Redovisningen skall ske regionvis och omfatta 
uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella 
inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning”. 

Trafikverket ska enligt förordningen tala om uppnådda effekter och hur de 
nationella inriktningsmålen har uppfyllts – men det gör man inte idag, menar 
respondenten. Idag rapporterar man bara hur mycket pengar som har gått åt men 
ingenting om effekterna av det. En sådan rapportering kan ju också ligga till 
underlag inför framtagandet av nästa plan, föreslår respondenten och exemplifierar 
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att man borde följa upp sådant som; hur används fyrstegsprincipen; hur utvecklas 
färdmedelsandelar; går vi mot ett uthålligt samhälle; följer vi miljökvalitetsmålen? 

Erfarenhetsåterföring 
Flera respondenter föreslår att ett forum tillgängligt via websida bildas där man 
samlar konkreta exempel och goda erfarenheter kring miljöbedömning av 
infrastrukturplaner. Flera respondenter poängterar att det råder stora skillnader i 
planeringsförutsättningar och därmed miljöhänsyn mellan länsplaner 
storstadsregioner och regioner med mycket glesbygd. Miljöbedömningen måste 
fungera på olika sätt och hantera olika slags problem beroende på skilda regionala 
planeringsförutsättningar.  
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Förslag för utveckling  
Genom att samla exempel och erfarenheter ur planeringsprocesserna som 
genomförts för den regionala långsiktiga planeringen 2014-2025 med avseende på 
hur miljöfrågor hanterats kan slutsatser dras kring vad som idag utgör 
verkningsfulla metoder och processer, samt vilka brister som kan identifieras i 
nuvarande praxis.  

Tre huvudfrågor har utgjort fokus för utredningen: Hur har miljöområdet hanterats 
i de genomgångna MKB:erna? Uppfyller MKB:er gällande lagkrav? Hur och i vilken 
grad har miljöbedömningen varit integrerad i planprocessen för framtagandet av 
länsplanerna 2014-2025? Avsikten med det har varit att undersöka hur 
landskapsaspekterna idag hanteras i den ordinarie infrastrukturplaneringen. 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras de brister i miljöbedömningen som 
kommit fram under genomgången av MKB.er och intervjuer med planerare samt 
föreslås förbättring- och utvecklingsåtgärder. Utvecklingsförslagen är inriktade mot 
att åtgärda de allvarligaste bristerna. Slutligen avslutas kapitlet med förslag för 
fortsatt forskning för integrerad miljöbedömning inom långsiktig 
infrastrukturplanering.  

Organisation och planering av arbetet 
När det gäller frågan om kompetensbehov inom miljöbedömning anger flera 
respondenter att det var svårt att hitta rätt nivå för miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning för länstransportplanen. Flera respondenter upplever 
också svårigheter med att formulera och kommunicera miljöfrågor på en strategisk 
nivå i tidiga planeringsskeden, när strategier utformas och när åtgärdsval utförs. 

Flera respondenter menar att politiker både från kommunala och regionala 
beslutande organ visat lågt intresse för miljöfrågor kopplat till planeringen. På 
möten mellan tjänstemän och politiker under planeringsprocessen har deltagande 
av personer med miljökompetens varit lågt.  

För att miljöfrågorna ska beaktas i planeringen krävs att de betydande 
miljöaspekterna behandlas löpande i planeringsarbetet, ända från tidiga skeden till 
de slutgiltiga planerna och programmen (Trafikverket, 2011). Resultaten av denna 
studie visar att arbetet med miljöbedömningen börjar för sent och löper vid sidan 
om den reella planeringen och inte som lagstadgat - integrerat.  

För att råda bukt på dessa brister krävs en tydlig planering för hur miljöfrågorna 
ska hanteras löpande. Det förberedande arbetet är därmed viktigt. Det bör klargöras 
vilken miljökompetens som behövs, att resurser med miljökompetens är tillräckliga 
för ett kontinuerligt deltagande och tillräckliga för att genomföra en 
miljöbedömning enligt bestämmelserna i miljöbalken 6 kap och förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

En planering för arbetsprocesser bör klargöra hur deltagandet och miljöarbetet ska 
ske genom planeringsprocessens gång. Till det bör också en tidplan kopplas. 
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Tidsplanen för framtagandet av en länstransportplan måste vara så pass tilltagen att 
man hinner med att utföra miljöbedömning på ett bra sätt. Flera respondenter 
anger att tidsplanen för framtagandet av länstransportplan 2014-2025 varit allt för 
tidspressad, för att man skulle kunna utföra miljöbedömningen integrerat.  

I Trafikverkets rapport Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet (2011) beskrivs planeringen i tre huvudskeden; systemanalys, 
åtgärdsplanering för transportsystemet och uppföljning och anges att 
miljöbedömningen ska integreras i samtliga tre skeden. I arbetet med systemanalys 
ingår en analys av transportsystemets tillstånd och framtida efterfrågan av resor 
och transporter. Planerarna undersöker de principiella valmöjligheterna för 
åtgärdsarbetet, systemval. Dessa kan bygga på särskilda målsättningar eller på 
större investeringar, ekonomiska styrmedel eller grupper av åtgärder som påverkar 
hela transportsystemets funktion. Några av de principiella val som man gör i 
Systemanalysen kan längre fram utgöra underlag för de inriktningar som ligger till 
grund för regeringens beslut om ändamål med planeringen (Trafikverket, 2011). Det 
är därför viktigt att miljöförhållanden och miljöutveckling är del av detta arbete. 
Systemanalyserna leder fram till olika val och systemlösningar, och konsekvenserna 
av dessa för miljön och andra faktorer måste analyseras. Man bör ställa frågorna 
dels; hur olika val påverkar miljön dels; vilka val som kan bidra till ett uthålligt 
samhälle, hur mål för miljöns utveckling ska nås?  

Enlig metodbeskrivningen (Trafikverket, 2011) avslutas arbetet i systemanalysfasen 
med att mål, målkonflikter och avvägningar mellan mål motiveras och 
dokumenteras. En rapport sammanställs för miljöbedömningen så långt den 
kommit i detta skede. Rapporten beskriver:   

• vilket nuläget är 

• hur yttranden från samråd kan hanteras fortsättningsvis 

• vilken positiv och negativ betydande miljöpåverkan som kan uppstå om de funktioner 
som systemanalysen pekar ut förverkligas 

• hur riskerna för betydande negativ miljöpåverkan kan hanteras i nästa skede 

• vilka målkonflikter som kvarstår 

• vilka problem och osäkerheter som har upptäckts i samband med att beskrivningarna 
tagits fram. 

Under åtgärdsplaneringen fortsätter arbetet med att identifiera, beskriva och 
bedöma miljöeffekter av diskuterade åtgärder och med att välja åtgärder och 
kombinationer av åtgärder som leder mot satta miljömål. Skillnaden mellan 
systemanalys och åtgärdsplanering att underlaget i den senare är mer detaljerat och 
att funktioner beskrivs i termer av konkreta åtgärder. Arbetet med 
miljöbedömningen är annars principiellt detsamma som i systemanalysskedet. 
Miljöeffekterna är ett av flera underlag för avvägningar mellan olika åtgärder fram 
till ett slutligt planförslag. (Trafikverket, 2011) 
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Förutom att planera för miljöbedömningens integrering i planeringens olika skeden 
bör man också planera för samordning mellan myndigheter. Ökad samordning 
mellan myndigheter krävs för att få en samlad bild av att man verkligen planerar för 
ett uthålligt samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Samordningen är viktig 
både för sammanställning av kunskaps- och planeringsunderlag samt för 
bedömningen av kumulativa effekter.  

Kunskapsunderlag 
Genomgången av MKB-er för länstransportplaner visar ett bristande 
planeringsunderlag avseende länets/regionens miljöförhållanden. Endast fem av 21 
studerade MKB:er innehåller beskrivning av regionens/länets miljöförhållande 
avseende miljöområdet landskap. Detta är en allvarlig brist som bör åtgärdas inför 
kommande planer. Enligt Miljöbalken 6 kap. 12 §, punkt 2, ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla ”en beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte 
genomförs”. Punkten avser en redovisning av det befintliga tillståndet i miljön i hela 
det område som kan antas påverkas i betydande grad av genomförandet av planen 
eller programmet (Naturvårdsverket, 2009).  

Beskrivningen av det befintliga tillståndet i miljön utgör en viktig referensram för 
bedömning av hur planförslag kan komma att påverka miljön (Naturvårdsverket, 
2009). Ett underlag som beskriver länets/regionens miljöförhållanden, sårbarhet 
och utvecklingspotential, är viktig också för integreringen av miljöaspekter i 
planeringen. Vilken typ av kunskapsunderlag för miljöförhållanden man använder i 
planeringsprocessen är avgörande för möjligheten att göra kvalitativa bedömningar 
och avvägningar exempelvis vid prioritering av målkonflikter och vid val av 
åtgärder. Därför är det viktigt att det genom den löpande planeringen finns ett 
relevant, uppdaterat och tillgängligt planeringsunderlag för länets/regionens 
miljöförhållanden. Genomgång och av befintligt kunskapsunderlag och 
sammanställning av en beskrivning av länets/regionens miljöförhållanden utgör 
därmed ett viktigt moment i planeringen. När i planeringsprocesserna bör detta 
utföras, är en viktig fråga att ställa. Med tanke på att planeringsunderlaget ska 
finnas tillgängligt löpande genom hela planeringen för att kunna bidra till en 
integrering av miljöaspekter, från systemanalyser och tidiga måldiskussioner till 
system- och åtgärdsval, bör planeringsunderlaget framtas tidigt och kombineras 
med någon form av regelbunden uppdatering.  

De uppgifter som tas fram inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning ska vara 
rimliga med hänsyn till planens eller programmets detaljeringsgrad (6 kap. 13 § 2 
MB). Sammanställningen och beskrivningen av länets/regionens miljöförhållanden 
bör utformas med denna paragraf som utgångspunkt och utformas med syfte att det 
ska vara ett planeringsunderlag som möjliggör en effektiv planering med god 
integrering av miljöfrågor. Planeringsunderlaget bör tydligt beskriva 
miljöförhållanden, brister, problem och utmaningar i den aktuella regionen.  

De fem MKB:er som har beskrivningar av miljöförhållanden avseende landskapet är 
Västra Götalands, Värmlands, Stockholms, Hallands och Skånes 
länstransportplaner.  De beskriver landskapet på olika sätt och med olika slags 
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planeringsunderlag som grund. Landskapskaraktärsanalyserna som tagits fram för 
Västra Götaland och Västmanland har utförts enligt den metod som 
vidareutvecklats inom forskningsprojektet Landskap i långsiktig planering. I en 
landskapskaraktärs analys beskrivs landskapet som en sammansatt helhet där det 
naturgivna, det mänskligt påverkade, det rumsliga och upplevelsebara samverkar. 
Flera aspekter i landskapet ges betydelse, inte bara utpekade intresseområden. 
Landskapet beskrivs utifrån landskapstyper som redogör för landskapets ekologi, 
tidsdjup och form. Brister hos landskapstypen lyfts fram liksom landskapstypens 
känslighet mot förändringar som kan uppkomma av infrastrukturåtgärder, samt 
även i potential för utveckling beskrivs. (Trafikverket, 2011:122 – del 1)   

I MKB för region Skånes länstransportplan finns en tematisk redovisning av 
miljöområdet Den tematiska indelningen omfattas av; biologisk mångfald, växt- och 
djurliv samt intrång och fragmentering av landskapet. I MKB redovisas kartbilder 
för Natura 2000-områden, alla riksintressen i Skåne för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv och kustzonen samt karta som visar en klassificering av jord- 
skogsbruksmarkers kvalitet. Skillnaden mellan de båda sätten att beskriva 
miljötillståndet är att beskrivningen för Skåne i huvudsak handlar om en 
redovisning av utpekade värdeområden; som exempelvis natura 2000-områden. 
Beskrivningen av miljötillståndet innefattar inte de delar av landskapet som ligger 
utanför dessa värdeområden till skillnad från landskapskaraktärsanalyserna som 
beskriver hela landskapet, dess känslighet och utvecklingspotential.  

Enligt den Europeiska landskapskonventionen (Europaparlamentet 2000) som 
Sverige har ratificerat den och som trädde i kraft i Sverige 1 maj 2011, ska 
landskapet betraktas som viktig del av människornas livskvalitet överallt: i 
stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden som områden med 
hög kvalitet, såväl vardagliga områden som områden som anses vara särskilt vackra. 
Länder som skrivit under konventionen förbinder sig att fastlägga och genomföra 
en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och planering av landskap 
genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6. I artikel 6 beskrivs att 
länder på ett systematisk och demokratiskt sätt ska förvalta sina landskap och 
planera med hänsyn till landskapet. I artikeln anges att länder ska 1) kartlägga sina 
egna landskap över hela sitt territorium 2) analysera landskapens särdrag och de 
krafter och påtryckningar som omvandlar dem, samt 3) lägga märke till 
förändringar.  

Med Landskapskonventionen som utgångspunkt är det en allvarlig brist i 
planeringen för regional transportinfrastuktur att miljöförhållanden avseende 
landskapet i de flesta fall inte har beskrivits. Utan ett tydligt kartmaterial som visar 
regionens landskap blir det svårt att ställa kundskapsunderlaget i relation till 
planerade åtgärder och få en överblick av hur olika landskap fungerar och kommer 
att förändras av planerad nya infrastrukturåtgärder. Det blir svårt att uppfylla 
kraven i den europeiska landskapskonventionen – att analysera landskapens 
särdrag och de krafter och påtryckningar som omvandlar dem samt att lägga märke 
till förändringar. Det är ju också ett syfte med att utföra miljöbedömningar av 
planer och program, att man i detta skede kan få en överblick och helhetsbild för 
förändringar över ett större geografiskt område.  
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Hantering av alternativ och miljöbedömningens integrering i 
planeringen 
Det är svårt att få grepp om miljöbedömningens integrering i framtagandet av 
länstransportplaner 2014-2025. Olika och motsägande uppgifter förekommer i 
MKB:er, planer och särskilda sammanställningar och uppkommer under intervjuer 
med deltagare. Eftersom det är 21 olika MKB:er som har undersökts är det också 
rimligt att anta att processerna skiljer sig åt mellan varandra. Mycket tyder på att 
man har hanterat miljöfrågorna på olika sätt och i olika grad integrerat dessa i 
processen. Nedan diskuteras frågan om integrering och skillnaden mellan olika 
planeringsprocesser närmare.   

Det finns uppgifter i MKB:er, i särskilda sammanställningar och från intervjuer 
med deltagare om att miljöbedömningen har haft inverkan på planens utformning 
som exempelvis vid val av åtgärder. I materialet finns konkreta exempel på 
prioriteringar mellan olika alternativ där alternativens miljöeffekter utgjort ett 
beslutsunderlag. Det är en del i integreringen; att miljökonsekvenser beskrivs 
kontinuerligt under planeringen och utgör ett tydligt beslutsunderlag när 
inriktningar och alternativ väljs.   

Intervjuade planerare anger att integreringen av miljöbedömningen i planeringen 
är låg och att förbättringsbehoven är stora. På frågan om miljöbedömningen har 
bidragit till någon nytta, det vill säga om miljöbedömningen har lett till att planen 
har miljöanpassats på något sätt är svaren negativa eller delvis negativa. Några 
respondenter berättar att miljöbedömningen till viss del har bidragit till bättre 
miljöhänsyn. Ett exempel som ges är att den plan, som har lagts fram för 2014-2025 
innehåller mer satsningar på gång- och cykeltrafik än tidigare plan, för åren 2010-
2021. Olika typer av hinder har bidragit till bristande integrering, enligt 
respondenter. Flera anger att tidsbrist var en faktor som försvårade arbetet. Några 
respondenter pekar ut brister i samarbeten, organisation och kompetens. Man 
menar att det fanns kompetenser inom organisationen som kunde ha deltagit mer 
och bidragit till att öka förståelse för miljöfrågor i planeringen. För att i framtiden 
nå en ökad integrering och större nytta med miljöbedömningen är det alltså att av 
stor vikt att man utvecklar både arbetsmetoder och stärker kompetensen inom de 
grupper som arbetar med infrastrukturplaneringen.  

Enligt Miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 
syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas (MB 6 kap 12§). 
Ett syfte med att ta fram alternativ är att strategiska val ska kunna göras och 
motiveras i ett tidigt skede, innan beslut fattas på projektnivå (prop. 2003/04:116 
s.58). Rimliga alternativ avser enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om 
miljöbedömningar och program, NFS 2009: 1, både alternativa planer och 
program och olika alternativ inom ramen för en plan eller program. Även i 
Trafikverkets rapport metodbeskrivning Metod för miljöbedömning av planer och 
program inom transportsystemet (2011) anges att alternativ inte ska uppfattas som 
att flera olika planalternativ måste utformas utan istället handlar om att 
miljöbedöma alternativa lösningar inom ramen för samma plan. En bristande 
hantering av alternativ medför risk att förbise alternativ som på ett bättre sätt tar 
hänsyn till olika miljöaspekter. 
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Endast i två av 21 MKB:er för länstransportplaner har fler alternativ till planen 
bedömts än nollalternativ och planalternativ. Övriga 19 MKB:er har endast bedömt 
planalternativ och nollalternativ. I MKB:er där endast planalternativ och 
nollalternativ bedömts finns olika typer av motiveringar till varför inte fler 
alternativ har behandlats. I några MKB:er motiveras detta med att det inte har varit 
möjligt att arbeta med fler alternativ på grund av att det för framtagandet av planen 
finns litet utrymme och få möjligheter till ändringar eller val mellan åtgärder. Det 
anges i flera MKB:er att: När en gällande länsplan ska ersättas av en ny innebär det 
i praktiken att den gällande planen förlängs med fyra år. Andra motiv som nämns i 
MKB:er för begräsningen till planalternativ och nollalternativ är tidsbrist och att 
direktivet om upprättande av planer inte har uttalat att fler alternativ ska utredas.  

Svårigheter med att ta fram alternativ beskrivs av intervjuade planerare hänga 
samman med politiska beslut som fattats tidigare och att dessa inte kan ifrågasättas. 
Flera respondenter beskriver framtagandet av planen för 2014-2025 som en 
revidering av den plan tidigare gällande planen för 2010-2021. Det ligger åtgärder i 
den gällande planen som följer med in i nästa. Några respondenter berättar att det 
endast är små ändringar mellan ny plan och gällande plan, när det gäller 
åtgärdsförslag.  

Både intervjuer och genomgången av MKB:er visar några exempel på att det finns 
en möjlighet att bedöma alternativ. De myndigheter (Länsstyrelsen i Uppsala län 
och Region Östsam) som i planomgången har utrett fler alternativ än planalternativ 
och nollalternativ har inte bedömt flera planalternativ utan istället miljöbedömt 
alternativa lösningar inom ramen för samma plan. En respondent berättar att en 
viss omprövning av åtgärder från tidigare plan har skett, trots att andra alternativ 
utöver planalternativ och nollalternativ inte har beskrivits i MKB.  

Hanteringen av alternativa lösningar behöver utvecklas. En fråga som bör klargöras 
är: På vilken nivå och när i planeringen studeras alternativa lösningar? Vilka typer 
av alternativ kan hanteras i planen och vilka alternativ hanteras bättre i andra 
sammanhang, som till exempel väg- och järnvägsplaner? Eftersom 
planeringsförutsättningar skiljer sig åt mellan olika länstransportplaner finns det 
inte ett enda sätt att svara på frågorna kring alternativhanteringen utan varje 
myndighet kan behöva anpassa detta till sin specifika situation. Nedan följer en 
diskussion kring ställda frågor, som utgångspunkt för ett sådant arbete.  

Miljöbedömningen bör som tidigare nämnts utföras som en integrerad del av 
planeringen. I planeringen fattas löpande beslut om planens inriktning, 
åtgärdsförslag och utformning. Det är alla dessa beslut som tillsammans resulterar i 
planförslaget, beslut som också kan ha avgörande betydelse för planens 
miljöpåverkan. Miljöbedömningsarbetet ska kunna påverka denna typ av beslut 
genom att belysa miljöförutsättningar och krav på miljöhänsyn, beskriva alternativa 
lösningar samt beskriva alternativa lösningars miljöpåverkan.  

Det är således inte verkningsfullt att alldeles i slutet på en planeringsprocess när 
flertalet åtgärder formulerats, beslut förberetts och i princip fattats, utforma ett 
alternativ till planen. Om man istället arbetar med miljöbedömningen integrerat så 
hanteras alternativa lösningar kontinuerligt genom planeringsprocessens olika 
skeden, i såväl systemanalys som  
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åtgärdsplanering. Hur miljöbedömningen och hanteringen av alternativ kan knytas 
an till planeringsprocessen länstransportplaner illustreras i figur 7.   

Innehållet i de tidigare planerna måste kunna omprövas, inte nödvändigtvis i sin 
helhet, men om det finns åtgärder i gällande plan som i hög grad motverkar 
uppsatta mål för nytt planförslag bör dessa kunna jämföras med ett modifierat 
åtgärdsförslag. Om möjligheten att några åtgärder som följer med tidigare plan ska 
kunna ändras på något sätt, i inriktning eller omfattning bör detta klargöras i tidigt 
skede i planeringen.  
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Figur 7. Illustration för olika planeringssteg hur miljöbedömning kan integreras i dessa.  

Traditionella 
planeringssteg 

Utforma målbild för 
transportsystemets utveckling. 

Identifiera alternativa  systemval. 

Val av systemlösningar. 

Identifiera alternativa åtgärder. 

Val av åtgärder. 

Övergripande beskriva åtgärdernas 
inriktning och karaktär inför fortsatt 
planering och detaljutformning av 

respektive åtgärd.   

Utforma planförslaget 

Integrering av 
miljöbedömning 

Utforma mål för transportsystemets 
utveckling som bidrar till en uthållig 

utveckling och minskad miljöpåverkan.  

Identifiera alternativa systemval som 
bidrar till uthållig utveckling och 

uppfyllelse av miljömål. 

Bedöm olika systemlösningars 
påverkan på miljön. Bedömningarna 

utgör underlag för val av 
systemlösningar.  

Identifiera alternativa åtgärder som 
bidrar till uthållig utveckling och 

uppfyllelse av miljömål. 

Bedöm olika åtgärders påverkan på 
miljön. Bedömningarna utgör underlag 

för val av åtgärder.  

Styr åtgärdernas inriktning och 
karaktär mot minskad påverkan på 
miljön och uppfyllelse av miljömål.   

Miljöbedöm planförslaget och 
utforma åtgärder för att ytterligare 

minska miljöpåverkan.  
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Konsekvensbedömning 
Det råder stora skillnader mellan studerade MKB:er med avseende på hur 
miljökonsekvenser för planens åtgärder utförs och på vilken nivå de beskrivs. Några 
MKB:er beskriver enbart konsekvenser för enskilda objekt men beskriver inte 
planens samlade påverkan på miljön. Kumulativa effekter behandlas inte alls eller 
endast i generella termer i MKB:er för länstransportplaner 2014-2025.  

På vilka grunder, med vilket kunskapsunderlag som bedömningar av betydande 
miljöpåverkan utförs framgår sällan. Det råder också brister gällande hur 
bedömningar motiveras. Bristerna i sättet, som bedömningarna motiveras består i 
huvudsak av att motiveringar:   

1.  bygger på felaktiga slutsatser och samband, 

2. bygger på för lite kunskap om åtgärders faktiska påverkan, 

3. bygger på begränsad kunskap om rådande miljöförhållanden i regionen. 
Bedömningarna av miljöområdet landskap kopplas nästan aldrig till 
rådande miljötillstånd. Bedömningar tar sällan hänsyn till det berörda 
landskapets känslighet, utvecklingspotential eller eventuella risker.  

4. i bedömningen har man inte resonerat kring frågorna: Vad är betydande 
påverkan i detta sammanhang? Hur är den relaterad till påverkans 
omfattning, varaktighet och frekvens? Hur är åtgärderna relaterade till 
befintliga värden, hot och utvecklingsmöjligheter i det aktuella miljöområde 
som kommer att påverkas?  

Bristerna i genomgångna MKB:er visar på ett behov av utveckling av 
miljöbedömningen. Ett syfte med miljöbedömningen är att miljöeffekter 
kontinuerligt ska beskrivas så att de kan utgöra underlag för de beslut som tas 
under planeringsprocessens gång. Eftersom syftet med miljöbedömningen för 
planer och program är att integrera miljöbedömningen i plan-processen så att 
planeringen kan leda till ett hållbart samhälle bör miljökonsekvenser beskrivas i det 
löpande planeringsarbetet i de steg där olika strategier och olika åtgärdsval 
diskuteras.  

Flera respondenter nämner behovet att anpassa miljöbedömningen och styra dess 
fokus till de frågor och förutsättningar som är betydelsefulla i den aktuella regionen. 
Regionala skillnader speglas inte i framtagna MKB:er för länstransportplaner 2014-
2025. Avgränsning i sak och fokus bör vara bättre anpassad till de regionala 
planeringsförutsättningarna och den aktuella regionens framtida utmaningar. När 
det gäller miljöområdet landskap så påverkas utvecklingen av landskapet i hög grad 
av infrastrukturåtgärder i kombination med annan exploatering som till exempel 
byggande av bostäder och näringslivsfastigheter, som ofta är kopplad just till hur ny 
infrastrukturen utvecklas och lokaliseras. Arbetet med miljöbedömningen bör 
därför tydligare kopplas till hur regionen utvecklas och planeras.   

Att ta hänsyn till kumulativa effekter och konsekvenser är ett led i strävan mot ett 
hållbart samhälle. Att enbart behandla varje effekt för sig kan leda till att man får en 
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ofullständig bild av konsekvenserna. I en process där bedömning av kumulativa 
effekter kan utföras på ett effektivt sätt och med god kvalitet, är samverkan mellan 
olika aktörer, kompetenser och discipliner en viktig faktor. Detta är viktigt 
förbättringsområde för framtagandet av länstransportplanerna. För att kunna 
beakta miljökonsekvenserna av en länstransportplan måste man ta fram en samlad 
bild, där både åtgärder i regional plan och nationell plan ingår, samt övrig regional 
planering.  

Åtgärder för att motverka negativ miljöpåverkan 
Av 6 kap 12§ miljöbalken framgår att MKB ska innehålla: ”en beskrivning av de 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan”. Genomgången av MKB:er för länstransportplaner visar att 
endast fem (5 av 21) av framtagna MKB:er beskriver åtgärder som krävs för att 
hindra eller motverka planens negativa miljöpåverkan.  

De åtgärder som ska motverka negativ påverkan kan delas upp i tre olika slag: 1) 
åtgärder som beskriver kommande processteg och arbetsmetoder, 2) åtgärder som 
beskriver behov av framtagande nytt kunskapsunderlag för fortsatt planering med 
miljöhänsyn, 3) åtgärder som beskriver konkreta åtgärder. Detta är ett område som 
behöver utvecklas i nästa planomgång och tillhörande miljöbedömning.  

I MKB:er för länstransportplaner kan det ofta vara svårt att utarbeta åtgärder som 
beskriver konkreta åtgärder vid anläggning av infrastrukturen, eftersom 
detaljutformningen för anläggningen ännu inte är bestämd utan utvecklas i 
kommande planeringsskeden, under framtagande av väg- och järnvägsplaner. 
Däremot är det viktigt att i planskedet beskriva de åtgärder för att minska 
betydande miljöpåverkan som har att göra med kunskapsunderlag för fortsatt 
planering, samt möjligen även processteg som är viktigta i fortsatt planering för en 
ökad miljöhänsyn. I planskedet finns en möjlighet till överblick och till att se 
samband mellan miljökonsekvenser av olika åtgärder, som kan vara svårt att se i 
framtagandet av en väg- eller järnvägsplan då det enskilda objektet och dess detaljer 
utgör huvudfokus för planeringen. Många gånger kan det också vara mer effektivt 
att ta fram kunskapsunderlag på en övergripande regional nivå, som sedan kan 
nyttjas för mer detaljerad planering, än att utreda en viss fråga i varje enskild väg- 
och järnvägsplan. 

Uppföljning av planens miljökonsekvenser 
Av 6 kap 12§ miljöbalken framgår att MKB ska innehålla: ”en redogörelse för de 
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”. 
Genomgående för samtliga MKB:er är att uppföljning av planens miljökonsekvenser 
beskrivs i vaga ordalag. I några fall (4 av 21) beskrivs inte alls uppföljning.  

I flera MKB:er radas en mängd möjliga parameterar och indikatorer upp för 
uppföljning, men information om hur uppföljningen ska göras, till vilket syfte och 
av vem saknas i de flesta fall. Vem som ansvarar för uppföljningen anges endast i ett 
fåtal fall. Några menar att ansvaret faller på Länsstyrelsen medan andra MKB:er 
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beskriver Trafikverket som ansvarig för uppföljningen. I flera MKB:er beskrivs att 
uppföljningen kommer att ingå i miljömålsuppföljningen. I andra anges att 
uppföljningen kommer att utföras med hjälp av befintliga miljöövervakningssystem. 
Hur uppföljningen ska gå till eller redovisas när det gäller miljökonsekvenser för 
planernas infrastrukturåtgärder framgår inte av MKB:er. Det saknas också 
information i MKB:er om hur uppföljningen ska användas och kopplas till den 
fortsatta planeringen.  

En strukturerad uppföljning av planerna är något som efterfrågas av intervjuade 
planerare. Processer, rutiner och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter vad 
gäller utvärdering och uppföljning av planerna bör utvecklas. Det påtalas vidare att 
uppföljningen utgör ett viktigt planeringsunderlag inför framtagandet av nästa plan 
och nästa miljöbedömning.  

Det finns en förordning som handlar om att Trafikverket regelbundet ska informera 
om effekterna av åtgärderna i länsplanen till Länsstyrelsen (ref) Man ska enligt 
denna tala om uppnådda effekter och hur de nationella inriktningsmålen har 
uppfyllts – men det gör man inte idag, menar en av de intervjuade planerarna. Idag 
rapporterar man bara hur mycket pengar som har gått åt men ingenting om 
effekterna av det.  

Kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring 
Flera intervjuade planerare efterfrågade en organiserad erfarenhetsåterföring och 
kunskapsutveckling för fortsatt miljöbedömning av länstransportplaner. Vid 
intervjuerna framkom förslag på att bilda ett forum där man samlar konkreta 
exempel och goda erfarenheter kring miljöbedömning av länstransportplaner. Flera 
respondenter poängterar att det råder stora skillnader i planeringsförutsättningar 
och därmed miljöhänsyn mellan länsplaner storstadsregioner och regioner med 
mycket glesbygd. Miljöbedömningen måste fungera på olika sätt och hantera olika 
slags problem beroende på skilda regionala planeringsförutsättningar och 
exploateringstakt. Kring dessa specifika regionala frågor kopplad till olika regionala 
förutsättningar efterfrågas också erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Det behövs någon slags forum där även kunskap både från praktisk verksamhet och 
från forskning kan tillföras de organisationer som ansvarar för 
länstransportplanerna. Det finns olika sätt att nå ut; genom anordnande av 
seminarier, genom att material sammanställs och tillgängliggörs via ett forum på 
internet, genom utbildningar och handböcker. Frågan är vilken myndighet som 
ansvarar för att sammanställa och sprida kunskap om miljöbedömning till 
organisationer ansvariga för framtagande av länstransportplaner, till regionkontor 
och länsstyrelser. 

Nedan sammanställs frågor där genomgången av MKB:er samt intervjuer med 
planerare visat på kunskapsluckor och svårigheter inom miljöbedömningen. Till 
varje fråga anges några aspekter eller exempel på hur frågan kan behandlas vidare.   
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Kunskapsområde Fråga Aspekt / Exempel 

Planeringsunderlag 
- Miljö  

Hur bör ett planeringsunderlag 
som beskriver länets/regionens 
miljöförhållanden utformas för 
att fungera för 
infrastrukturplaneringen? 

De uppgifter som tas fram inom 
ramen för en MKB ska vara 
rimliga med hänsyn till planens 
eller programmets 
detaljeringsgrad (6 kap. 13 § 2 
MB). 

Planeringsunderlaget bör 
tydligt beskriva 
miljöförhållanden, brister, 
problem och utmaningar i den 
aktuella regionen. 

Hur bör ett planeringsunderlag 
som beskriver länets/regionens 
landskap utformas? 

Enligt Europeiska 
landskapskonventionen ska 
planering ta hänsyn till hela 
landskapet. 
Landskapskaraktärsanalys är en 
metod beskriva lanskapet som 
en helhet  där det naturgivna, 
det mänskligt påverkade, det 
rumsliga och upplevelsebara 
samverkar. Flera aspekter i 
landskapet ges betydelse, inte 
bara utpekade 
intresseområden. Brister lyfts 
fram liksom landskapets 
känslighet mot förändringar 
och potential för utveckling.   

Hur kan den information om 
miljöförutsättningar och 
miljöeffekter som Trafikverket 
levererar i ÅVS:er, SEB:ar och 
MKB:er för väg- och 
järnvägsplaner användas i 
miljöbedömningen för en 
länstransportplan? 

En svårighet i 
miljöbedömningen för 
länstransportplaneringen 2014-
2025 har varit att underlag från 
Trafikverket levererats sent och 
har olika kvalitet vad gäller de 
beskrivningar av miljöeffekter 
som ingår. De som arbetar med 
miljöbedömningen behöver 
reda de olika leveransernas 
giltighet, kvalitet och 
användbarhet.  
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Strategisk 
miljöbedömning 

Hur kan man kommunicera om 
miljö på en strategisk nivå i 
tidiga planeringsskeden, 
exempelvis när strategier 
utformas? 

Miljöbedömning handlar om att 
kontinuerligt visa på vilka 
miljöeffekter som olika typer av 
strategiska val och inriktningar 
leder till, samt förslå alternativa 
inriktningar som i högre grad 
bidrar till ett hållbart samhälle.  

Hur ska alternativ till planen 
utformas?  

I Trafikverkets rapport 
metodbeskrivning Metod för 
miljöbedömning av planer och 
program inom 
transportsystemet (2011) anges 
att alternativ inte ska uppfattas 
som att flera olika 
planalternativ måste utformas 
utan istället handlar om att 
utarbeta alternativa lösningar 
inom ramen för samma plan. 

På vilken nivå och när i 
planeringen studeras 
alternativa lösningar?  

Alternativa lösningar bör 
utarbetas kontinuerligt genom 
planeringsprocessens olika 
skeden, i såväl systemanalys 
som åtgärdsplanering. 

Ska åtgärder i de tidigare 
planerna kunna omprövas och 
alternativa lösningar för dessa 
åtgärder föreslås?  

 

För framtagandet av 
länstransportplanerna 2015-
2025 har denna fråga hanterats 
olika av olika planupprättare.  

 

Om det finns åtgärder i 
gällande plan som i hög grad 
motverkar uppsatta mål för 
nytt planförslag bör dessa 
kunna jämföras med ett 
modifierat åtgärdsförslag.  

 

Om möjligheten att några 
åtgärder som följer med 
tidigare plan ska kunna ändras 
på något sätt, i inriktning eller 
omfattning bör detta klargöras i 
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tidigt skede i planeringen.  

På vilken nivå och med vilken 
detaljeringsgrad ska 
miljökonsekvenser för 
landskapet beskrivas? 

En brist i studerade MKB:er för 
länstransportplaner är att 
konsekvensbedömningar för 
landskapets värden bygger på 
för liten kunskap om 
länets/regionens rådande 
miljöförhållanden.  

En miljöbedömning bör 
redogöra för frågorna: Vad är 
betydande påverkan i detta 
sammanhang? Hur är 
åtgärderna relaterade till 
påverkans omfattning, 
varaktighet och frekvens? Hur 
är åtgärderna relaterade till 
befintliga värden och 
funktioner samt hotbilder och 
känslighet i de aktuella 
landskap som kommer att 
påverkas?  

Hur kan kumulativa effekter 
beskrivas och bedömas?  

 

En beskrivning av kumulativa 
effekter för miljöområdet 
landskap ska beskriva i vilken 
riktning och i stora drag hur 
olika landskap inom regionen 
kommer att förändras till följd 
av åtgärder i regional plan, 
nationell plan samt övrig 
planerad exploatering. 

Hur kan åtgärder för att 
motverka negativ påverkan av 
planen beskrivas?  

De åtgärder som ska motverka 
negativ påverkan kan delas upp 
i tre olika slag: 1) åtgärder som 
beskriver kommande 
processteg och arbetsmetoder, 
2) åtgärder som beskriver 
behov av framtagande nytt 
kunskapsunderlag för fortsatt 
planering med miljöhänsyn, 3) 
åtgärder som beskriver 
konkreta åtgärder. För 
miljöbedömning av planer är 
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viktigt att beskriva kommande 
processteg och behov av 
kunskapsunderlag för fortsatt 
planering med miljöhänsyn.  

Uppföljning av 
planen  

Hur ska planens miljöpåverkan 
ska följas upp? 

I genomgångna MKB:er är det 
oklart hur uppföljning ska ske, 
vad som ska följas upp och vem 
som ansvarar för uppföljningen.  

Vem/vilken myndighet ansvarar 
för uppföljning?  

Trafikverket bör ansvara för 
uppföljningen av planen 
eftersom verket ansvarar för 
utförandet av större delen av 
åtgärderna samt även har ett 
miljöansvar för stor del av den 
befintliga infrastrukturen.  

När ska uppföljning utföras?  Uppföljning bör utföras året 
innan framtagande av ny plan 
så att resultatet av 
uppföljningen kan användas 
som en del av 
kunskapsunderlaget för nästa 
planomgång.  

Figur 8. Sammanställning av frågeställningar där genomgången av MKB:er samt intervjuer med 
planerar visat på kunskapsluckor och svårigheter. 
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Fortsatt forskning 
Inom miljöbedömning för regional infrastrukturplanering kopplat till landskapets 
utveckling ser vi som utfört denna forskningsrapport två områden där det finns 
behov av fortsatt forskning. Dessa handlar om frågorna:  

• Hur kan man anpassa miljöbedömningen till olika typer av regionala förutsättningar? 
Det kan handla regioner med skilda typer av landskap och olika slags exploateringstryck.  

• Hur kan man överbrygga problemet med sektorisering inom området landskapshänsyn 
och landskapsutveckling inom regional planering? Det handlar bland annat om att på ett 
bättre sätt än idag kunna beakta samlade och kumulativa konsekvenser för landskapet 
inom en region.  

• Hur kan ett samlat kunskapsunderlag framställas till stöd för en integrerad 
miljöbedömning inom regional infrastrukturplanering? Denna studie har visat på stora 
brister avseende innehållet i det planeringsunderlag som använts. Studien visar också på 
att bristerna i miljöbedömningen hänger samman men bristande kunskap om regionens 
miljöförhållanden.  

Vidare behövs forskning kring frågan om landskapshänsyn inom den nationella 
planeringsskalan och de planeringsprocesser som är kopplade till framtagande av 
nationell infrastrukturplan.  
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