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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver en metod för miljöbedömning av transportplaner på över-
gripande strategisk nivå. Den redovisar bland annat förutsättningar, arbetssteg och vad 
som ska framgå i resultatrapporteringen.   

Syftet med metodbeskrivningen är att integrera miljöhänsyn i transportplaner så att en 
hållbar utveckling främjas.   

En miljöbedömning ingår i en planprocess och resulterar i en miljökonsekvens-
beskrivning. 

Det är viktigt att hålla isär följande tre begrepp:  

 miljöbedömning – process vid planering 
 miljökonsekvensbedömning – process för prövning av enskilda objekt  
 miljökonsekvensbeskrivning – dokumentation och presentation av resultat. 

Metoden omfattar tre skeden i planeringsprocessen: systemanalys, åtgärds-
planering för transportsystemet och uppföljning.  

Miljöbedömningsarbetet påbörjas genom att erfarenheter hämtas från uppföljning av 
tidigare planeringsomgångar. I det inledande arbetet bör även ingå att ta fram så kallade 
bedömningsgrunder, som definierar hur effekter och konsekvenser kommer att 
bedömas i miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget till bedömningsgrunder i rapporten 
fungerar som stöd vid avgränsning av betydande miljöpåverkan, vid kontroll av mål-
uppfyllelse och vid uppföljning.  

Det inledande miljöbedömningsarbetet fortsätter med att en nulägesbeskrivning tas 
fram samtidigt som arbetet med nollalternativ påbörjas. Ett första samråd om av-
gränsningar genomförs. Nollalternativet färdigställs i samband med att systemanalys 
påbörjas.  

I Systemanalys ägnas planeringen åt att identifiera och diskutera mål, brister och 
önskvärda funktioner i transportsystemet, samt strategier för att nå dessa. Arbetet 
består i att prioritera vid målkonflikter, det vill säga att finna miljömässigt lämpliga 
lösningar och att göra väl avvägda val. I miljöbedömningsarbetet används kontrollfrågor 
från de framarbetade bedömningsgrunderna som vägledning. Överväganden och motiv 
för val dokumenteras löpande. Detta är viktigt av flera skäl, bland annat eftersom detta 
gör det lättare att redovisa miljöintegration i den särskilda sammanställningen. En 
rapport sammanställs som visar inriktningen på arbetet i nästa skede, Åtgärds-
planeringen.  

Miljöbedömningsprocessen fortsätter i skedet Åtgärdsplanering för transport-
systemet. Där blir analysen åtgärdsinriktad och materialet mera konkret jämfört med 
systemanalysskedet. Skillnaden  mellan systemanalys och åtgärdsplanering är att mål-
fokus inte är lika snävt i åtgärdsplaneringen (bredd), att underlaget är mer detaljerat 
(djup) och att ”funktioner” beskrivs mer detaljerat i termer av konkreta åtgärder. 
Arbetet är annars principiellt detsamma som i systemanalysskedet.  
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Processen resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning som utgör ett av underlagen vid 
antagandet av planen. Ett utkast till åtgärdsplan med miljökonsekvensbeskrivning ska 
offentliggöras för samråd med berörda myndigheter och allmänheten. Metoden redogör 
för vad miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla. En del av beslutet om antagande 
av planen redovisas senare i form av en särskild sammanställning. 

Ett uppföljningsprogram upprättas i samband med att respektive plan färdigställs. 
Uppföljningen avgränsas till den miljöpåverkan som är relevant på den strategiska 
nivån. Miljöbalken ger utrymme för att samordna uppföljningen för flera transport-
planer. En fördel med detta är att det blir lättare att identifiera kumulativa effekter. 

  

Figuren visar flödet i skedena Systemanalys (ruta 1-10) och Åtgärdsplanering (ruta 11-20). 
Eftersom planeringen i stor utsträckning är en iterativ process finns återkopplingar och omtag i 
flera moment. Figuren redovisar dock bara den huvudsakliga arbetsgången i processen.  (BMP 
står för ”betydande miljöpåverkan”.) Vid ändring av plan tillkommer momentet behovsbedömning. 
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1 Inledning 

Denna metodbeskrivning visar hur miljöbedömningar bör genomföras. Med detta 
menas hur miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömning av planer och program kan 
tillämpas i arbetet med långsiktiga transportplaner. 

En miljöbedömning ingår i en planprocess och resulterar i en miljökonsekvens-
beskrivning. 

Det är viktigt att hålla isär följande tre begrepp:  

 miljöbedömning – process vid planering 
 miljökonsekvensbedömning – process för prövning av enskilda objekt  
 miljökonsekvensbeskrivning – dokumentation och presentation av resultat. 

Begreppet miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används både för det dokument som tas 
fram i samband med planeringprocessen och för det dokument som tas fram i samband 
med prövningprocessen för enskilda objekt. Båda typerna av MKB regleras av miljö-
balkens kap. 6 men av olika paragrafer. 

Bedömningarna av planer och program görs tidigt i den planeringsprocess som senare 
kan få betydelse för specifika verksamheter eller projekt. Konsekvensbedömningen av 
en plan eller ett program blir mer övergripande och allmän än vad miljökonsekvens-
beskrivningen av en verksamhet blir.  

1.1 Läsanvisning och målgrupp  
Rapporten är indelad i tre delar.  

Del A handlar om förutsättningar för att integrera planprocess och miljöbedömnings-
process. 

Del B beskriver tillämpning av miljöbedömningsmetoden inom de viktigaste 
planerings-skedena.  

Del C innehåller särskilda beskrivningar av de moment som ingår i miljöbedömningen.  
I del C presenteras således moment i miljöbedömningen mer i detalj, medan deras plats 
i processen beskrivs i del B. Begrepp som presenteras i del B kan därmed få sin närmare 
förklaring i del C.  

Målgrupp för metodbeskrivningen är främst tjänstemän på regeringskansliet, planerare 
och miljöspecialister, såväl hos regionala planeringsaktörer som hos Trafikverket, samt 
konsulter som medverkar i miljöbedömningsarbetet. 

1.2 Några begrepp som förekommer i metodbeskrivningen 
Här beskrivs några viktiga begrepp som förekommer i metodbeskrivningen: 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning är en bedömning av om en plan eller ändring av en plan ska 
miljöbedömas.  
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Betydande miljöpåverkan 
”Betydande miljöpåverkan” är ett kriterium som används för olika uppgifter i flera 
skeden av planering med miljöbedömning.  

I behovsbedömningen är betydande miljöpåverkan ett av flera kriterier som avgör om 
det krävs miljöbedömning eller inte. Andra kriterier för behovsbedömningen gäller till 
exempel planens styrande funktion och ändamål. För de typer av planering som är 
aktuella här är det i princip obligatoriskt med miljöbedömning, det vill säga lagstiftaren 
antar att planerna generellt kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför utvecklar vi 
inte användningen av begreppet ”betydande miljöpåverkan” för behovsbedömning i 
denna metodbeskrivning.1   

I avgränsning av miljöbedömningen är betydande miljöpåverkan ett av flera kriterier 
som pekar på till exempel att 

 en viss miljöaspekt är viktig att utreda vidare 
 konsekvenserna för ett visst miljöintresse bör redovisas närmare i miljö-

konsekvensbeskrivningen 
 det är prioriterat att söka alternativa lösningar i en viss fråga 
 frågan bör uppmärksammas i samråd.  

I uppföljningen är betydande miljöpåverkan ett kriterium för att välja att vidta åtgärder 
som behövs för övervakning eller annan uppföljning. 2 

Att en avgränsad del av en plan bedöms få betydande miljöpåverkan är emellertid inte 
avgörande för beslutet om ett planförslag ska antas eller inte. Det är däremot en viktig 
indikation på att det finns miljöförhållanden som är betydelsefulla att ha med i 
bedömningen när planförslaget prövas. Vilken miljöpåverkan som anses vara betydande 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, och denna ska beaktas i vid val av åtgärder. I 
beslutet om ett planförslag ska bedömningen av miljökonsekvenserna redovisas i en 
särskild sammanställning. 3 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder används som ett verktyg för att definiera hur effekter och 
konsekvenser kopplat till de miljöaspekter som räknas upp i miljöbalkens  6 kap 12 § 
punkt 6 kommer att bedömas  i MKB-dokumentet. I denna metod har bedömnings-
grunderna en vidare användning än vid miljökonsekvensbedömning av åtgärder och 
verksamhet (projekt-MKB). Det förslag till bedömningsgrunder som redovisas kan 
fungera som stöd vid avgränsning av betydande miljöpåverkan, vid kontroll av mål-
uppfyllelse och vid uppföljning. 

Miljöbedömning 
En miljöbedömning är en process som innehåller vissa obligatoriska moment, till 
exempel att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning och hålla samråd. Miljöbedömning 

                                                        
1 6 kap 11§ 2 st, miljöbalken (1998:808) och 4§ 1 st 2p förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

2 6 kap 12 § 2 st 9 p, 16 § 2 st 4 p och 18 § miljöbalken (1998:808). 

3 6 kap 16 § miljöbalken (1998:808). 
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krävs i vissa fall när en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program. 4  

Miljökonsekvensbeskrivning 
Naturvårdsverket skriver i sin handbok ”Miljökonsekvensbeskrivningen är den skriftliga 
redogörelse där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. 
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Även vid miljökonsekvens-
bedömning av verksamheter och åtgärder (projekt) heter motsvarande dokument 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. MB).”5 (se avsnitt 9.1 samt bilaga C) 

Miljöförutsättningar 
Förutsättningar som skapar och karaktäriserar miljön inom ett visst område. Det kan 
handla om landskapet, ekosystem, historisk utveckling, bebyggelse och mark-
användning. Även miljösituationen (buller, luftkvalitet, föroreningar med mera) i 
området ingår i förutsättningarna.  

Nollalternativ 
Nollalternativet är en gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling utan 
åtgärder enligt en systemanalys, en plan eller enligt en ändring av en plan. 
Nollalternativet är följaktligen en beskrivning av miljöförhållandena och av miljöns 
sannolika utveckling om, planen eller ändringen inte genomförs.6 Det ska användas som 
referens som planens effekter kan jämföras mot. (Se avsnitt 6.3) 

Särskild sammanställning 
Ett syfte med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av bedömnings-
förfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen via samråd 
etc. Sammanställningen ska också redovisa vilka överväganden som gjorts och varför, 
samt hur olika synpunkter och förslag har beaktats. Den visar bland annat hur allmän-
heten fått insyn.7 (se avsnitt 9.2) 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling beskrivs på följande sätt i miljöbalken, 1 kap 1 §: ”Bestämmelserna i 
denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken 
skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och 
fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhälls-
ekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och 
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att 
ett kretslopp uppnås.”  

                                                        
4 Hämtat ur Naturvårdsverkets allmänna råd om planer och program, NFS 2009:1, s1. 

5 Hämtat ur Naturvårdsverkets Handbok 2009:1, s 12 

6 6 kap 12 § punkt 2 miljöbalken (1998:808) 

7 Hämtat ur Naturvårdsverkets Handbok 2009:1 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. 
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1.3 Syfte med metoden för miljöbedömning 
Syftet med en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 

Ambitionen med denna rapport är att skapa ett verktyg som medverkar till att:  

 miljöbedömning integreras så att nationella och regionala transportplaner leder 
till hållbar utveckling  

 det finns en samsyn bland berörda planeringsaktörer och myndigheter om hur 
en miljöbedömning för planer och program i transportsystemet ska genomföras 

 miljöarbetet i planeringen medverkar till att det långsiktiga planeringsarbetet 
genomförs med hög kvalitet och till en rimlig kostnad  

 integration av miljöfrågor i planeringsprocessen. 

1.4 Avgränsning av metodens användningsområde 
Metoden för miljöbedömning av planer är framtagen för att tillämpas på transport-
systemet som helhet. Metoden omfattar inte miljökonsekvensbeskrivningar och 
miljökonsekvensbedömningar av verksamheter, åtgärder och projekt.  

Det är ännu oklart vilket planeringssystem som kommer att gälla för transportplaner 
framöver. Därför har det inte varit möjligt att utforma metoden med en konkret 
koppling till planeringsprocessen. Metoden behöver utvecklas och bli mer kopplad till 
planeringsprocessen när den väl är beslutad.Metoden är därför inriktad på tre skeden i 
planeringsprocessen. Dessa skeden har bedömts som centrala och relativt oberoende av 
kommande ställningstaganden om utformningen av processen. En konsekvens av detta 
är att rollfördelningen inom och mellan aktörerna inte har kunnat preciseras närmare. 
Planupprättaren äger dock processen och ansvarar för genomförandet.  
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DEL A FÖRUTSÄTTNINGAR 

2 Miljöbedömningsprocessen ska vara 
integrerad  med planeringsprocessen 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet 
så att en hållbar utveckling främjas. Detta följs upp genom att den beslutande myndig-
heten redovisar hur miljöaspekterna har integrerats och hur miljöbedömningen har 
beaktats i besluten. Redovisningen görs i en så kallad särskild sammanställning.  

För att miljöbedömningen ska bli integrerad i planeringen fordras att de betydande 
miljöaspekterna tas upp i det löpande planeringsarbetet, ända från tidiga skeden till de 
slutliga planerna och programmen. Det fordras också att ansvar och roller i planerings-
arbetet är tydligt utpekade, att arbetet följs upp och att personer med rätt kompetens 
deltar i arbetet. Det är alltså till stor del en fråga om att planeringsarbetet är bra 
organiserat, men centralt är att deltagarna  i planeringsprocessen analyserar 
miljöeffekter av olika handlingsvägar. 

Det är dessutom viktigt att diskutera målkonflikter i tidiga skeden . I planeringen ska 
man med en given resursram prioritera mellan många olika mål. Det är viktigt att 
miljömålen hanteras på samma villkor som övriga mål. 

2.1 Miljöbedömning av systemanalyser och åtgärdsplaner  
Myndigheter och kommuner ska enligt lagar och andra författningar  upprätta vissa 
planer och  program. Myndigheten eller kommunen ska då göra en miljöbedömning av 
planen eller programmet och av ändringar av dessa, om genomförandet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.8 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar preciserar när en plan, ett program 
eller en ändring kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed när en plan, 
program eller ändring ska miljöbedömas.9  

En transportplan förutsätts alltid innebära risk för betydande miljöpåverkan, vilket i sin 
tur ställer krav på miljöbedömning. Bilaga D beskriver hur en behovsbedömning kan 
redovisas. Det är ett formellt steg som ska redovisas vid samråd (läs mer om samråd i 
kapitel 7).  

Trafikverket anser därför att en miljöbedömning ingår i de tre skeden av planerings-
processen som presenteras i denna metod: systemanalys, åtgärdsplan och uppföljning. 
Miljöbedömningen behöver inledas i systemanalysskedet.. Den bidrar till att planupp-
rättaren undviker förseningar, förelägganden och kostnader i senare skeden av 
planeringsprocessen för enskilda objekt. Miljöbedömningen fortsätter i nästa skede, 
åtgärdsplan för transportsystemet,  där mer konkreta åtgärdspaket utformas. I skedet 

                                                        
8 6 kap 11 § miljöbalken (1998:808)  

9 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
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uppföljning hanteras åtgärder och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen innebär. 

Arbetet med miljöbedömningen ska omfatta vad som är rimligt med hänsyn till10 

1.  bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

2.  planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

3.  allmänhetens intresse  

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

Denna avgränsning innebär till exempel att miljöaspekter, efter en första genomgång, 
inte utreds närmare i planen eller programmet om de uppenbart inte påverkas på 
betydande sätt, eller om påverkan kan klarläggas först i senare skede. Redovisningen 
begränsas då till motiven för att detta inte fördjupas i miljöbedömningen. 
Avgränsningen innebär dock inte att en myndighet eller kommun kan välja att enbart ta 
med någon eller några av de uppräknade punkterna i MB 6 kap § 12 vid redovisning av 
miljöbedömningen.11   Denna bestämmelse föreskriver innehållet i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar miljöbedömningen. Detta redovisas 
närmare i kapitel 5 Avgränsning av miljöbedömningen. 

2.2 Miljöbedömning vid ändring av plan 
Ändring av plan kan medföra att en ny miljöbedömning måste genomföras. Frågan om 
ny miljöbedömning avgörs genom den behovsbedömning som planupprättaren själv 
genomför. Bedömningskriterier framgår av bilaga 4 till Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.  

Om man vid behovsbedömningen kommer fram till att ändringen föranleder en miljö-
bedömning, genomförs den på motsvarande sätt som vid miljöbedömning av åtgärds-
plan (se avsnitt 3.3). 

2.3 Ansvar och organisation 
Miljöbedömningen blir tydlig och effektiv genom en väl förberedd organisation. 
Beställaren av systemanalys och plan har ansvar för att det finns resurser för att ta fram 
relevanta beslutsunderlag. Resurser ska säkerställas tidigt, och de personer som ska 
delta ska ha möjlighet att avsätta tid för att arbeta med miljöbedömningen. Resurserna 
ska vara tillräckliga för att genomföra en miljöbedömning  enligt bestämmelserna i 
miljöbalken 6 kap och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.  

2.3.1 Kompetenskrav  

Bland de personer som deltar i miljöbedömningen måste det finnas  kompetens i såväl 
trafik- och samhällsanalys som miljöanalys. Det måste också finnas kunskap om 
kopplingarna däremellan, för att underlätta värderingen av betydande miljöpåverkan.  

                                                        
10 6 kap 13 § miljöbalken (1998:808) 

11 Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116, s 41. 
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Personer som arbetar med åtgärdsplaneringen bör ha kunskap om hur planprocessen 
fungerar och hur miljöbedömningen integreras samt en förståelse för sin egen del i 
helheten. Det är avgörande att de medverkande förstår syftet med miljöbedömningen 
och att arbetet med miljöbedömningen inte bara är en fråga för miljöspecialister. På 
motsvarande sätt är planeringsprocessen något som inte enbart planerare ska ha 
förståelse för. En grundläggande utbildning som bland annat behandlar planering och 
miljöintergration kan därför vara nödvändig för alla som deltar i planprocessen. 

2.4 Hantering av miljömål 
En uppgift för miljöbedömningen är att påverka transportplaneringen i riktning mot en 
hållbar utveckling. När miljöbedömningsarbetet påbörjas finns ett stort antal mål, krav, 
önskemål och inspel att utgå från. Dessa behov måste vägas mot varandra. Vilka mål 
som ska prioriteras avgörs i skedet Systemanalys, och målen kommer sannorlikt att 
behöva konkretiseras i nästa skede. Målkonflikter mellan miljömål och exempelvis 
tillgänglighetsmål förekommer. Miljöspecialister och planerare behöver därför skapa en 

gemensam plattform att utgå från vid 
avvägningarna. Målbilder kan vara ett sätt att 
göra detta. Definierade miljöfunktioner 
(delmål) som ska uppfyllas är ett annat. Det 
kan även finnas ett behov att gemensamt 
tolka de planuppdrag och direktiv som finns. 
Kommunikationen i det in-ledande skedet 
kan till exempel hanteras i work-shops, 
fokusgrupper och dialoger. Planeringens 
upplägg styr hur målen kommer att hanteras 
i det aktuella fallet och planeringens upplägg 
styrs av hur uppdraget formulerats.  

 

 

2.5 Uppföljning av att miljöbedömningen är integrerad 
Miljöbedömningen kan anses ha varit integrerad om samtliga av följande villkor är 
uppfyllda: 

 Planeringsorganisationen har innehållit miljökompetens.  
 Miljömål har beaktats på samma villkor som andra planeringsmål.  
 Lagstiftningens formella krav på processen har uppfyllts.  
 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.  

Figur 1. Var mål kommer in i planerings- 
processen under systemanalys och 
åtgärdsplanering för transportsystemet  
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DEL B INTEGRERAD MILJÖBEDÖMNING I PLANERINGSPROCESSEN 

3 Miljöbedömning i planeringsprocessen 

Planeringsarbetet behöver byggas upp så att miljöbedömningen kan integreras i de tre 
skeden som i pekas ut i detta dokument. Dessa skeden antas vara följande: 

 systemanalys 
 åtgärdsplanering för transportsystemet   
 uppföljning 

Metoden utgår från att miljöbedömningen genomförs i skedena Systemanalys och 
Åtgärdsplanering för transportsystemet. Alla tre skedena omfattar arbetet med nationell 
transportplan samt länsplaner. En redovisning i form av en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB-dokument, arbetas fram löpande och presenteras i slutet av åtgärds-
planeringen. Uppföljning av miljöpåverkan ingår som en del i miljöbedömningsarbetet.  

Planeringsmetoden kan också behöva förbättras. Om uppföljningen har lett fram till 
slutsatser om att arbetssättet behöver justeras bör förslagen om detta också ingå. 

 

Figur 2. Schematisk skiss över viktiga skeden i planeringsprocessen 

 

3.1 Förberedelser inför miljöbedömningen 

3.1.1 Ta fram underlag inför miljöbedömning 

Miljöförutsättningarna analyseras ett antal gånger under miljöbedömningsprocessen. 
Resultaten från analysen av miljöförutsättningar och av kvaliteter och brister i det 
aktuella området kan kopplas till olika intressen. Till analysen och kopplingen till 
intressen behövs underlag om det som berör planen och som därmed är relevant att ta 
hänsyn till i det fortsatta planeringsarbetet.  
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Delar av underlaget för miljöbedömningen kommer från andra delar av 
planeringsprocessen och andra typer av bristanalyser.  Det är knappast troligt att allt 
underlag finns framme i den utformning och omfattning som behövs när 
miljöbedömningen ska påbörjas. Miljöbedömningen måste därför planeras i förväg. 
Systemanalyser, trafikprognoser och annat planeringsunderlag kräver analys utifrån ett 
miljöperspektiv. Mål och strategier kan behöva kompletteras och anpassas, och även 
andra anpassningar kan behövas. 

Underlag för att genomföra miljöbedömningen kan delas in i:   

 lagar, regler och miljömål som styr arbetet (se bilaga A)  
 rådande miljöförhållanden i allmänhet – nuläge, landskapsanalys 
 kunskap om tillkommande, planerade åtgärder i planen 
 underlag för framtagande av ett miljöbedömt nollalternativ att bedöma effekter 

utifrån (se avsnitt 6.3) 
 bedömningsgrunder (se avsnitt 3.2.1 och 4). 

3.2 Systemanalys 
En mängd olika förutsättningar ska analyseras inför planeringsarbetet. Det sker 
sannolikt först i skedet Systemanalys. Systemanalyser utförs på både regional och 
nationell nivå. I arbetet ingår en analys av hur transportsystemets tillstånd matchar den 
framtida efterfrågan av resor och transporter. Planerarna undersöker i detta skede också 
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 miljöförutsättningarna blir tydliga i detta tidiga skede. 

Utgångspunkten vid framtagande av systemanalyser är bland annat följande underlag:  

 relevanta mål som har tydlig nationell eller regional inriktning 
 tillstånd och förutsättningar i omvärlden regionalt och nationellt  
 bedömning av trafikutvecklingen och av medborgarnas och näringslivets 

nuvarande och framtida efterfrågan på transporter och resor 
 rådande tillstånd i transportsystemet 
 summering av framtida utmaningar och möjligheter 
 förhållanden och utveckling i miljön. 

Systemanalyserna leder fram till olika val och systemlösningar, och konsekvenserna av 
dessa för miljön och andra faktorer måste analyseras. Detta sker genom en riktnings-
analys (övergripande kontrollfrågor som besvaras genom expertbedömningar och som 
visar vad åtgärdspaket leder till). I riktningsanalysen kan strategiska frågor formuleras 
och föras vidare i den fortsatta processen.  
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Figur 3 visar flödet i skedena Systemanalys (ruta 1-10) och Åtgärdsplanering (ruta 11-20). 
Eftersom planeringen i stor utsträckning är en iterativ process finns återkopplingar och omtag i 
flera moment. Figuren redovisar dock bara den huvudsakliga arbetsgången i processen.  (BMP 
står för ”betydande miljöpåverkan”.) Vid ändring av plan tillkommer momentet behovsbedömning 
(se avsnitt 2.2) 

3.2.1 Utgångspunkter för miljöbedömning i systemanalysen 

Arbetet med miljöbedömningen utgår från  en nulägesbeskrivning och ett nollalternativ 
(se kap 6.3). Nollalternativet är nödvändigt för att det ska gå att göra jämförbara 
bedömningar av åtgärderna i den kommande planen. Nollalternativet arbetas normalt 
fram i ett nationellt projekt efter samråd med regionala aktörer. I arbetet bör deltagarna 
ta hänsyn till vilka olika behov av effektbedömning som finns. Delar av nollalternativet 
beskrivs mera i detalj  och anpassas av den regionala planeringsorganisationen. 

Den avgränsning som presenteras i exempelvis planeringsdirektiv, nulägesbeskrivning 
och bedömningsgrunder blir föremål för samråd (se kap 7.2). 12 Det är lämpligt att 
stämma av samrådshandlingarnas innehåll mot miljöbalkens 6 kapitel, 12 §. Yttrandena 
från samråd sammanställs och ska beaktas under planeringsprocessen. Man gör även de 
ändringar i bedömningsgrunderna som behövs. 

Internationellt samråd kan bli aktuellt. Läs mer om detta i avsnitt 7.4).   

                                                        
12 kap 6 § 13 miljöbalken (1998:808) anger att ett samråd om miljökonsekvensbeskrivningen ska genomföras innan 
omfattning och detaljeringsgrad bestäms. 
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3.2.2 Miljöbedömning i systemanalysen 

Planeringsprocessen är ofta komplicerad med ett stort antal små och stora vägval (se 
figur 4 och kapitel 6).  

Det är viktigt att projektorganisationen sätter av tid för en gemensam diskussion om 
måluppfyllelse när miljöbedömningsarbetet börjar. I denna inledande målanalys kan 
projektgruppen identifiera relevanta mål som har tydlig nationell eller regional in-
riktning. Målen diskuteras i samråd med de aktörer som har identifierats och samman-
fattas sedan i en gemensam målbild för för transportsystemets utveckling och framtida 
miljöprestanda/miljöpåverkan.  

 

 

Figur 4: En transportplan tas fram genom ett stort antal val, där korrigerande åtgärder och 
överväganden krävs fortlöpande för att (miljö)målet ska nås. 

När arbetet med en nulägesbeskrivning, en gemensam målbild och ett gemensamt 
nollalternativ (läs mer i del C, avsnitt 6.3) är klart, kan projektgruppen påbörja en 
diskussion om önskvärda funktioner i transportsystemet, det vill säga konkreta delmål 
eller ambitioner för planeringen. Det är viktigt att i detta sammanhang även utforma 

Kontrollfrågorna (se ? i bilden) ska leda 
planeringen mot miljömålen. Om svaret på 
kontrollfrågorna blir ”nej” krävs ytterligare 
åtgärder för att nå målen. Kontrollfrågor från 
förberedda bedömningsgrunder kan 
användas i miljöbedömningen. 
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”miljöfunktioner” (delmål för miljön) i syfte att hitta strategier och åtgärder som leder 
mot måluppfyllelse. 

I systemanalysen prövar planerarna olika funktioner genom att göra ett stort antal val 
där det fortlöpande krävs korrigerande överväganden för att hitta den bästa vägen till 
måluppfyllelse (se avsnitt 6.2). De mer avgörande övervägandena dokumenteras, 
eftersom detta gör det väsentligt lättare att redovisa miljöintegration i den särskilda 
sammanställningen (se avsnitt 9.2). 

Inom transportplanering brukar man tala om att skapa eller upprätthålla  
funktioner i transportsystemet. Exempel på ”miljöfunktioner” (delmål) kan vara:  

 - En viss andel av befolkningen utmed det statliga väg- och järnvägsnätet ska ha 
boendemiljöer med bullernivåer som underskrider 55 dB(A). 

- Klimatpåverkan från transportsystemet i en utpekad region ska på lång sikt vara 
definierad och till 2026 minska med ett visst antal ton/år. 

- Transportsystemet ska inte innebära hinder för djurs vandringar i landskapet. 

 

Kontrollfrågor i bedömningsgrunderna används i arbetet med att hitta en lämplig 
sammansättning av funktioner. Kontrollfrågorna gör det lättare att hitta den betydande 
miljöpåverkan (positiv eller negativ) på respektive miljöaspekt som kan uppkomma med 
de valda sammansättningarna av funktioner. Kumulativa effekter bör ägnas särskild 
uppmärksamhet (läs mer i kapitel 8). Kontrollfrågorna besvaras genom att en grupp 
personer med olika kompetenser gör kvalitativa bedömningar utifrån ett tidigt underlag 
och kontrollfrågor. Frågorna ställs i en successiv och iterativ process där arbetet 
slutligen utmynnar i ett förslag till strategi (se figur 5). Motiven bakom de strategiska 
valen under denna process ska dokumenteras. De yttranden som har kommit in vid 
samrådet om avgränsning stäms av. Detta arbete måste vara integrerat med den övriga 
planeringen.  
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Figur 5. Steg i miljöbedömningsprocessen för framtagande av underlag till vägval samt analys 
och dokumentation av vägval i planeringsprocessen 

 

Exempel på kontrollfrågor: 

Innehåller funktioner eller inriktningar i systemanalysen alternativt åtgärds-
planeringens åtgärdspaket sådant som påverkar möjligheten att avläsa landskapets 
karaktär och samband? 

Kan funktionella eller känsliga landskap påverkas av funktioner eller inriktningar 
 i systemanalysen alternativt åtgärdsplaneringens åtgärdspaket i sådan utsträckning  
att vi riskerar förlust av biologisk mångfald? Kan miljöer tillföras?  

Kan barriäreffekter uppstå för prioriterade djurgrupper bland funktioner eller 
inriktningar i systemanalysen eller åtgärdspaket i åtgärdsplaneringen? 

Finns problem att vistas säkert bland funktioner eller inriktningar i systemanalysen 
alternativt det transportsystem åtgärdsplaneringen resulterar i? 

Finns det behov av bullerminskningar i eller intill utpekade områden med hög 
ljudkvalitet bland funktioner eller inriktningar i systemanalysen alternativt 
åtgärdspaket som föreslås i åtgärdsplaneringen? 
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En faktor att ta hänsyn till i analysen är att det relativt ofta förekommer målkonflikter 
både mellan olika miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål. Ett exempel på 
det senare är målet om regionförstoring som leder till ökade transporter, vilket i sin tur 
bland annat medför ökade utsläpp av koldioxid. En analys av vilket av dessa 
konkurrerande mål som leder till den bästa måluppfyllelsen för uppdraget kan fungera 
som ett bra stöd i beslutsfattandet. 

Miljöbedömningen i systemanalysen ska genomföras samtidigt med övriga delar av 
systemanalysen (och inte i efterhand) för att den ska bli väl integrerad i denna.  

Arbetet med miljöbedömning i systemanalysfasen avslutas med att avvägningarna 
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 dessa 

beskrivningar tagits fram.13  

Rapporten är ett nödvändigt underlag för beslutet om vilken inriktning arbetet ska ha 
under nästa skede. 

3.3 Åtgärdsplanering för transportsystemet  
Även vid åtgärdsplaneringen ska en mängd olika förutsättningar analyseras inför 
planeringsarbetet. Analysen blir mer åtgärdsinriktad och materialet mera konkret än i 
systemanalysskedet. Systemanalysen har resulterat i förslag på principiella 
valmöjligheter i åtgärdsarbetet, och funktioner har pekats ut. Underlag för de 
inriktningar som ligger till grund för regeringens beslut om ändamål med planeringen 
bör  finnas framme i detta skede.  

I åtgärdsplaneringen används samma utgångspunkter och bedömningsgrunder som i 
systemanalysskedet, fast i uppdaterad form. Det fortsatta arbetet diskuteras med 
identifierade aktörer. 

3.3.1 Utgångspunkter för miljöbedömning i åtgärdsplanering 

Det är viktigt att jämföra resultaten från systemanalysen och miljöbedömningen inför 
planeringsarbetet. Projektgruppen bedömer om avgränsningen av miljöaspekterna 
inklusive deras inbördes förhållande fortfarande är giltig. Om beslutet om fortsatt 
planering innebär att nya funktioner tillkommer bör kontrollfrågorna från 
systemanalysskedet ställas på nytt. Detta dokumenteras på motsvarande sätt som i 
systemanalysskedet. 

                                                        
13 Dessa problem kan till exempel vara tekniska brister eller brist på kunskap enligt prop. 2003/04:116, s 65. 
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Systemanalysen kan ha visat att det finns risk för betydande miljöpåverkan eller att 
någon del av strategin eller någon funktion som föreslagits i analysen inte bidrar till 
måluppfyllelse. Sådan information bör leda till fördjupade analyser. Förslagsvis kan 
metoder som presenteras i förberedda bedömningsgrunder användas. Analysen kan på 
så sätt påverka utformningen av planalternativet eller av de åtgärder som ingår.  Detta 
dokumenteras på motsvarande sätt som i systemanalysskedet. 

Inför arbetet med åtgärdsplanen kan nulägesbeskrivningen från systemanalysen behöva 
ses över. Ett mer preciserat nollalternativ måste också formuleras och analyseras. 
Nollalternativet ska sedan användas som referens i miljöbedömningen av planen.  

3.3.2 Miljöbedömning i åtgärdsplaneringen 

När utgångspunkterna för miljöbedömning i åtgärdsplaneringen är utredda fortsätter 
arbetet med miljöbedömningen. 

Det är viktigt att projektorganisationen sätter av tid för en gemensam diskussion om 
måluppfyllelse. Därmed kan man åstadkomma de bästa förutsättningarna för att göra en  
avvägning av hur planen bidrar till måluppfyllelse. Avvägningen ska göras mot 
målanalysen, mot de funktioner som pekats ut i systemanalysskedet  och mot 
regeringens beslut.  

Metoder för insamling av underlag och analysmetoder bör finnas framtagna (se kapitel 
4). Dessa använder man för att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter av 
diskuterade åtgärder och för att finna åtgärder eller åtgärdsmixer som leder mot satta 
miljömål.  Planerarna utarbetar sedan olika förslag till åtgärdspaket i en iterativ process:  

Analysera på vilket sätt föreslagna åtgärdspaket uppfyller miljömålen,  

 motivera val av åtgärder  
 identifiera åtgärder som bidrar till att målen uppfylls. 

Miljöeffekterna är ett av flera underlag för avvägningar mellan olika åtgärder fram till 
ett slutligt planförslag. 

Arbetet fördjupas allteftersom underlaget blir mer detaljerat. Det kan vara aktuellt att 
analysera konkreta investeringsåtgärder, drift- och underhållsåtgärder, mindre 
justeringsåtgärder samt åtgärder som ska genomföras i samverkan med andra aktörer. 

Olika åtgärdspaket eller delar av paket jämförs för att planupprättaren ska kunna föreslå 
ett visst paket av åtgärder (se kapitel 6 om alternativ). 

Den slutliga versionen av miljökonsekvensbeskrivningen sammanställs och skickas ut 
på samråd tillsammans med planen (se kapitel 9.1). 
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Figur 6. Modell för planeringsprocess med miljöbedömning 

3.4 Uppföljning av planens resultat 
Uppföljningen av miljöbedömningen integreras med annan uppföljning av 
verksamheten. Detta ska göras årligen.  Ett uppföljningsprogram upprättas  i samband 
med att respektive plan färdigställs. Vid uppföljning av effekter, konsekvenser och 
måluppfyllelse i ett strategiskt planeringsperspektiv avgränsas uppföljningen till de 
miljöaspekter som är relevanta på den strategiska nivån. Miljöbalken ger utrymme för 
att samordna uppföljningen för flera transportplaner. Det finns därför möjlighet att 
samordna uppföljningen för hela planeringsprocessen. En fördel med att uppföljningen 
omfattar flera planer och program är att det blir lättare att identifiera kumulativa 
effekter (se kapitel 8).  

Ett syfte med uppföljningen är att den ska leda till erfarenhetsåterföring i 
planeringsprocessen. Uppföljning kan även ses som ett hjälpmedel för att avgränsa 
miljöbedömningen inför kommande planeringsomgångar. Därutöver kan det vara 
lämpligt att låta en översyn av själva miljöbedömningsarbetet ingå i uppföljningen. 
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DEL C MOMENT 
 

I del C presenteras särskilt viktiga moment i miljöbedömningen närmare. Kopplingen 
till planeringsprocessen beskrivs här inte lika tydligt som i del B. Läs gärna först del B 
för att förstå sambandet mellan miljöbedömningsprocessen och planeringsprocessen. 

4 Bedömningsgrunder med kriterier för 
bedömning av måluppfyllelse och betydande 
miljöpåverkan  

En viktigt del i miljöbedömning 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. Till 
stöd för detta arbete kan bedömningsgrunder tas fram. Bedömningsgrunderna kan 
sedan användas för att systematiskt bedöma vilken miljöpåverkan planen får och hur 
den bidrar till att målen kan nås.  

Det huvudsakliga syftet med bedömningsgrunder är att identifiera när det kan finnas 
betydande miljöpåverkan i samband med att man tar fram långsiktiga transportplaner. 
Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma på miljöaspekterna redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Bedömningsgrunder kan även fungera som stöd vid avgränsning, kontroll av mål-
uppfyllelse och uppföljning. Innehåll, motiveringar och inriktning kan förklaras tydligt i 
samråd med hjälp av förberedda bedömningsgrunder.  

Gemensamma fastlagda tolkningar underlättar arbetet och möjliggör ett gemensamt 
arbetssätt.  

4.1 Trafikverkets förslag till utformning av bedömningsgrunder 
Trafikverket har utvecklat ett förslag till bedömningsgrunder som stöd för att göra 
miljöbedömningen av långsiktiga transportplaner mer förebyggande och strategisk.   

Bedömningsgrunderna föreslås vara kopplade till de miljöaspekter som räknas upp i 
miljöbalkens 6 kapitel 12 § punkt 6 (se figur 7). Hur dessa förhåller sig inbördes och hur 
kumulativa effekter med mera ska hanteras diskuteras i kapitel 8.  
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Figur 7. Miljöbalkens miljöaspekter samt strategiska fokusområden  

4.1.1 Bedömningsgrundernas användning 

Bedömningsgrunderna kommer att behöva revideras utifrån både ny kunskap och nya 
frågeställningar. Det blir troligen även nödvändigt att göra vissa anpassningar utifrån de 
planeringsdirektiv som kommer. Detta innebär att bedömningsgrunderna ska ses som 
levande dokument som behöver förvaltas och uppdateras. Det går inte att genomföra en 
miljöbedömning med hjälp av enbart bedömningsgrunderna. De ska heller inte ses som 
checklistor som kan användas av vem som helst. Bedömningsgrunderna beskriver 
komplicerade sammanhang. De kan användas för att vägleda en grupp personer med 
olika kompetenser som genomför en systemanalys eller åtgärdsplanering med 
miljöbedömning. 

4.1.2 Bedömningsgrundernas innehåll 

Ambitionen är att bedömningsgrunderna ska vara kortfattade. Om användaren behöver 
mer bakgrund och förklaringar till det som redovisas i bedömningsgrunderna får detta 
oftast sökas på annat håll. Det finns dock hänvisningar till fördjupningsmaterial inlagda.  

Bedömningsgrunderna är uppbyggda på likartat sätt med fem delar: 

1 Definition 

Här beskrivs parametrar och miljöaspektens omfattning utifrån vad som är relevant för 
transportsektorn. 
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2 Avgränsning 

De delar av respektive miljöaspekt som är relevanta att hantera i miljöbedömningen 
definieras och sådant som inte ingår i bedömningsgrunden redovisas. 

3 Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan 

En inledande redovisning av Trafikverkets ställningstagande om när och under vilka 
förhållanden betydande negativ eller positiv miljöpåverkan antas föreligga. 

4 Utvecklingsbehov 

Här redovisas de behov som finns inom varje aspekt av förbättrade underlag, 
analysmetoder med mera. 

5 Miljöbedömningstabell 

I varje bedömningsgrund finns en så kallad miljöbedömningstabell som redovisar 
kriterier, frågeställningar och metoder för att bedöma om betydande miljöpåverkan kan 
föreligga och om planen bidrar till uppfyllelse av miljökvalitetsmål. Tabellen ger även 
vägledning när det gäller uppföljning. 

 
Tabell 1. Översikt över innehållet i en så kallad miljöbedömningstabell. 

 

Nedan beskrivs några av kolumnrubrikerna i miljöbedömningstabellen (se tabell 1). 

Indikatorer  

En indikator kan sägas vara en avgränsad del av en miljöaspekt. En indikator är en 
kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel som utgör ett enkelt men pålitligt sätt att 
mäta måluppfyllelse, spegla förändringar kopplade till en insats eller bedöma en 
utvecklingsaktörs prestationer. I arbetet med bedömningsgrunder kan en indikator 
användas för att utvärdera och i möjligaste mån mäta betydande miljöpåverkan. 
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Kontrollfrågor 

Kontrollfrågorna är framtagna som stöd för att avgöra om kriterierna för betydande 
miljöpåverkan är tillämpliga. En del av arbetet med avgränsning i miljöbedömningen är 
att ställa rätt frågor under planeringen så att betydande miljöpåverkan kan identifieras 
bland all den information som finns i processen. I annat fall finns risk att onödigt arbete 
läggs på utredning av sådant som har marginell miljöpåverkan. 

Kriterier för när betydande miljöpåverkan uppstår 

Varje miljöaspekt har försetts med ett antal kriterier för när betydande miljöpåverkan 
anses föreligga. Dessa kriterier jämförs mot de föreslagna åtgärderna i planen och de 
effekter och konsekvenser som dessa kan ge upphov till. Kriterierna ska inte tolkas som 
att hela planen orsakar betydande miljöpåverkan om något enstaka kriterium för en 
miljöaspekt pekar i riktningen mot betydande miljöpåverkan. En bredare analys behövs, 
där möjligheterna att mildra eller avhjälpa negativ miljöpåverkan vägs in. Även hur stor 
betydelse kriterierna har i det enskilda fallet påverkar bedömningen. Det som ger stor 
påverkan i ett område kan vara av mindre betydelse i ett annat fall. Stort behöver skiljas 
från smått och så vidare.    

Kriterier för om planen i tillräcklig utsträckning bidrar till uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålen 

Bedömningsgrunderna innehåller ett antal kriterier för måluppfyllelse. Graden av 
måluppfyllelse är inte i sig ett tecken på hur systemanalysen eller åtgärdsplanen 
förhåller sig till betydande miljöpåverkan, men den ger en god indikation. 

Analysmetod 

I kolumnen analysmetod beskrivs vilka analysmetoder som bör användas samt kraven 
på underlag inför analys och kraven på redovisning.  

Antaganden, bedömningar och slutsatser i miljöbedömningen tas fram med hjälp av de 
analysmetoder som finns tillgängliga. Analysmetoderna kan fungera som:  

 stöd för inhämtande av underlag 
 stöd för att analysera miljöpåverkan  
 stöd i uppföljning. 

Uppföljningsmetod 

Här ges förslag på lämpliga uppföljningsmetoder som kan användas för respektive 
miljöaspekt.   
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4.2 Att dra slutsatser om betydande miljöpåverkan 
Att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen kan leda till är bland det mest centrala i miljöbedömningen. Både positiv och 
negativ påverkan ska behandlas. Transportsektorns miljöpåverkan kan både minska och 
öka när en åtgärdsplan genomförs, med tanke på dennas tidsmässiga, geografiska och 
ekonomiska omfattning.  

Vi konstaterar i avsnitt 1.2 att betydande miljöpåverkan innebär olika saker i samband 
med behovsbedömning, avgränsning och uppföljning. Här beskriver vi hur projekt-
gruppen ska arbeta med respektive miljöaspekt för att identifiera ”betydande miljö-
påverkan”.  

Begreppet betydande miljöpåverkan är inte närmare preciserat i lagstiftningen eftersom 
innebörden beror på vilken typ av förändring det gäller och vilket område som påverkas, 
till exempel om det finns aktuella miljöproblem eller känsliga biotoper och kulturarv i 
området. Även effekternas omfattning, totaleffekter, sannolikhet, varaktighet, frekvens, 
reversibilitet, gränsöverskridande art med mera vägs in.  

Med betydande miljöpåverkan avses den tolkning av begreppet som är framtagen 
tillsammans med övriga intressenter. Att olika planupprättare har samsyn om 
begreppets innebörd är nödvändigt för att åstadkomma jämförbarhet. Projektgruppen 
ska därför utveckla tolkningen och definitionen av betydande miljöpåverkan i samband 
med att miljöbedömningsarbetet påbörjas. Underlag hämtas till exempel från framtagna 
bedömningsgrunder. Det krävs dock viss beredskap för att revidera tolkningen om ny 
kunskap uppkommer genom miljöbedömningsarbetet i planeringsprocessen. 

För vissa åtgärder, men inte alla, gäller redan krav på planläggning eller prövning enligt 
olika lagar. Dessa påverkar då kriterierna för om och hur planerna kan genomföras. 
Exempelvis hindrar kraven att planer på ett betydande sätt försvårar bevarandet av arter 
eller skadar livsmiljöer som Natura 2000 ska skydda. Ska en åtgärd till exempel plan-
läggas enligt sektorslagarna gäller att riksintressen inte får skadas påtagligt och att faran 
för påtagliga olägenheten ska bedömas mot miljökvalitetsnormernas störningsnivåer.14 
Ska åtgärden prövas enligt miljöbalken gäller att människors levnadsförhållanden inte 
får väsentligt försämras och att det allmänna hälsotillståndet inte får försämras. 

Med hjälp av bedömningsgrunder görs en analys av huruvida planen resulterar i 
betydande miljöpåverkan eller inte. Analysen gäller de olika miljöaspekter som miljö-
balken räknar upp.  

Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma på respektive miljöaspekt 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (se kapitel 9.1). 
 

  

                                                        
14 Utöver miljöbalken och PBL finns även kompletterande sektorslagar innehållande MKB-bestämmelser t.ex. väglagen 
och lagen om byggande av järnväg. 
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4.3 Bedömning av måluppfyllelse 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljö-
kvalitetsmål och andra miljöhänsyn har beaktats i planen eller programmet” (6 kap. 12 § 
punkt 5 miljöbalken (1998:808)).  Punkten gäller bara mål som är av betydelse för 
planen eller programmet.15 Den kan dock även gälla mål på internationell nivå eller EU-
nivå, men dessa arbetas ofta in i mål på nationell, regional eller lokal nivå.   

De miljöeffekter som planen medför identifieras genom en jämförelse mot ett noll-
alternativ. I vissa fall kan det även behövas en jämförelse med nuläget, för att man 
tydligare ska kunna identifiera riskerna för miljöeffekter. En jämförelse mot ett noll-
alternativ visar dock inte om planen ligger i linje med samhällets önskemål om i vilken 
riktning miljötillståndet ska gå. Det önskvärda tillståndet har formulerats i ett antal 
miljömål. En bedömning av i vilken mån planen förväntas bidra till måluppfyllelse ska 
genomföras. Dessa två bedömningar – jämförelse mot ett miljöbedömt nollalternativ 
och planens bidrag till måluppfyllelse – genomförs och redovisas separat. 

 
  

                                                        
15 Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116, s 65. 
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5 Avgränsning av miljöbedömningen 

5.1 Syfte med avgränsningen 
Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet till de miljöaspekter som är mest 
relevanta för den aktuella planen eller programmet. Avgränsningen styrs av flera 
bestämmelser. Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras av 6 kap 12 § 
miljöbalken, och dess omfattning och detaljeringsgrad ska avgränsas utifrån vad som är 
rimligt med hänsyn till olika omständigheter enligt 6 kap 13 § miljöbalken. 

Avgränsningen ska leda till att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll blir både 
relevant och tillgängligt. Merparten av avgränsningen klaras av i inledningen av 
planeringsprocessen, men arbetet med avgränsning och fokusering fortsätter som en 
iterativ process. 

5.2 Avgränsningens omfattning och upplägg 
Syftet med miljöbedömningen är att, så långt det är relevant och rimligt, identifiera, 
beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som kan uppstå för människors 
hälsa, vatten, luft, mark, befolkning, klimatfaktorer, landskap, biologisk mångfald, 
växtliv, djurliv, bebyggelse, forn- och kulturlämningar, annat kulturarv och materiella 
tillgångar.16  

Begreppet betydande miljöpåverkan är viktigt för avgränsningen, i såväl processen som i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Därför behövs stöd för att ringa in vad som kan vara 
betydande miljöpåverkan och varför. Sådana verktyg läggs lämpligen i bedömnings-
grunderna. 

Samråd med myndigheter och allmänheten är avsedda att ge stöd för avgränsning  (läs 
mer om samråd i kapitel 7). Kommuners fysiska planering kan också ge stöd för att 
bedöma vad som är betydande och varför. 17 

Avgränsningen bygger i första hand på befintligt underlag. Underlaget kan inte för-
väntas vara tillräckligt för att identifiera och bedöma allt. Men det kan ge tillräckligt stöd 
för att identifiera viktigare utredningsfrågor och sätta preliminära gränser för ut-
bredning i tid och rum samt för att identifiera viktiga aktörer i samrådsprocessen. 
Många gånger kan planförfattaren vara hänvisad till allmänna expertbedömningar. 

Nedan beskrivs några former av avgränsning som används i metoden. 

5.2.1 Avgränsning av hur djupt miljöaspekter ska miljöbedömas 

Avgränsningen av med vilket djup respektive miljöaspekt ska analyseras sker i in-
ledningen av arbetet med miljöbedömning och i samråd med olika myndigheter. 
Miljöbalken pekar ut 14 miljöaspekter för vilka betydande miljöpåverkan ska bedömas. 
Dessutom ska deras inbördes förhållande, bland annat kumulativa effekter, miljö-
bedömas. Miljöbedömningen och beskrivningen av miljöeffekter ska koncentreras på de 
mest relevanta miljöaspekterna. Alla miljöaspekter behandlas och frågan om påverkan 
                                                        
16 6 kap 12 § 2 st 6p miljöbalken (1998:808) 

17 6 kap 12 § 1 st, 2 st p 6-7 och 9, 13 § 1 st och 2 st miljöbalken (1998:808) 
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utreds, men  vissa miljöaspekter eller delar av en miljöaspekt kan behandlas mer 
summariskt. Motivet till detta ska anges.  

5.2.2 Avgränsning av geografiskt område 

Miljöbedömningsarbetet omfattar mer än det som ligger inom det geografiska område 
som planen eller systemanalysen påverkar. För att kunna bedöma effekter och 
konsekvenser måste anslaget i analysen vara brett och relativt heltäckande (inklusive 
kumulativa effekter). Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar således mer än det plan-
upprättaren råder över. Detta innebär att kravet på bredd i miljöbedömningen går 
utöver mandatet för planeringen. Praxis för miljökonsekvensbeskrivningar har tydligt 
klarlagt att beslutsunderlaget ska ge underlag för samlad bedömning, oavsett hur den 
ansvarige lägger upp förslaget. 

Förslag till åtgärder i en regional plan kan få betydelse för andra regioner. Befolkningen 
påverkas av transportsystemets utveckling. Flertalet effekter är positiva, till exempel att 
befolkningen kan resa längre sträckor per dag än tidigare och nå arbetsplatser som 
ligger längre bort, så kallad arbetsmarknadsförstoring eller regionförstoring. Det är 
viktigt med ett fungerande samspel med andra regioner. Härigenom förenklas samråd 
och diskussioner om interregionala effekter och miljöeffekter. Samråd sker lämpligen 
inledningsvis kring avgränsning och sedan möjligtvis genom löpande samrådskontakter. 
(Läs också mer om kumulativa effekter i kapitel 8.) 

5.2.3 Avgränsning i tid 

Miljöeffekter av investeringar och miljöutmaningar kan sträcka sig längre än till plan-
periodens slut. Miljöbedömningen ska behandla effekter även efter planperiodens slut 
så långt det är relevant och rimligt.   

Den betydande miljöpåverkan som ska identifieras och beskrivas ska ”i princip inklu-
dera sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och 
negativa effekter på kort, medellång och lång sikt”.18 Kort sikt kan beskrivas som till 
planperiodens slut.  Inblandade aktörer rekommenderas att komma överens om vad 
som menas med kort, medellång och lång sikt i inledningen av planeringsprocessen. Det 
kan förenkla diskussioner och effektberäkningar regioner emellan och mellan den 
regionala och nationella nivån. 

  

                                                        
18 Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116, s 65. 
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6 Miljöbedömning av vägval i planerings-
processen 

6.1 Syftet med alternativ 
Syftet med alternativ i planeringen är att hitta olika lösningar på brister i 
transportsystemet, exempelvis bristande måluppfyllelse. Enligt miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas inom ramen för en miljöbedömning. Det är ”den 
betydande miljöpåverkan som planens … genomförande kan antas medföra [som ska] 
identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och 
bedömas.”19 ”Alternativ” ska inte uppfattas som att flera olika planalternativ måste 
utformas. Det handlar om att miljöbedöma alternativa lösningar inom ramen för samma 
plan. 

6.2 Vägval i planeringen 
Strategiska val är val som gäller centrala frågor i planering och miljöbedömning. Valen 
kan gälla underlag och metoder men också formulering av åtgärder och andra alternativ. 
Utrymmet för strategiska val påverkas av vilken styrning som regeringens 
planeringsdirektiv ger. Flera av dessa val kan alltså ha skett tidigare i processen. 

Strategiska val förekommer främst i systemanalysen, men de kan även förekomma i 
senare skeden. 

Miljöbedömningen är ett underlag vid ställningstagande och beslut om alternativ. Den 
har också stor betydelse i det successiva arbetet med att söka fram och utreda olika 
lösningar. Inspel från miljöbedömningsprocessen kan bidra till att 

 hitta, utforma, anpassa och ställa krav på lösningar  
 identifiera kopplingar till senare skeden  
 föreslå lämpliga skadeförebyggande åtgärder.  

I miljöbedömningen diskuteras de mindre beslut som fattas löpande om planens 
åtgärdsförslag och utformning. Det är alla dessa mindre beslut som tillsammans 
resulterar i planförslaget. Dessa beslut kan ha avgörande betydelse för planens 
miljöpåverkan. Miljöbedömningsarbetet ska kunna påverka denna typ av beslut genom 
att belysa miljöförutsättningar, krav på miljöhänsyn och lösningarnas miljöpåverkan. 
Detta kräver att miljöbedömningen är integrerad i planarbetet. Strategiska val bör 
dokumenteras. 

Alternativ kan vara av två huvudtyper. Den ena är alternativa lösningar för att uppnå 
den önskade funktionen, exempelvis olika inriktning på åtgärdsplanen, olika mix av 
åtgärder eller olika geografisk placering. Den andra typen är nollalternativet, som ska ge 
stöd för att utvärdera planens effekter.  

                                                        
19 6 kap 12§ miljöbalken (1998:808) 
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6.3 Nollalternativ 
Innan arbetet med miljöbedömning startar ska ett nollalternativ för systemanalysen 
eller planen upprättas och miljöbedömas. Nollalternativet är gemensamt för alla 
regioner och län och för hela riket.  

Metoden innefattar ett ”nollalternativ” som är ett ”miljöbedömt nollalternativ” eftersom 
miljöbedömningen behöver en bredare beskrivning av nollalternativet än övrig 
planering. Under avsnitt 6.3.2 redovisas ett exempel på denna bredare beskrivning för 
landskap.  

Nollalternativet är således en gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling 
utan åtgärder från systemanalys, plan eller program eller ändringar av dessa. Detta 
kompletteras med en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling 
om systemanalysen, planen, programmet eller ändringen inte genomförs.20 Det ska 
användas som referens mot vilken planens effekter kan jämföras. 

6.3.1 Beskrivning av miljöns utveckling utan påverkan av förslag i systemanalys 
eller plan 

Ett nollalternativ, nulägesbeskrivning och mål kan alla tydliggöra såväl risker som 
potential till förbättring. De bidrar också till att miljöbedömningen integreras i 
planeringen. De kan tydliggöra förslagens påverkan och därmed ge stöd för utvärdering. 
Alla tre ingår därför i arbetet med miljöbedömningen och ska i väsentliga delar 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.21 

Förslag i en plan eller i en systemanalys som genomförs styr bara en del av det svenska 
transportsystemets samlade utveckling och miljöpåverkan. Faktorer vid sidan av planen 
eller systemanalysen har ofta en väl så stor inverkan på systemet. Det kan gälla 
demografisk, teknisk, industriell eller kommersiell utveckling och politiska beslut i 
Sverige, och även utvecklingen i Europa och i övriga världen.  

Bedömning av en plan eller systemanalys är en bedömning av de effekter som uppstår 
när en plan genomförs. Bedömningen är med andra ord en redovisning av skillnaderna 
mellan de effekter som kan förväntas uppstå när en plan genomförs och de effekter som 
kan förväntas uppstå i en situation utan någon sådan plan. Den gäller både effekter i 
samhället och effekter i eller på grund av transportsystemet. 

Miljöbedömningen förutsätter följaktligen att man har ett nollalternativ, en rimligt 
säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas utan 
effekterna från en plan eller en systemanalys. Man måste också ha bedömt de samlade 
miljöeffekterna av denna utveckling jämfört med utvecklingen med det nollalternativet. 

6.3.2 Nollalternativ för landskapets miljöaspekter 

Landskapets miljöaspekter är fysiska och platsbundna. För att det ska vara meningsfullt 
att göra jämförelser mot ett nollalternativ för landskapet behöver man därför beskriva 
landskapets självständiga fysiska utveckling. Exempelvis kan man observera och 
beskriva utvecklingstendenser i olika karaktärsområden i en region. Sådana fysiska 
utvecklingstendenser kan vara placering av bebyggelse i nya lägen (till exempel på 
                                                        
20 6 kap 12 § punkt 2 miljöbalken (1998:808) 

21 6 kap 12 § 2 st 2-5 p miljöbalken (1998:808) 
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bergssluttningar i stället för traditionell placering i dalgångar), igenväxning av öppna 
marker till följd av ändrad markanvändning, ändrade utbredningsområden för olika 
arter till följd av klimatförändringar och liknande. Att beskriva landskapskaraktär är ett 
sätt att analysera sådana fysiska utvecklingstendenser i ett område. 

Det finns osäkerheter i hur dagens nollalternativ tas fram. Dessa osäkerheter måste 
undanröjas i framtiden. Tills det är gjort kan det vara nödvändigt att jämföra förslag 
med dels ett nuläge och nuvarande trender, dels den önskvärda situation som den 
beskrivs i mål. Men strävan måste vara att använda ett miljöbedömt nollalternativ  som 
referens att jämföra planens eller systemanalysens effekter mot. 

6.3.3 Nollalternativet beskriver många aspekter av samhällets och transport-
systemets utveckling 

En samhällsekonomisk bedömning av nyttan med åtgärderna utgör en central del av 
arbetet med en ny plan. Det ingår också i någon form i arbetet med att definiera 
systemanalysens funktioner. Sådana nyttobedömningar utgår från ganska detaljerade 
nollalternativ.   

Det är ett omfattande och kvalificerat arbete att ta fram ett nollalternativ för nationella 
och regionala planer. Det är avgörande att personer med miljökompetens ingår i 
arbetsgruppen. Alternativet utgår normalt från den senaste tillgängliga 
långtidsutredningen. Denna kan man vid behov komplettera med uppgifter från SCB om 
den demografiska och industriella utvecklingen och med uppgifter om den väntade 
nationella och internationella tekniska och ekonomiska utvecklingen inom transport-
systemet. Man drar också slutsatser av fattade eller väntade politiska beslut i Sverige 
eller EU.  

Observera att nollalternativet således inte innebär ett antagande att förändringarna i 
samhället och transportsystemet upphör. I nollalternativet ingår allt som redan är 
planerat och med stor sannolikhet kommer att genomföras även om en ny plan inte 
upprättas. 

För att uppnå jämförbarhet i effektbedömningen av en plans många olika typer av 
åtgärder baseras nollalternativet på samma grundläggande förutsättningar för landets 
alla delar, till exempel samma skatter och samma tekniska, ekonomiska och demo-
grafiska utveckling. 

Nollalternativet beskriver många aspekter av samhällets och transportsystemets väntade 
utveckling under planperioden, såsom förändringar på regional nivå av befolknings- och 
näringslivsstruktur, trafikflöden och emissioner. Det utgör därför med smärre 
kompletteringar en god bas för en miljöbedömning av utvecklingen. 

Även de kvalitativa bedömningarna i systemanalyserna behöver utgå från ett noll-
alternativ – normalt på mindre detaljerad nivå – för att man ska kunna uttala sig om de 
föreslagna funktionernas effekter.  

Vi kan utgå från att det finns förutsättningar att ta fram och miljöbedöma ett noll-
alternativ när miljöbedömningen av planen väl ska genomföras. Men vi vet inte i dag 
hur detta alternativ kan komma att se ut. Det kan utformas först när regeringen har 
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meddelat sina planeringsdirektiv och sina mera detaljerade mål för planerings-
omgången. 

Nollalternativet och miljöbedömningen av detta ska alltid beskrivas i den miljö-
konsekvensbeskrivning som ska ingå i dokumentationen av planen. 

6.4 Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
Valet av åtgärder ska ske trafikslagsövergripande enligt fyrstegsprincipen. För att göra 
detta kan man använda metoden Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. Metoden defini-
erar den egentliga anledningen till att något behöver göras, utvecklar tänkbara lösningar 
på övergripande nivå och gallrar fram alternativa åtgärdskoncept som är mest effektiva i 
dialog med de intressenter och aktörer som är konkret berörda.  

De mest intressanta alternativens effekter bedöms och förslag till åtgärder tas fram. 
Fyrstegsprincipen innebär ett systemtänkande och främjar att planeringen integreras 
med samhällsplaneringen. Åtgärdsvalen ingår i miljöbedömningen av åtgärdsplaner. 

Åtgärdsvalen ska inte ske vid någon viss tidpunkt under upprättandet av planer och 
program. Åtgärdsval kan initieras när ett problem anses tillräckligt aktuellt, för att 
kunna leda fram till enighet i hur problem tacklas. Åtgärdsval kan initieras av både 
Trafikverket och andra aktörer. Arbetet kan ledas av en annan aktör än Trafikverket. 
Den aktuella kommunen eller kommuner-na  antas kunna företräda medborgarna i 
arbetet med åtgärdsval. 
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7 Samråd 

7.1 Samrådets betydelse – offentlighet och kvalitetssäkring 
Samråd fyller flera mycket viktiga funktioner, inte bara i miljöbedömningsprocessen 
utan även i planeringsprocessen och andra sammanhang. Det är ett tillfälle att inhämta 
kunskap, kvalitetssäkra och få bra dialog med andra berörda. 

I rättstillämpningen har samråd tillmätts stor betydelse när det gäller miljökonsekvens-
beskrivning för projekt. Det finns ingen anledning tro att det ska tolkas annorlunda när 
det gäller miljökonsekvensbeskrivning för planer och program. Bristande samråd 
öppnar för möjligheten att överklaga – nationellt eller hos EU – över att objekten i 
planen inte tagits fram enligt de lagstadgade processtegen. Delar av planeringsprocessen 
kan i värsta fall behöva tas om. Tidsbrist i processen bör man därför inte försöka 
avhjälpa genom att förkorta tiden för samråd eller på annat sätt acceptera bristfälliga 
förutsättningar för samråd.  

7.2 Samråd om avgränsning  
Samråd om omfattning och detaljeringsgrad bör genomföras i ett tidigt skede.22 
Trafikverket och de regionala planeringsaktörerna har olika samrådskrets.  

Trafikverket ska enligt miljöbalken samråda med Naturvårdsverket och andra centrala 
berörda förvaltningsmyndigheter. Det är lämpligt med samråd även med de regionala 
planeringsaktörerna.  

De regionala planeringsaktörerna ska enligt miljöbalken samråda med kommuner. Det 
är lämpligt att samråd även sker med länsstyrelsen och Trafikverket. Underlag för 
samrådet kan vara ett förslag till avgränsning som exempelvis innehåller planerings-
direktiv, en nulägesbeskrivning och kanske även ett nollalternativ samt framtagna 
bedömningsgrunder. 

Senare ska den särskilda sammanställningen beskriva hur miljöbedömningen har 
integrerats i planeringsprocessen och hur yttranden från samrådet beaktats. Det under-
lättas om det förs en loggbok, eller att samrådssynpunkterna summeras löpande på 
annat sätt.  

7.2.1 Offentliggörande av behovsbedömning  

En nationell transportplan eller länstransportplan ska miljöbedömas och därmed är en 
behovsbedömning överflödig. En planerande myndighet ska dock vid ändring av 
nationell transportplan och länsplan bedöma behovet av miljöbedömning och offentlig-
göra sitt ställningstagande till behovsbedömning. Det kan ske genom ett särskilt beslut, 
där hänvisning kan ske till kungörelse om granskning av förslag till plan med miljö-
konsekvensbeskrivning. Kungörelse kan ske genom annons i Post och inrikes tidningar. 
Ett förslag till hur offentliggörandet kan utformas finns i bilaga D. Detta offentlig-
görande görs lämpligen även vid upprättande av ny plan. 

                                                        
22 6 kap 13 § miljöbalken (1998:808). 
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7.3 Samråd om plan och miljökonsekvensbeskrivning 
När det finns ett utkast till åtgärdsplan med miljökonsekvensbeskrivning ska dessa 
offentliggöras för samråd med berörda myndigheter och allmänheten. Planansvariga ska 
informera om var planen med miljökonsekvensbeskrivning finns att tillgå samt om hur 
och inom vilken tid synpunkter kan lämnas.  

Synpunkter som kommer in ska övervägas. Redovisa sedan övervägandena i en särskild 
sammanställning i beslutet. Observera att remisstiden ska vara tillräckligt lång för att 
remissinstanserna ska få skälig tid till att yttra sig. Det ska också finnas möjlighet att 
hinna beakta remissinstansernas och allmänhetens synpunkter i en kompletterande 
utredning och revidering av planen.  

Inled samrådet om åtgärdsplanen med miljökonsekvensbeskrivning så fort det finns 
tillräckligt material för meningsfull diskussion om åtgärderna, med tanke på att det ofta 
är kort om tid. Vid samråd med allmänheten bör förslaget med miljökonsekvens-
beskrivning ha blivit tillräckligt konkret och sammahängande för att det ska gå att förstå 
planens funktion och verkningar.  

7.4 Samråd om betydande miljöpåverkan i annat land 
Genomförandet av en plan eller ett program kan i vissa fall antas medföra gränsöver-
skridande påverkan. I sådana fall  ska viss information om miljökonsekvens-
beskrivningen lämnas till den berörda staten. Samråd ska ske om en berörd stat begär 
det.23 

I avgränsningen av processen är betydande miljöpåverkan kriterium för internationella 
samråd men inte för nationella. Nationella samråd om förslag sker alltid med berörda 
kommuner och myndigheter samt med allmänheten. Internationella samråd om förslag 
sker endast om dessa kan medföra betydande miljöpåverkan i annat land. 

Naturvårdsverket handlägger samråd om gränsöverskridande betydande miljöpåverkan 
och ansvarar sedan för kontakten med berörda länder. Samrådet avser då förslaget till 
plan med miljökonsekvensbeskrivning. Sverige kan initiera samråd om vi förutser sådan 
påverkan, liksom ett annat land som bedömer att påverkan kan uppstå där.  

Om åtgärdsplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan i andra länder ska dessa 
beredas möjlighet att delta i granskningen av förslaget till plan med miljökonsekvens-
beskrivning.  

Betydande miljöpåverkan i annat land är en fråga som kompliceras av att man ofta 
saknar kunskap om vilka specifika förutsättningar som gäller där. Därför  kan det vara 
svårt att bedöma vilken inverkan inriktningen i en systemanalys eller åtgärderna i en 
plan har på förhållandena i ett annat land. Sverige hanterar sådana frågor genom att 
Naturvårdsverket skickar en underrättelse till länder som kan misstänkas bli påverkade 
i betydande utsträckning. 

Samråd med andra länder tar tid och kan därför även ske under remissen av förslaget 
till plan. När det är oklart om det kan uppstå betydande miljöpåverkan i ett annat land 
kan Naturvårdsverket kontaktas tidigt för att diskutera utskick av en underrättelse. 
                                                        
23 Miljöbedömningar av planer och program, prop. 2003/04:116, s 42. 
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Syftet är att processen inte ska förlora tid på att utreda betydande miljöpåverkan i annat 
land. På nationell nivå bör Trafikverket ta kontakt med Naturvårdsverket för att 
diskutera om det behövs internationellt samråd. Även regionala planupprättare bör 
samråda med Naturvårdsverket om en systemanalys berör ett område vid en nations-
gräns. Undantag gäller om analysen samordnas med en nationell systemanalys. 

När påverkan från internationella transporter är väsentlig för svenska miljöförhållanden 
bör dessa ingå i miljöbedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av miljöproblemen 
som kan påverkas av svenska åtgärder. Exempel där det förekommer gränsöver-
skridande påverkan är godstransporter via sjö- och luftfart. Ett exempel är internationell 
sjöfart väster om Sveriges västkust, som står för en del av bakgrundshalterna av bland 
annat kväveoxider och svaveloxider som sprids in över fastlandet och medverkar till 
nedfall av försurande ämnen. Luftkvaliteten i tätorter kan också påverkas av bakgrunds-
halterna samt av internationella transporter som anlöper svenska hamnar. Påverkan på 
flyttfåglars villkor kan vara ett annat exempel på internationell påverkan. 
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8 Kumulativa effekter 

Vi beskriver här kumulativa effekter som ett exempel på de olika kedjeeffekter som 
finns. 

8.1 Begreppet ”kumulativa effekter” 
I denna metodbeskrivning används kumulativa effekter som ett paraplybegrepp för flera 
uttryck om inget annat sägs. Vi gör ingen distinktion mellan påverkan, effekt och konse-
kvens i denna metod. 

Exempel på begrepp som kan ingå under paraplybegreppet ”kumulativa effekter” och 
som används i lagregler och annan tillämpning är:  

 indirekta effekter 
 sekundära effekter (primära, sekundära, tertiära och så vidare) 
 följdeffekter 
 effekter av följdåtgärder 
 samverkande effekter. 

Med kumulativa effekter avses här de effekter som åtgärder i planen genererar till-
sammans med befintliga transportsystem annan markanvändning, luftutsläpp med 
mera. Det kan vara existerande positiva och negativa effekter, till exempel påverkan på 
djurliv, som förstärks av den nya planens åtgärder. Det kan även vara så att till-
kommande belastning i en redan utsatt miljö innebär en tröskeleffekt som sammantaget 
ger en oacceptabel miljöbelastning.24  

Kumulativa effekter karaktäriseras av följande: 

 De berör ofta ett större område som inte är bundet av administrativa gränser. 
 Tidsperspektivet är längre, såväl bakåt som framåt. 
 Fokus ligger på hur betydande miljövärden sammantaget påverkas av den 

planerade verksamheten tillsammans med andra verksamheter. 
 Rimligt förutsägbara framtida aktiviteter och verksamheter beaktas. 
 Betydelsen av effekter utöver de lokala, direkta, effekterna bedöms. 

Exempel på kumulativa effekter kan vara:  

 effekter i samma geografiska område, till exempel bullerstörningar och fysiska 
intrång 

 effekter som förstärks genom upprepad påverkan, till exempel läckage av 
närsalter till en sjö som redan är övergödd genom (pågående) läckage 

 flera åtgärder eller  verksamheter som påverkar samma geografiska område, till 
exempel fragmentering genom intrång av flera fysiska åtgärder 

                                                        
24 Mer om kumulativa effekter finns att läsa i Naturvårdsverkets handbok 2009:1, Handbok med allmänna råd om 
miljöbedömning av planer och program eller i Folkesson, Lennart, ”Kumulativa effekter och konsekvenser – behandling i 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för vägar”, VTI-rapport 674, år 2010. 
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 följdförändringar  som en åtgärd eller verksamhet orsakar, till exempel ny 
bebyggelse på grund av att ny infrastruktur ger lägesfördelar  

 annat som kan ge kumulativa effekter, till exempel påverkan av en plan på 
samma miljöaspekter, miljöresurser och geografiska område som påverkas när 
andra planer och program genomförs25 

 andra tidigare, pågående och framtida förändringsprocesser som inte omfattas 
av planeringen. 

8.2 Hantering av kumulativa effekter 
Kumulativa effekter hanteras lämpligen genom ökad samverkan mellan planerande 
aktörer. Planarbetet och processen bör innefatta regelbundna kontakter mellan sak-
områden där samverkande faktorer studeras särskilt. Ett kunskapsunderlag med 
beskrivningar av landskapets karaktär är ett hjälpmedel i sådana dialoger. 
Analysmetoder bör granskas utifrån hur väl de fångar effekter. Osäkerheter bör identi-
fieras och dokumenteras.26 

Som framgår av exemplen i föregående avsnitt kan kumulativa effekter uppstå inom en 
miljöaspekt, mellan olika miljöaspekter och utifrån följdförändringar. Av den 
anledningen kan det finnas behov av att utgå från andra storheter än miljöaspekterna 
när kumulativa effekter ska identifieras. Värden som är samlade ämnesmässigt eller 
geografiskt, som ”boendemiljö” eller ”naturresurser”, kan fånga in samband på ett 
tydligare sätt än om man studerar varje miljöaspekt för sig. Andra sätt är att utgå från 
exempelvis landskapskaraktärer, definierade befolkningsgrupper eller ekosystem-
tjänster. 

Under systemanalysskedet blir det mest naturligt att analysera storskaliga effekter, som 
följdförändringar i form av exploatering med ny bebyggelse eller fragmentering av 
landskapet. Längre fram i processen kan det bli mer aktuellt att studera effekter som 
gäller geografiskt avgränsade områden eller vissa befolkningsgrupper.  Effekter inom en 
miljöaspekt hanteras av miljösakkunnig. 

Många gånger kan kumulativa effekter endast identifieras som en risk, med stora 
osäkerheter om det faktiska utfallet. Sådana risker blir särskilt viktiga att bevaka i upp-
följningen för att ta fram ett bättre underlag inför framtida planering. 

8.3 Matris för miljöaspekternas inbördes förhållande 
Miljöaspekterna utgör en ganska osorterad lista med samverkande och överlappande 
faktorer, och  därför kan det vara bra att reda ut sambanden mellan dem. Detta kan man 
göra genom att använda en matris som illustrerar starka och mindre starka samband 
mellan miljöaspekterna. Starka samband innebär som regel kumulativa effekter, och de 
behöver därmed extra uppmärksamhet i miljöbedömningsarbetet. Nedan finns ett 
exempel inom området landskap.  

  

                                                        
25 Till exempel planer enligt PBL, regionala utvecklingsprogram (RUP, RUFS) statlig vattenplanering och planer 
upprättade i enlighet med europeiska landskapskonventionen (ELC). 

26 Se exempelvis pilotstudien ”Landskap i långsiktig planering", Trafikverket publikation 2011:122.  
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Tabell 2. Exempel på tabell för att åskådliggöra sambanden mellan miljöbalkens miljöaspekter. 
För raden Landskap har tabellen fyllts i som illustration.  X = samband alternativt (x) = svagt eller 
osäkert samband. 
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9 Dokumentation av miljöbedömningen 

En god miljöbedömning kräver dessutom att delar av arbetet i planeringsprocessen 
dokumenteras. Förutom den redovisning som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen 
(påverkan, effekter och konsekvenser av planen) bör även samråden dokumenteras. Det 
gäller vid behovsbedömning, vid avgränsning och vid redovisning i miljökonsekvens-
beskrivning.  

Det är svårt att i efterhand komma ihåg och redogöra för hur viktiga beslut vuxit fram i 
planeringsprocessen. Därför bör man också föra en löpande loggbok eller dagbok över 
planeringsarbetet. Av samma skäl bör projektorganisationen samla in och bevara 
statusrapporter och annan dokumentation som visar hur arbetet i planeringsprocessen 
har framskridit. Det kan vara lämpligt att utse en eller flera  personer som är särskilt 
ansvariga för denna uppgift.  

9.1 Miljökonsekvensbeskrivning 
Resultatet av arbetet med miljöbedömningen ska redovisas i en miljökonsekvens-
beskrivning. 6 kap 12 § miljöbalken (1998:808) anger vad denna ska innehålla, se bilaga 
C. 

9.2 Särskild sammanställning 
När planen har antagits ska nedanstående redovisas i en särskild sammanställning 
(enligt 6 kap. 16 § miljöbalken (1998:808)):  

– hur miljöaspekter har integrerats i planen  
– hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats  
– skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för andra alternativ 

som övervägts  
– vilka miljöåtgärder som ska följas upp och hur betydande miljöpåverkan ska 

bevakas. 

Den dokumentation som samlats in från planeringsprocessen  utgör underlag för en 
sådan sammanställning. Sammanställningen bör särskilt visa hur planerings-
organisationens miljökompetens har deltagit i planeringsarbetet. Den bör också inne-
hålla en motiverad bedömning av huruvida miljömålen kan anses ha blivit beaktade på 
samma villkor som andra planeringsmål i planeringsprocessen. 
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10  Uppföljning av betydande miljöpåverkan 

Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömning beskriver hur planer och program bör 
följas upp. Uppföljningen behöver dock anpassas till de förutsättningar som gäller för 
transportplaner.   

Den myndighet som har antagit en plan ska skaffa sig kunskap om den betydande miljö-
påverkan som planens genomförande faktiskt medför.  Syftet med detta är att identifiera 
negativ påverkan för att kunna vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Enligt den väg-
ledning som Europeiska kommissionen lämnat för genomförandet är det ofta lämpligt 
att integrera övervakningen i den normala planeringscykeln. Arbetsbelastningen 
behöver därför inte bli särskilt omfattande.  

Miljökonsekvensbeskrivningen och planen ska följas upp årligen.  Ett särskilt 
uppföljningsprogram ska upprättas i samband med att respektive plan färdigställs. 
Enligt miljöbalken får man samordna uppföljningen för flera transportplaner. 
Uppföljningsprogrammen kan därför genomföras samordnat. En fördel med detta är att 
uppföljningen då görs på likartat sätt i hela landet och att det blir lättare att identifiera 
kumulativa effekter. 

10.1  Omfattning  
Hur omfattande och detaljerad uppföljningen behöver vara beror bland annat på hur 
miljöstörande en plan kan antas vara.  

Vid uppföljning av effekter och måluppfyllelse avgränsas uppföljningen till de miljö-
aspekter som är relevanta på den strategiska nivån. Normalt innehåller en plan flera 
projekt, som det tar flera år att utreda och planera för, innan bygget kan starta. 
Sammantaget kan det ta betydligt mer än 10 år. Uppföljningen behöver därför beskriva 
tillståndet i transportsystemet som helhet och bör inte inriktas på genomförandet av de 
enskilda projekten. 

Effekterna av planen analyseras i samband med ordinarie årsuppföljning . 

10.2  Genomförande 
Uppföljningen föreslås omfatta följande aktiviteter:  

 Analysera för vart och ett av anslagsområdena drift och underhåll, sektors-
åtgärder, åtgärdsområden, bärighet, rekonstruktion, reinvestering samt 
investeringsobjekt om de genomförs enligt plan. Analysen ska gälla såväl den 
beräknade miljöpåverkan som genomförandet i tid. Även nytillkomna och 
borttagna objekt tas med i undersökningen.  

 Kommentera för viktigare avvikelser vilka effekter de får för planperioden. I 
detta ingår positiva, negativa, förutsedda, oförutsedda och gränsöverskridande 
effekter. 

 Analysera aspekterna enligt vad som framgår av respektive bedömningsgrund.  

Slutligen görs en bedömning av ovanstående delar där ansvarig för uppföljningen avgör 
om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Konstaterade positiva effekter bör lyftas fram i 
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rapporteringen. Miljöbalken ställer inga krav på uppföljning av annat än betydande 
negativ miljöpåverkan, men uppföljning av hur miljömålen uppfylls kan innebära att det 
behövs både breddning och fördjupning. Om andra analyser under planperioden visar 
att genomförandet av planen medför större miljöeffekter än de förväntade bör åtgärder 
som kompenserar för detta beskrivas.  

Uppföljningens preliminära omfattning och inriktning samt tidpunkter och tidsintervall 
för uppföljningen bör redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Resultatet från respektive åtgärdsplan samlas i ett särskilt uppföljningsprogram. 
Programmet redovisar vad som ska följas upp och hur. Det behövs en organisation för 
uppföljning för att arbetet ska fungera. Resultatet av uppföljningen rapporteras per plan 
samt i en sammanvägd bedömning. Gör rapporten tillgänglig för myndigheter och 
allmänhet. Under miljöbedömningarbetet används tidigare uppföljning för korrigerande 
åtgärder i kommande planeringsomgång. 

 

Figur 8. Illustration av arbetet med uppföljning under och efter planarbetet. 
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BILAGA A: Egenkontrollprogram 

Ett antal frågor som motsvarar stegen i miljöbedömningen ska besvaras. Dessa frågor 
utgör ett egenkontrollprogram som ger en överblick över miljöbedömningsprocessen. 
De förväntas bidra till att miljöbedömningen integreras i arbetet med åtgärds-
planeringen. Till respektive fråga anges en hänvisning till aktuell del av metod-
beskrivningen. Där finns mer detaljerade beskrivningar av vad som omfattas av frågan 
och hur denna kan besvaras.  
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FÖRKLARING AV FÖRKORTNINGAR I EGENKONTROLLPROGRAMMET 

MB – Miljöbalken kapitel och paragraf. 

Dir - Direktiv 2001/42/EG (om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan). 

art – artikel. 

Fo – Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Esbokonventionen – Sveriges Internationella överenskommelser (SÖ) 1992:1, Konvention om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, Esbo den 25 februari 1991. 
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BILAGA B: Vad planeras i vilket plandokument? 

Tabellen visar vilken planupprättare som hittills har hanterat vilken verksamhet (år 
2011) och vilken verksamhet som ingår i den  nationella transportplanen respektive 
länsplanerna. Tabellen visar inom vilka områden respektive plan har rådighet. 

 

Verksamhet Nationell transportplan Länsplaner 

Drift och underhåll  Nationella stamvägar  

Det statliga järnvägsnätet 

Regionala statliga vägar 

Omfattning av statsbidrag till drift 
och underhåll av enskilda vägar 

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen 

Övriga effektiviseringar 
av transportsystemet 
(f.d. sektors-
verksamheten) 

Finansieras i sin helhet i 
nationell transportplan 

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen 

Åtgärdsområde trimning 
och effektivisering  

Det statliga järnvägsnätet  

Nationella stamvägar  

Utpekat nationellt 
kollektivtrafiknät för personer 
med funktionsnedsättning 

Regionala statliga vägar  

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen  

Åtgärdsområde miljö Det statliga järnvägsnätet  

Det statliga vägnätet 

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen 

Namngivna 
investeringar 

Det statliga järnvägsnätet  

Nationella stamvägar 

Strategiska slussar och farleder 

Regionala statliga vägar 

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen 

Statlig medfinansiering Statlig medfinansiering till 
kollektivtrafik med koppling till 
järnväg, tunnelbana, spårväg 

Statlig medfinansiering för drift 
av icke statliga flygplatser 

Statlig medfinansiering för 
trafiksäkerhet och miljöåtgärder 

Statlig medfinansiering för 
byggande av kollektivtrafik-
anläggningar m.m. 

Möjlighet att finansiera åtgärder 
som normalt finansieras i den 
nationella transportplanen 

Statlig medfinansiering för drift av 
utpekade icke statliga flygplatser 

 

Tabell 1: Vad planeras i vilket plandokument.    
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BILAGA C: Miljökonsekvensbeskrivning 
  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska spegla innehållet i miljöbedömningsprocessen. Det 
innebär att de miljökonsekvenser som varit i fokus under processen också ska finnas 
med i MKB-dokumentet. 

I MKB-dokumentet används som regel både objektiva och värderande beskrivningar. 
Bedömningsgrunder, metoder och källor som använts i miljöbedömningen redovisas i 
dokumentet. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar vilka kvaliteter och funktioner 
som förändras, hur de förändras och vad förändringarna innebär för värdet med hänsyn 
till miljöintresset. De problem och brister som ökar eller minskar ska beskrivas på 
samma sätt. Värderande skrivningar och slutsatser får bara användas om författaren 
kan motivera varför dessa slutsatser har dragits. 

Det ska framgå vilka osäkerheter som finns i bedömningarna av betydande 
miljöpåverkan. Scenarier kan vara ett sätt att redovisa framtida osäkerheter. 

Utformning och layout 

Att dokumentet har en tydlig struktur och genomtänkt grafisk utformning är avgörande 
för läsbarheten. Det ska vara lätt för läsaren att leta upp de viktigaste miljöfrågorna i 
projektet och att förstå bakgrunden till resultaten. Ta hjälp av personer med kompetens 
inom grafisk design och information för att få ett mer lättillgängligt material. Använd 
gärna kartor och illustrationer i dokumentet. Kartor och illustrationer används för att 
visa det geografiska läget, förmedla projektets miljöförutsättningar och redovisa var de 
huvudsakliga miljökonsekvenserna kommer att uppträda. Tänk på att det krävs 
medgivande för att använda kartmaterial och bilder. Källorna ska anges i dokumentet. 

Kartmaterial behöver ofta bearbetas vad gäller färger, linjer med mera för att det som 
ska förmedlas ska bli tydligt. Presentationsskalan ska vara anpassad till hur stort 
område planen omfattar. Kartor ska utformas så att det är enkelt att orientera sig, till 
exempel genom norrpil, uppgift om skala, namn på orter och vägar. Orter och platser 
som namnges i texten ska också finnas på kartbilderna. Texter och illustrationer ska 
samspela för att förbättra läsbarheten. Teckenförklaringar och figurtexter, som anger 
plats och beskriver figurens innehåll, ska finnas med som stöd för läsaren. Undvik bilder 
som saknar koppling till texten. 

Viss allmän information till läsaren är nödvändig, men begränsa omfattningen så att 
den inte tynger dokumentet och medverkar till att viktig information kommer i 
skymundan. Mer detaljerat material kan läggas i bilagor eller i separata underlags-
rapporter. Hänvisning till materialet kan sedan göras i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla följande:27 

1. En sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte 
och förhållande till andra relevanta planer och program 

Kommentar: Sammanfattningen ska vara kortfattad och lättläst. Den innehåller en 
sammanfattning av MKB-dokumentets olika delar. En översiktskarta behöver ingå 
för att sammanfattningen ska kunna läsas separat. 

Redovisa syftet eller ändamålet med planen och eventuella samband med annan 
planering. Hänvisa gärna till beskrivningar i plandokumentet, eftersom MKB alltid 
ska redovisas tillsammans med planen. Beskriv huvuddragen i planens åtgärder 
samt hur och när olika delar ska genomföras. Beskriv även relevanta delar som inte 
ingår i planen men som uppstår till följd av den.  

 

2. En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 
programmet eller ändringen inte genomförs 

Kommentar: Beskrivningen av det miljöbedömda nollalternativet omfattar bland 
annat trafiksituation och andra förutsättningar vid horisontåret, det vill säga det år 
man har valt för att beskriva den framtida situationen.  

 

3. En beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att 
påverkas betydligt 

Kommentar: Beskrivningen ska omfatta de miljöförutsättningar och intressen som 
läsaren behöver känna till för att förstå bedömningen av projektets effekter och 
konsekvenser. Redovisningen ska ge kunskap om förutsättningarna samt om 
kvaliteter, samband och funktioner av betydelse för olika intressen (värden), men 
den ska även ange brister. Den ska framför allt belysa de miljöförutsättningar som 
planen kan komma att påverka (så kallad riktad beskrivning). Skalan ska vara 
anpassad efter skedet.  

Denna redovisning inriktas på kvaliteter av betydelse kopplade till planen och inte 
bara på områdesgränser. Läsaren ska kunna utläsa vilka miljökvalitetsnormer och 
nationella och regionala miljömål som gäller och om dessa kan komma att beröras av 
planen. I beskrivningen av miljöförutsättningar och intressen ska både 
influensområdets kvaliteter och brister samt värden och behov redovisas. 
Beskrivningarna ska hållas specifika, men om så behövs kan man hänvisa till 
generella beskrivningar, till exempel för skyddade och utpekade områden. I MKB 
redovisas viktiga förutsättningar för att miljöanpassa sträckningen i de 
investeringsobjekt som eventuellt föreslås och utformningen i den fortsatta 
planeringen. 

 

                                                        
27 6 kap 12§ miljöbalken (1998:808) 
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4. En beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 
naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön 

Kommentar: Redovisa förutsättningar och kvaliteter som kommer att påverkas om 
det är klart var i geografin investeringsobjekt kommer att hamna. Om Natura 2000-
områden eller riksintresseområden berörs bör intrånget redovisas även om de 
utpekade värdena i området inte påverkas.  

 

5. En beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen eller programmet 

Kommentar: Den samlade transportsektorn berör samtliga miljökvalitetsmål, och 
transporter är dessutom ett utpekat område i vissa delmål. Trafikverket har valt att 
lyfta fram klimat,hälsa och landskap som särskilt viktiga fokusområden att behandla 
på övergripande strategisk nivå i den nationella infrastrukturplaneringen.  

När miljöbedömningen rapporteras i miljökonsekvensbeskrivningen behandlas dock 
alla för planen relevanta mål. Redovisningen av hur planen förhåller sig till miljömål 
bör därmed omfatta alla de 16 miljökvalitetsmålen och hänsynsmålet samt regionala 
miljömål där sådana finns. Samtliga miljöaspekter samt deras inbördes förhållande 
måste också behandlas. Fokus ska emellertid ligga på de mål där betydande 
miljöpåverkan (positiv eller negativ) för miljöbalkens miljöaspekter identifierats, 
dvs. även här gäller principen om avgränsning. I avgränsningsarbetet formuleras 
motiven för urvalet, och dessa redovisas sedan i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Avgränsa bort de mål som inte är relevanta för den aktuella planen och förklara 
varför de inte anses relevanta. De mål som är relevanta kan sedan användas för att 
styra planarbetets miljöhänsyn i önskvärd riktning. 

 

6. 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 

Kommentar: I MKB-dokumentet redovisas planens direkta och indirekta effekter. 
Beskriv såväl negativa som positiva konsekvenser. 

Dokumentet bör inriktas på väsentliga effekter och konsekvenser av åtgärdspaket i 
systemanalysen eller av åtgärdsplanen. Effekterna bör vara kvantifierade så långt det 
är möjligt. Om det finns risk för kumulativa (samverkande) effekter bör även 
konsekvenserna av dessa beskrivas. Skilj då i redovisningen mellan de effekter och 
konsekvenser som uppstår genom planen och de som uppstår genom planen 
tillsammans med andra pågående och planerade verksamheter och åtgärder. 
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Redovisa alternativens effekter och konsekvenser på ett jämförbart sätt och relatera 
till det miljöbedömda nollalternativet. Tabeller, illustrationer och kartor gör 
redovisningen tydligare. 

För att det ska vara lätt att förstå skälen till bedömningarna ska både objektiva och 
värderande beskrivningar redovisas i MKB-dokumentet. Redovisa även 
bedömningsgrunder, metoder och källor som använts i bedömningen av effekter och 
konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar vilka kvaliteter och 
funktioner som förändras, hur de förändras och vad förändringen innebär för värdet 
med hänsyn till miljöintresset. Även de problem och brister som ökar eller minskar 
bör beskrivas på samma sätt. Motivera slutsatser som ”åtgärden påverkar inte 
naturmiljön” eller ”ingreppet innebär måttliga konsekvenser”. Sådana formuleringar 
får inte användas utan motivering till varför dessa slutsatser dragits. 
Konsekvenserna kan illusteras överskådligt genom att man redovisar både effekter 
och intressen på kartor. Det ska framgå vilka osäkerheter som finns i 
bedömningarna av konsekvenser. Scenarier kan vara ett sätt att redovisa osäkerheter 
om framtiden. 

 

7. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan 

Kommentar: Redovisningen av miljöåtgärder i MKB-dokumentet bör beskriva syftet 
med åtgärderna och effekterna av dem samt vilka miljöeffekter som undviks eller 
minimeras. Beskriv även vilka miljöanpassningar och åtgärder som har inarbetats i 
planen. Redovisa också vilka behov som finns av ytterligare miljöåtgärder för att 
undvika eller minska negativa effekter och konsekvenser samt förslag på sådana 
åtgärder. Åtgärderna bör fylla det miljömässiga behovet (funktionen) och vara 
tekniskt och ekonomiskt rimliga att genomföra. Om det finns olika miljöåtgärder 
som är möjliga att genomföra för ett visst syfte bör MKB redovisa 
åtgärdsalternativen samt deras effekter och kostnader. Även åtgärdernas betydelse 
med hänsyn till lagkrav som miljökvalitetsnormer och hänsynsregler samt 
ambitioner som satts upp för planen, till exempel projektmål för miljö bör redovisas. 
Gör hänvisningar till plandokumentet, där det ska framgå vilka skyddsåtgärder som 
är beslutade att genomföra. Redovisa vilka miljöanpassningar och hänsyn som 
behöver utredas vidare i kommande skeden. 

 

8. 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 

Kommentar: I slutet av MKB-dokumentet ska det finnas en redovisning som ger en 
samlad bild av planens miljökonsekvenser. Denna ska underlätta en samlad 
bedömning av vad planen innebär för miljön. Redovisningen kan göras på olika sätt. 
Generellt gäller att effekter och konsekvenser ska beskrivas översiktligt och värderas 
utifrån relevanta bedömningsgrunder och att bedömningsgrunderna ska redovisas. I 
åtgärdsplaneskedet kan redovisningen göras som en tabell med kortfattade 
beskrivningar av olika lösningars effekter och konsekvenser för miljön.  
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Redovisa de alternativ som har studerats under processen. I MKB-dokumentet 
redovisas dels de åtgärder som ingår i utredningen, dels de lösningar som avförts 
under planeringen i samband med avgränsning och fokusering. Redovisa även 
motiven för val av alternativ och beskriv hur miljökonsekvenserna har beaktats. 

Läsaren ska själv kunna göra en bedömning utifrån redovisade fakta. Redovisningen 
kan kompletteras med en illustration (färgskala eller dylikt) som visar en värdering 
av konsekvenserna. Kvantifierade resultat måste kompletteras med motiveringar i 
textform. Den samlade bedömningen i MKB:n ska innehålla en redovisning av hur 
systemanalysen eller åtgärdsplanen lyckas bidra till uppfyllelse av relevanta 
miljömål. 

 

9. En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför  

Kommentar: Redovisningen ska ta upp vilka frågor som behöver utredas vidare i ett 
senare skede för att lösa eventuella konflikter, förhindra skador och förbättra miljön. 
Det bidrar till en bra miljöbedömningsprocess där rätt frågor behandlas i rätt skede. 
Det bidrar också till att inga frågor tappas bort mellan skedena.  

Behov av uppföljning av projektets effekter och konsekvenser samt motiv till 
uppföljning ska också redovisas (Läs mer om uppföljning i kapitel 10). 

 

10. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen ska även innehålla en icke-teknisk 
sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. 
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BILAGA D: Behovsbedömning 

Nedanstående exempel kan användas som underlag för ställningstagande vid  
behovsbedömning av transportplaner och i samband med offentliggörande. 

 

Ställningstagande till behov och avgränsning av miljöbedömning 

Åtgärdsplaner ska miljöbedömas om de innehåller åtgärder som förutsätter 
tillståndsprövning av det typ som krävs för vissa verksamheter och åtgärder.  
(Se 6 kap. 11 § miljöbalken samt 4 § 1 st) i förordning (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar.) Endast om det är uppenbart att ingen åtgärd som  
behandlas i planeringen kan komma att behöva myndighetstillstånd, är det 
 möjligt att dra slutsatsen att ingen miljöbedömning behövs. Som myndighets- 
tillstånd räknas till exempel prövningar enligt miljöbalken men också plan- 
läggning och lov enligt plan- och bygglagen. Även beslut enligt sektorslagar  
som väglagen och lagen om byggande av järnväg ska i detta sammanhang  
anses som myndighetstillstånd. Slutsatsen är därför att åtgärdsplaneringen  
ska tas fram med stöd av miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § 1 st miljöbalken. 

Avgränsning handlar om att få en effektiv besluts- och genomförandeprocedur  
med relevant och rimligt beslutsunderlag. Efter samråd med (Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, berörda länsstyrelser och kommuner – välj relevanta 
samrådspartner) finner Trafikverket/länsplaneupprättande organ att följande  
faktorer är väsentliga i avgränsningen:  

… 

 





TR
A

FI
K

V
ER

KE
T.

 S
EP

TE
M

BE
R 

20
11

. P
RO

D
U

K
TI

O
N

: T
RA

FI
K

V
ER

KE
T.

 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
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www.trafikverket.se




