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SAMMANFATTNING

BAKGRUND, SYFTE OCH
ARBETSPROCESS
är en myndighet upprättar en plan vars
genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Syftet är att integrera
miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling
främjas. En del i denna process är att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Arbete med
miljöbedömningen har bedrivits i en arbetsgrupp.
Resultaten från arbetsgruppen har presenterats för
Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU)
2016-12-06, 2017-03-14 och 2017-05-23.

minskar, men inte i den omfattning som de skulle
behöva göra för att uppfylla klimatmålen. Trafikens
utsläpp bidrar även till försämrad luftkvalitet.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte och i hårt
trafikerade gaturum i Göteborg överskrids periodvis
miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar. En annan hälsopåverkande störning längs det
regionala vägnätet är buller och vibrationer. Infrastrukturen påverkar också landskapet på olika sätt
genom barriärer, fysiska intrång och utsläpp till
luften, marken och vattnet. Infrastrukturen påverkar
även resurser som jordbruksmark, skogsmark och
vatten.

Den regionala infrastrukturplanen upprättas
parallellt med den nationella planen. Den regionala
planen innehåller främst investeringar i det regionala
vägsystemet och i kollektivtrafik- och cykelåtgärder,
men också bidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator. I den regionala planen
kan medel även avsättas till objekt som hör till den
nationella investeringsplanen. Västra Götalandsregionen har bland annat valt att medfinansiera
järnväg. Planperioden omfattar åren 2018–2029 för
såväl den nationella som den regionala planen.

ALTERNATIV
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser
framförde vid samråd om miljöbedömningens
avgränsning att miljökonsekvensbeskrivningen,
enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ.
Till exempel alternativ med tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling. Ett sådant alternativ bör i
ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den
regionala planen ska hantera för att de nationella och
regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas.

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i tid
till år 2030, men med tendensbedömningar mot år
2045/2050. En mer kortsiktig avstämning görs även
mot år 2022, då det är nästa gång det är aktuellt att
göra en ny revidering av planen. Geografiskt avgränsas planen till Västra Götaland, men hänsyn tas till
eventuella effekter av planen utanför regionen. Det
görs också en avgränsning i sak med syftet att
fokusera på planens betydande miljöpåverkan och de
bedömningsgrunder som är rimliga att beakta på
översiktlig nivå. De miljöaspekter som behandlas är
kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen och
är sorterade under de fyra fokusområdena Klimat,
Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser
tillgängliga för människan. Förslaget till fokusområde och bedömningsgrunder har tagits fram av
Trafikverket och används även för den nationella
planen.

Utifrån resonemanget ovan hanterar miljökonsekvensbeskrivningen tre alternativ: planalternativet,
klimatalternativet och nollalternativet. De tre
alternativen har en fördelning av medel mellan
åtgärdsområden enligt Tabell 1. Planalternativet har
samma fördelning av medel mellan åtgärdsområden
som nollalternativet (Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025).
Planalternativet har dock en högre andel medel för
vägåtgärder knutna till brister och stråk, vilket ger
planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med
nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt
alternativ som utgår från att planen ska ta sitt ansvar
för att klara klimatmålen.

N

NULÄGE
Transportsektorn, och särskilt vägtrafiken, svarar i
dag för en stor andel av de klimatpåverkande
utsläppen, främst koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken i Västra Götaland, liksom i övriga landet,

Infrastrukturplanerna revideras vart fjärde år. Den
regionala planen för Västra Götalandsregionen
fördelar medel inom ett antal åtgärdsområden som
vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder. Inom ramen för arbetet med revideringen
av planen har Beredningen för hållbar utveckling
(BHU) föreslagit att fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma som i den regionala
planen för år 2014–2025. Även om fördelningen
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mellan åtgärdsområdena är densamma så kan
innehållet i respektive åtgärdsområde skilja sig från
den regionala planen för år 2014–2025.

MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvensbedömningen utgår från Trafikverkets
indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa och
livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för
människan. Konsekvensbedömningen har gjorts
som en måluppfyllelseanalys som inom fokusområdena redovisar möjlighet till måluppfyllelse för
respektive relevant nationellt miljömål.
Av planförslagets medel är cirka 25 procent knutna
till namngivna vägobjekt. Övriga medel är knutna
till olika åtgärdsområden och delar av dessa anges
även för brister och stråk, utan angivande av specifik
åtgärd. Detta är en förändring jämfört med nollalternativet som hade knappt 40 procent knutna till
namngivna objekt och en mindre del föreslagna för
brister. Den likartade fördelningen gör dock att
skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ
är relativt små. Detta gäller särskilt under planens år
1–6, då det är under denna period som huvuddelen
av de namngivna objekten förväntas genomföras.
Den ökade andelen medel till brister och stråk gör
konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att
bedömningarna i högre grad får grunda sig på
schabloner och antaganden.
Av de fyra fokusområdena är det främst inom
fokusområde Klimat samt i viss mån inom fokusområde Hälsa och livskvalitet som planen medför
någon större risk för påverkan. Inom fokusområde

Landskap samt Resurser tillgängliga för människan är
den regionala planens effekter generellt små. Det ska
också poängteras att den regionala planen för Västra
Götalandsregionen är en liten del av infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga regionala
planer i landet samt nationell plan.
1.1.1 Klimat

De beräkningar som gjorts visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att
bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av koldioxid.
Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då det innehåller en större andel medel till
brister och stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken med fyrstegsprincipen används, och att
inte alla brister löses med ny infrastruktur, skapar
detta ökade möjligheter för att koldioxidutsläppen
kan börja minska under den senare delen av planperioden. Det är dock långt kvar för att planen ska
kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Ett klimatalternativ är något mer positivt och visar att trenden
kan gå i rätt riktning, dvs att klimatalternativet
utifrån Trafikverkets prognoser skapar möjlighet att
reducera koldioxidutsläppen, men reduceringen är
för långsam för att miljömålet ska uppfyllas.
Sammantaget innebär planalternativet, under ovan
givna förutsättningar, en viss förbättring i jämförelse
med nollalternativet. Klimatalternativet skapar
något bättre förutsättningar och innebär framför allt
ett trendbrott då utsläppen börjar minska och
alternativet på så vis kan bidra till måluppfyllelse.

Tabell 1. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen.
Åtgärdsområden

Nollalternativ
Fördelning i plan
2014–2025

Planalternativ
Beslutad fördelning
2018–2029

Klimatalternativ
Utgångspunkt i klimatåtaganden 2018–2029

Regionala vägåtgärder

53 %

53 %

10 %

Kollektivtrafik

20 %

20 %

35 %

Samfinansiering järnväg
i nationell plan

11 %

11 %

15 %

Cykel

7%

7%

35 %

Bidrag kommuner

5%

5%

0%

Övrigt

2%

2%

5%

Samfinansiering väg
i nationell plan

2%

2%

0%

100 %

100 %

100 %

Summa
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Genom den ökade flexibilitet som planalternativet
innebär i jämförelse med nollalternativet samt
klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik
och cykel skapar båda dessa alternativ ökade möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att
uppnå miljömålet En god bebyggd miljö i jämförelse
med nollalternativet.
1.1.2 Hälsa och livskvalitet

Planalternativet innehåller ett antal namngivna
vägobjekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse
och färre bostäder utsätts för buller och vibrationer.
Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder
för att reducera detta ingår i objektet. Generellt
medför både planalternativ och nollalternativ en
positiv utveckling avseende buller och vibrationer.
Även för aktivt resande (resande som kräver fysisk
aktivitet) är alternativen positiva då de förbättrar
möjligheterna till satsningar på gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik. Detta stödjs av det försök som
gjorts för att kvantifiera planens samlade effekter på
det aktiva resandet genom att räkna om dem till
DALY, som står för Disability Adjusted Life Years
(Funktions-justerade levnadsår). DALY ger ett mått
över den totala sjukdomsbördan i ett land eller i en
region.
Sammantaget bedöms både planalternativ och
nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet
En god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha
större förutsättningar till ökad grad av måluppfyllelse då den större andelen medel till brister och
stråk bedöms som positivt. För luft bedöms både
planalternativ och nollalternativ bidra till att
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att
uppfylla, men medför inte tillräckliga förbättringar
för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna
uppfyllas. Planalternativet bedöms ge något bättre
förutsättningar än nollalternativet på grund av den
ökade flexibiliteten då alternativet innehåller en
större andel medel som inte är knutna till enskilda
objekt utan istället satsas på brister och stråk.
Klimatalternativet är generellt mer positivt för
fokusområdet än planalternativet. Det beror på att
den ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors hälsa,
befolkning och luft. Om klimatalternativet är
tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av
miljömålet Frisk luft är dock osäkert.
1.1.3 Landskap

Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ
och nollalternativ innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer,

som kan ge effekter på den biologiska mångfalden
och landskapet som helhet. Sett till planen som
helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del
och det är endast ett fåtal skyddade natur- och
kulturmiljöområden som riskerar att beröras. Av
övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik
medför till stor del satsningar i storstadsområden,
vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon
större omfattning. Satsningen på det mindre
vägnätet i framför allt planalternativet skulle dock
kunna medföra en ökad risk för att äldre vägsträckningar och känsliga miljöer berörs. En sådan analys
är dock svår att göra utan att ha några utpekade
objekt.
Bedömningen av länsstyrelsens miljömålsuppföljning
är att miljömålen avseende Bara naturlig försurning
och Ingen övergödning inte kommer att klaras. Då
planalternativet till stor del bygger vidare på utvecklingen i nollalternativet är bedömningen att det även
i planalternativet blir svårt att klara miljömålen.
Klimatalternativet skapar däremot bättre förutsättningar för att målen ska kunna uppnås.
1.1.4 Resurser tillgängliga för människan

Planalternativet och nollalternativet bedöms medföra
en begränsad möjlighet att uppnå de miljömål som är
kopplade till fokusområdet, men begränsningen
bedöms som marginell. Genom att aktivt arbeta med
åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns
potential till förbättringar jämfört med nuläget.

FORTSATT ARBETE OCH UPPFÖLJNING
För att kunna justera åtgärderna under planperioden
bör uppföljning ske kontinuerligt. En första möjlighet
till justering är i samband med revidering för nästa
plan. Vid revidering av planen görs en genomgång av
planen där man går igenom eventuella avvikelser och
vad de har haft för betydelse för olika miljöaspekter.
Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och
analyser som gjorts under planperioden och blir ett
viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 DEN REGIONALA
INFRASTRUKTURPLANEN
1.1.1 Utgångspunkter för planen

G

enom beslut 2017-03-23 uppdrog regeringen samtliga länsplaneupprättare,
däribland Västra Götalandsregionen, att
för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Samtidigt fick
Trafikverket i uppdrag att upprätta en nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet för samma period. Den nationella
planen fokuserar på de stora nationella stråken,
medan den regionala planen kan prioritera brister i
länkar och noder som ansluter till det nationella
systemet samt andra viktiga regionala stråk.
Av Regeringens direktiv framgår att de transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna,
fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande
synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets och
länsplaneupprättarnas analyser och förslag till
åtgärder. Dessutom ska regeringens proposition
Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop.
2016/17:21) och riksdagens beslut med anledning av
propositionen (bet. 2016/ l 7:TU4, rskr 2016/17:101)
i sin helhet utgöra utgångspunkt för Trafikverkets
och länsplaneupprättarnas analyser och förslag till
åtgärder. För länsplaneupprättarna utgör även
regionala systemanalyser eller motsvarande regionala
inriktningsunderlag en utgångspunkt.

Både nationell plan och regionala planer uppdateras
vart fjärde år. Den nya planen innebär därför en
revidering av befintlig plan (2014-2025).
Inriktningen i åtgärdsplaneringen grundar sig på
de nationella och regionala utgångpunkter som har
arbetas fram under inriktningsplaneringen.
På regional nivå anges de övergripande målen för
arbetet med regional utveckling i bl.a. Vision Västra
Götaland – det goda livet (Västra Götalandsregionen
2005) och Tillväxt- och utvecklingsstrategi för västra
Götaland, VG 2020 (2014).
Regionens målbild och utvecklingsstrategi för
transportsystemet uttrycks samlat i den regionala
systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i oktober 2016.
Västra Götalands ekonomiska ram för perioden
2018–2029 är 6 590 miljoner kr. Den regionala
planen har beslutats av regionstyrelsen och regionfullmäktige i Västra Götaland. Beredningsgruppen
för hållbar utveckling (BHU) har varit beredande
och sammanhållande politisk instans. BHU består
av politiker från Västra Götalandsregionen och de
fyra kommunalförbunden; Fyrbodal, Skaraborg,
Sjuhärad/Boråsregionen och Göteborgsregionen.
Kommunalförbunden, som företräder Västra
Götalands 49 kommuner, har aktivt medverkat i
arbetet. Arbete med miljöbedömningen har bedrivits
i en arbetsgrupp. Resultaten från arbetsgruppen har
presenterats för Beredningen för Hållbar Utveckling
(BHU) 2016-12-06, 2017-03-14 och 2017-05-23.
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1.1.2 Planeringssystem

Infrastrukturplaneringen innehåller medel för både
enskilda objekt och åtgärdsområden. Planeringssystemet håller successivt på att läggs om så att de
närmst liggande åren är mer styrda till enskilda
objekt och de senare delarna i ökad grad bygger på
planering utifrån brister, se Figur 1. År 1–3 är
projekt som anses klara för byggstart. År 4–6 är
projekt som är planeringsklara. År 7–12 beskrivs
som projekt som inte är klara för byggstart då de inte
är utredda. Dessa ska istället beskrivas som brister.
De tidiga åren innehåller främst sådana objekt som
funnits med i gällande plan.
Det nya planeringssystemet innebär att den fysiska
planeringen sker i en sammanhållen process samt att
en förberedande åtgärdsvalsstudie görs inom ramen
för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en prioritering av
effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga
resurser och bidrar till vidareutveckling av hela
transportsystemets funktion som en del i en hållbar
samhällsutveckling. Den kan, kopplad till fyrstegsprincipen, bidra till tydligare metodik för de tidiga
planeringsstadierna. Det kan innebära en arena för
dialog för berörda aktörer, där också lösningar kan
framkomma som inte direkt har med trafik och
transporter att göra.
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den
fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet, vilket ställer ökade krav
på ett effektivt klimat- och miljöanpassat transportsystem. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för
att hushålla med resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan, se Figur 2. Den går ut på
att steg för steg analysera hur ett trafikproblem bäst
kan lösas – i första hand genom att påverka behovet
av transporter, i sista hand genom stora nybyggen.

•
•
•
•
•
•
•

Regionala vägåtgärder
Kollektivtrafik
Samfinansiering järnväg i nationell plan
Cykel
Bidrag till kommuner
Övrigt
Samfinansiering väg i nationell plan

Inom varje åtgärdsområde sker sedan en successiv
fördelning av medel över tid. Inom områdena
regionala vägåtgärder och kollektivtrafikåtgärder
finns dessutom ett antal namngivna objekt. Det
förändrade planeringssystemet innebär att brister får
en större tyngd bland åtgärdsområdena och att
antalet namngivna objekt minskar, framför allt
under de senare delarna av planperioden, se bilaga 1.

1.2 MILJÖBEDÖMNING AV
REGIONAL PLAN
När en myndighet eller kommun upprättar eller
ändrar en plan vars genomförande kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalken 6 kap.
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling
främjas. Inom ramen för en miljöbedömning ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där
den betydande miljöpåverkan som planen kan antas
medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga
alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras,
beskrivas och bedömas. En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är
rimliga med hänsyn till:

1.1.3 Åtgärdsområden

Den regionala planen fördelar inte medel i detalj
utan redovisar en fördelning inom åtgärdsområden.
För Västra Götaland fördelas medel inom åtgärdsområdena:

År 1–3
Förslag till
byggstart

År 4–6
Förslag till
förberedelser
för byggstart

År 7–12
Brister

Figur 1. Principen för planeringssystemet där
åtgärder successivt blir mer detaljerade ju närmare i
tid de ligger.

Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa:
Trafikverket.
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•
•
•
•

bedömningsmetoder och aktuell kunskap
planens innehåll och detaljeringsgrad
allmänhetens intresse och
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband
med prövning av andra planer och program eller
i tillståndsgivningen av verksamheter eller
åtgärder

En länsplan för transportinfrastruktur kan enligt
Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
(1998:905) alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Innan en myndighet bestämmer omfattningen av
och detaljeringsgraden för MKB ska myndigheten
samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser
som berörs av planen. Arbetet med miljöbedömningen
ska starta samtidigt med övrig åtgärdsplanering och
pågå parallellt med denna. Förslaget till infrastrukturplan och dess MKB ska enligt miljöbalken göras
tillgängligt för berörda kommuner, myndigheter och
allmänheten. Dessa ska ges skälig tid att yttra sig.
Synpunkterna ska beaktas innan planen antas.
När planen antagits, ska det i särskild sammanställning redovisas hur miljöaspekterna integrerats.
Det ska även redovisas hur MKB:n och synpunkter
från samråd beaktats och skäl till att planen antagits
i stället för alternativ som varit föremål för överväganden ska redovisas. Vidare ingår även att
redovisa åtgärder som avses vidtas för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför. Dessutom ska
planupprättaren skaffa sig kunskap om den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medför.

1.3 RELATION TILL ANDRA PLANER
Åtgärdsplaneringen sker parallellt på nationell och
regional nivå och den regionala infrastrukturplanen
för Västra Götaland har motsvarigheter hos län/
regioner i hela landet. Den nationella planen för
transportinfrastrukturen omfattar förutom investeringar i den nationella infrastrukturen även åtgärder
för miljön längs hela det statliga vägnätet, således
även det regionala vägnätet. Regeringen har i sitt
planeringsdirektiv gett Trafikverket i uppdrag att
hösten 2017 ta fram en samlad övergripande systemanalys för förslaget till nationell plan och regionala
planer 2018-2029.
Enligt regelverket ska samtliga planer och program
som bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan
miljöbedömas, såväl på nationell som på regional
nivå. På regional nivå är det miljökonsekvenserna av

just den regionala planen som ska bedömas.
Sambanden mellan den nationella och den regionala
planens effekter är komplexa. I detta sammanhang
görs ingen helhetsbedömning av planernas miljöpåverkan.
Samtidigt med revidering av nationell och regional
plan pågår Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen
är ett regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland
annat med syfte att arbeta fram överenskommelser
för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor i form av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg
och Stockholm–Malmö, vilket kan få stor påverkan
på transportinfrastrukturen både nationellt och
regionalt i Västra Götalandsregionen.

1.4 NATIONELLA OCH REGIONALA
MÅL FÖR TRANSPORTSYSTEMET
1.4.1 Nationella transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå
målet ska transportsystemet vara hållbart, robust och
effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett
funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats:
Funktionsmål: Skapa tillgänglighet för resor och
transporter. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
vara jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov.
Hänsynsmål: Transportsystemet ska ta hänsyn till
säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. Transportsystems
utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dö eller skadas allvarligt samt bidra
till att miljökvalitetsmålen uppfylls. I preciseringarna
för respektive mål påpekas bland annat särskilt under
hänsynsmålet att transportsektorn ska bidra till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås.
1.4.2 Regionala mål och inriktningar

På regional nivå har Västra Götalandsregionen tagit
fram en Regional systemanalys för transportinfrastrukturen (Västra Götalandsregionen 2016-10-25).
Systamanalysen är ett inriktningsdokument som
pekar ut de viktigaste funktionerna för regionens
transportinfrastruktur. Målet med systemanalysen
var att ta fram de prioriterade funktionerna som
transportsystemet i Västra Götaland bör tillhanda-
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hålla för att uppfylla de mål som finns på nationell
och regional nivå. Dessa mål har konkretiserats i tre
övergripande mål utifrån tre kategorier: transportsystem, godstransporter och persontransporter.
Transportsystem är transportslagsövergripande och
omfattar både person- och godstransporter. De
nationella målen, klimatmålen och det övergripande
transportpolitiska målet, finns med som en viktig
förutsättning.
Målen för utvecklingen av transportsystemet har sin
grund i beslutade mål och inriktningar för Västra
Götalandsregionen. Västra Götaland har flera
regiongemensamma styrande dokument som
behandlar transportsystemet:
Vision Västra Götaland – Det goda livet formulerar
visioner för regionen och övergriper därför de övriga
måldokumenten. Enligt visionen ska Västra Götaland
vara ett internationellt transportnav där transportsystemet förändras i hållbar riktning. Infrastrukturen ska vara hållbar och konkurrenskraftig och
regionen ska ha ett konkurrenskraftigt utbud av
kollektivtrafik.

NATIONELLA MÅL
- Funktionsmål: Tillgänglighet, kapacitet
- Hänsynsmål: Trafiksäkerhet, trygghet
- Klimatmål: Fossilfritt och klimatneutralt

VG2020 är ett strategiskt dokument som utgör
Västra Götalands regionala utvecklingsprogram om
regionalt tillväxtarbete. Västra Götaland ska
utvecklas mot en ledande kunskapsregion, en region
för alla, en region som tar globalt ansvar samt en
region som syns och engagerar. I VG2020 uttrycks
32 prioriteringar, exempelvis ska regionen investera i
transportinfrastruktur som driver regional och

nationell utveckling, bygga ut en föredömlig
kollektivtrafik, stödja hållbar utveckling samt göra
regionen till modell för hållbar landsbygdsutveckling
och samspelet mellan stad och land.
Budget 2016 lyfter det strategiska målet att Västra
Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med
tillväxt av jobb och företag i hela regionen. Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter
och miljöpåverkan ska minska. I hela regionen ska
antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken öka
och skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland beskriver kollektivtrafikens långsiktiga
utveckling fram till år 2025. Det övergripande målet
är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för
att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region.
Klimatstrategi för Västra Götaland pekar ut sex
fokusområden för skapandet av hållbar tillväxt för
regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet; 2: Effektiva godstransporter – grön
logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet
och 4: Alternativa drivmedel och effektivare fordon
samt sjöfart.
Enligt Godstransportstrategi för Västra Götaland ska
Västra Götaland fortsätta utvecklas som högklassig
och hållbar transport- och logistikregion både
nationellt och internationellt. Målbilden som pekas
ut i godsstrategin är att Västra Götaland är Nordens
ledande logistikregion som erbjuder effektiv logistik

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad
och på landsbygd – ökad tillgänglighet för alla

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet för alla
transportslag

PERSONTRANSPORTER
En effektiv kollektivtrafik för
hållbar pendling och ökat kollektivt
resande samt för att stärka
regionens kärnor

Figur 3. De tre övergripande målen för transportsystemet i Västra Götaland. Transportsystemet ska även
förhålla sig till de nationella målen.
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och en infrastruktur som stöder näringslivets behov
och regionens utveckling på ett sätt som värnar
hållbarhet, hela regionen och samhällsekonomisk
effektivitet.
Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. Tågtrafiken är
det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart
transportsystem och växande arbetsmarknadsregioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i
Västsverige ska trefaldigas mellan år 2006 och 2035.
För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet
och hastighet öka vilket kräver investeringar i
infrastrukturen.
Cykelstrategin innehåller visioner och mål ska utgöra
ett stöd i arbetet med att planera, prioritera och
bygga ut cykelvägar i länet. Målet är att skapa
förutsättningar för ökad och säker cykling. Strategin
pekar ut prioriteringsprinciper där vardagscyklande
till målpunkter i anslutning till tätorter har högst
prioritet.

1.5 NATIONELLA OCH REGIONALA
MILJÖMÅL
Riksdagen har beslutat om nationella miljömål för
Sverige innehållande ett generationsmål och 16
miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljömålen
och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och utgör en långsiktig målbild
för miljöarbetet.
Generationsmålet innebär att vi till nästa generation
ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen listas nedan och förklaras närmare i
bilaga 4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

De nationella miljökvalitetsmålen har konkretiserats
på regional nivå med regionala tilläggsmål, dessa
lyfter fram regionala särdrag och områden som
kräver ytterligare insatser. Målen är framtagna av
Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och
Västra Götalandsregionen (Länsstyrelsen i Västra
Götaland 2015-09-14).
Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet begränsad
klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan
innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser
med 40 procent till år 2020 samt att Sverige till år
2045/2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av
växthusgaser. Det långsiktiga arbetet med en
fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är ett
viktigt steg mot det långsiktiga 2050-målet. Det
transportpolitiska hänsynsmålet pekar generellt på
de nationella miljömålen. Under 2017 har rapporten
Strategisk plan för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet (ER 2017:07) publicerats, där bland annat
Trafikverket medverkat.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har
tillsammans det övergripande målet att bli en
fossiloberoende region till år 2030. Ett av de detaljerade målen är att utsläppen av växthusgaser från
vägtrafiken ska minska med 40 procent år 2020
jämfört med 1990, och med 80 procent till 2030
jämfört med 1990. Ett förslag till gemensam plan för
hur målet om en fossiloberoende region ska nås är
framtagen. Ett av fokusområdena i förslaget är
hållbara transporter.

1.6 MILJÖKVALITETSNORMER
Regeringen kan enligt Miljöbalken 5 kap. meddela
miljökvalitetsnormer (MKN), det vill säga föreskrifter
om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt, om det behövs för att skydda människors
hälsa eller miljön samt för att avhjälpa skador på eller
olägenheter för människors hälsa eller miljön.
MKN kan gälla för vissa geografiska områden eller
hela landet och anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får överskridas eller underskridas.
En MKN anger de nivåer som människan och/eller
naturen kan utsättas för utan fara för påtagliga
olägenheter. För närvarande finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller och vatten.
MKN för utomhusluft finns för bland annat NO2
och partiklar, se Tabell 2. Miljökvalitetsmålets
målvärde är strängare än de juridiskt bindande
MKN. Lagen om MKN för luft anger den högsta
tolererbara halten i luft, medan miljömålet anger det
önskvärda tillståndet utifrån människors hälsa.
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Tabell 2. MKN för NO2 och partiklar. G avser gränsvärdesnorm eller ”skallnorm”. M avser målsättningsnorm
eller ”börnorm”.
Förorening

Medelvärdesperiod

MKN-värde

Antal tillåtna
överskridanden per
kalenderår

Tid för uppfyllelse

NO2

Timme
Dygn
År

90µg/m3
60µg/m3
40µg/m3

175 h1
7 dygn
-

2006 (G)

Partiklar (PM10)

Dygn
År

50µg/m3
40µg/m3

35 dygn

2005 (G)

Partiklar (PM2,5)

År

90µg/m3
90µg/m3

2010 (M)
2015 (G)

1 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.
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2 METOD OCH AVGRÄNSNING

2.1 VAD ÄR MILJÖBEDÖMNING?
arbetet med miljöbedömningen av planen
finns två viktiga begrepp; miljöbedömning
och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Med miljöbedömning menas en process som innehåller vissa obligatoriska moment som ska utföras.
Processen resulterar i ett dokument som kallas
miljökonsekvensbeskrivning, där den betydande
miljöpåverkan som planens eller programmets
genomförande kan antas medföra identifieras,
beskrivs och bedöms. I miljöbedömningen ingår att:
• avgränsa vad miljökonsekvensbeskrivningen ska
innehålla
• utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning,
inklusive alternativ
• genomföra olika typer av samråd
• överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och samrådet i beslutsprocessen
• informera om beslutet och grunderna för
beslutet
• följa upp den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen medför

2.2 AVGRÄNSNING

Miljöbedömning av den regionala planen har skett
vid två tidigare tillfällen. Det första var planen som
började gälla från 2010 och det andra planen från
2014. Under denna period har även den nationella
planen miljöbedömts och det har skett en gemensam
utveckling kring riktlinjer och metoder för miljöbedömning.

Av åtgärderna i bilaga 3 framgår att de prioriterade
stråken innefattar stråk både mot Värmlands län,
Jönköpings län och Hallands län, vilka kan få
effekter även i dessa län.

I

2.2.1 Avgränsning i tid

Planperiodens slutår är år 2029 och av denna
anledning är miljöbedömningens referensår 2030.
Eftersom miljöeffekterna av investeringarna sträcker
sig längre än slutåret görs även, där så är möjligt, en
tendensbedömning mot år 2045/2050, som är de år
som bland annat nämns för långsiktiga klimatmål.
Nästa plan kommer med största sannolikhet upprättas
så att den börjar gälla från år 2022. Mot denna
bakgrund innehåller planen även en avstämning mot
år 2022.
2.2.2 Avgränsning i rum

Utgångspunkten i den regionala planen är Västra
Götaland som kan sägas utgöra den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen
varierar beroende på vilken miljöaspekt som behandlas
då funktionella samband i miljön inte är styrda av
geografiska gränser. Den primära avgränsningen har
använts vid kvantitativa beräkningar och uppskattningar av till exempel utsläppsmängder.

Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan
förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella planen, då den regionala planen inte nämnvärt
berör dessa transportslag.
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2.2.3 Avgränsning i sak

Trafikverket har tagit fram publikationen Metod för
miljöbedömning av planer och program inom
transportsystemet (Trafikverket 2011:134). Metoden
innebär en ökad integrering av miljöbedömningen i
planeringsarbetet och baseras på kraven i miljöbalken
6 kap och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Trafikverket anger i publikationen tre fokusområden; klimat, hälsa och landskap.
Parallellt med de regionala planerna arbetar
Trafikverket med miljöbedömning av den nationella
planen. Till samrådet om avgränsningen av miljöbedömningen har Trafikverket uppdaterat sina
bedömningsgrunder. De tre fokusområdena har
också utvecklats och kompletterats med ett fjärde
område så att fokusområdena som föreslås är:
• Klimat
• Hälsa och livskvalitet
• Landskap
• Resurser tillgängliga för människan
I miljöbalken 6 kap. 12§ anges de 14 miljöaspekter
som en miljöbedömning av planer och program ska
hantera. För att få aspekterna hanterbara och
relaterade till respektive fokusområde har Trafikverket
gjort ett förslag till fördelning av miljöaspekter och
delaspekter och slagit samman dem till tio miljöbedömningsgrunder, se Figur 4. Observera att det
inte är några skarpa gränser i figuren utan att en
miljöaspekt kan ingå i flera fokusområden.

För miljöbedömningen av den regionala planen har
vi valt att utgå från Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder och anpassa dessa efter regionala
förutsättningar.
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens avgränsning
att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera
alternativ. Till exempel alternativ med tydligare
miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar
kollektivt resande och cykling, se vidare avsnitt 4.1.

2.3 BEDÖMNINGSGRUNDER
För att utvärdera de studerade alternativen används
bedömningsgrunder. De bedömningsgrunder som
har använts för planen är målbaserade. Det innebär
att de stödjer den måluppfyllelseanalys som konsekvensbedömningen av planen utgör. De studerade
alternativen värderas med hjälp av bedömningsgrunderna mot relevanta miljökvalitetsmål för respektive
fokusområde i Figur 4. För att bedöma utvecklingen
inom respektive fokusområde används indikatorer.
Det är parametrar som vi utifrån befintligt underlag
har möjlighet att följa upp och som visar i vilken
riktning en åtgärd verkar i förhållande till respektive
miljömål. En samlad bild av miljöaspekter och vilka
indikatorer som har används inom respektive
fokusområde samt kopplingen till de nationella och
regionala miljömålen finns i bilaga 5.
Bedömningsgrunder och indikatorer inom respektive fokusområde beskrivs också i kapitel 5.

Figur 4. Principfigur med aspekter och delaspekter, deras koppling till fokusområden samt sammanslagning
av de 14 aspekterna till tio miljöbedömningsgrunder. Källa: Trafikverket.
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2.4 KONSEKVENSBEDÖMNING
Konsekvensbedömningen i kapitel 5 görs för respektive fokusområde. Respektive fokusområde berör,
enligt bilaga 5, ett antal miljökvalitetsmål. Konsekvensbedömningen har gjorts som en måluppfyllelseanalys som redovisar möjlighet till måluppfyllelse för
respektive relevant miljömål enligt Figur 5. Skalnivåerna för bedömningen har preciserats enligt följande:
• Motverkar måluppfyllelse – den samlade
bedömningen av planens åtgärder är att de inte
alls eller i mycket begränsad utsträckning bidrar
till måluppfyllelse.
• Osäkerhet kring om måluppfyllelse motverkas
– den samlade bedömningen är att planens
åtgärder i begränsad utsträckning bidrar till
måluppfyllelse men att det finns potential att
genom tydligare preciseringar eller riktade
åtgärder inom åtgärdsområden arbeta mot
måluppfyllelse. Osäkerheterna kring möjligheterna till detta är dock stora.
• Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
– den samlade bedömningen är att planens
åtgärder har potential att bidra till uppfyllelse.
Det fordrar dock vissa preciseringar inom
respektive åtgärdsområde.
• Bidrar till måluppfyllelse – den samlade
bedömningen är att planens åtgärder stärker
möjligheten att bidra till måluppfyllelse.
Det nya planeringssystemet gör det svårare att
bedöma konsekvenserna, osäkerheterna blir större
och bedömningarna blir i högre grad knutna till
schabloner. Detta beror på att planen i högre grad än
tidigare redovisar brister och problem och inte
faktiska lösningar. Detta gäller särskilt under planperiodens senare del, där andelen brister är större och
andelen namngivna objekt färre.

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse,
men viss potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Figur 5. Skala för konsekvensbedömning mot
miljömål.
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3 NULÄGESBESKRIVNING

3.1 DAGENS TRANSPORTSYSTEM
et svenska vägnätet består av:
• 98 500 km statliga vägar och
41 600 km kommunala gator och vägar
• 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag
• Ett mycket stort antal enskilda vägar utan
statsbidrag. De flesta av dem är så kallade
skogsbilvägar.

D

I Västra Götalands län ingår vissa delar av det
statliga vägnätet (Europavägar och vissa riksvägar),
se Figur 6. Det regionala vägnätet utgörs av övriga
riksvägar samt av primära länsvägar. I länet utgör
Europa- och riksvägar cirka 1 400 km medan
länsvägarna utgör drygt 10 000 km. Trafikarbetet på
de förstnämnda är dock större, cirka 6 000 miljoner
fordonskilometer per år gentemot 3 600 för länsvägarna.

I hela Västra Götaland finns det ungefär 3370 km
cykelväg. Fördelat på hela Västra Götalandsregionens
befolkning ger detta ett nyckeltal om 2,3 km
cykelväg per 1 000 invånare. Motsvarande nyckeltal
för bilvägarna i länet är 39,7 km bilväg per 1 000
invånare (Trivector 2014:13).
Järnvägsnätet i Västra Götaland utgörs av ett flertal
banor varav tre tidigare klassades som länsjärnvägar:
Viskadalsbanan, Bohusbanan och Kinnekullebanan,
se Figur 7. Samtliga järnvägar ingår i nuläget i den
nationella planen, men med möjlighet för Västra
Götalandsregionen att avsätta medel i den regionala
planen för att samfinansiera järnvägen i nationell plan.
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Figur 6. Vägnätet i Västra Götaland.

Figur 7. Järnvägsnätet i Västra Götaland.
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3.2 RESOR OCH TRANSPORTER
Det totala persontransportarbetet i Sverige inom
vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart uppgick 2015
till 147 miljarder personkilometer. Det är en ökning
med 10 % sedan år 2000 (Källa: Trafikanalys).
Fördelningen mellan trafikslagen framgår av Figur 8.
Den visar att vägtransporter är klart dominerande
med ca 87 % år 2015. I denna siffra ingår både bil,
buss, MC, moped, cykel och gångtrafik. Biltrafiken
uppgick till 87 %, busstrafiken till drygt 7 %, MC
och moped till knappt 1 %, cykel 1,5 % och gång
knappt 3 %. Biltrafiken har sedan år 2000 ökat med
7 %, kollektivtrafiken med 6 %, gångtrafiken med
30 % medan cykeltrafiken varit relativt konstant.

För Västra Götaland framgår av Västtrafiks resvanemätningar att resandet med kollektivtrafiken har
ökat med 40 % jämfört med år 2006, se Figur 10.
Statistiken visar också att pendlingen mellan
regionens arbetsmarkandsregioner har ökat.
Godstransportarbetet var 2015 för riket som helhet
96 miljarder ton kilometer. Det är en ökning med
cirka 5 % sedan år 2000. Som framgår av Figur 9
stod vägtrafiken år 2015 för drygt 40 % av godstransportarbetet.

Sett till antalet resor genomfördes enligt den
nationella resvaneundersökningen för 2011–2014
15 % av antalet resor med cykel eller till fots. I resvaneundersökningen för 2014–2015 har siffran ökat till
28 %. Sammantaget ökar andelen resor som genomförs med buss, cykel och gångtrafik. Det totala resandet
ökar dock kraftigare varför även biltrafiken ökar.

Figur 8. Persontransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys.
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Figur 9. Godstransportarbete, fördelning per trafikslag. Källa: Trafikanalys.

Figur 10. Resandeutvecklingen med kollektivtrafiken under 2000-talet.
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3.3 KLIMAT
I Västra Götalands län var de totala utsläppen
uttryckt i koldioxidekvivalenter 10,1 miljoner ton år
2014. Länets utsläpp av växthusgaser minskade med
drygt 130 000 ton mellan 2013 och 2014, se Figur
11 och Figur 12. Det är främst utsläppen från
Energiförsörjningen som minskat. I Sverige har
utsläppen också en nedåtgående trend, medan de
ökar globalt.
Transportsektorn står inför stora utmaningar när det
gäller att minska sin energianvändning och sina
klimatpåverkande utsläpp. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att
miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås.
Begränsad klimatpåverkan innebär följande:
• Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser
minska med 40 procent jämfört med 1990 i de
samhällssektorer som inte handlar med utsläppsrätter (vilket innefattar transportsektorn,
jordbrukssektorn, mindre värmeverk och
industrier). Av minskningen beräknas drygt 25
procent ske i Sverige och resten ske i form av
investeringar i andra EU-länder eller flexibla
mekanismer (till exempel utsläppsminskande
projekt som genomförs i utvecklingsländer)
• Till år 2050 är målet ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser (alternativt 85 procents
reduktion till 2045 som är förslag från Miljömålsberedningen). För att nå målet har regeringen
tre handlingsplaner, fossiloberoende fordonsflotta, ökad energieffektivisering och främjande
av förnybar energi. Trafikverkets tolkning av
begreppet fossiloberoende fordonsflotta är att
användningen av fossil energi i sektorn behöver
minska med åtminstone 80 % till år 2030
jämfört med 2004. Trafikverket har inom
kapacitetsutredningen, liksom i arbetet med
Färdplan 2050, tagit fram ett klimatscenario som
beskriver vad som krävs för att klara klimatmålen till 2030 och 2050, se Figur 13.
För att åstadkomma minskningar i storleksordningen
80 procent till 2030 kommer det inte att räcka med
effektivare fordon och ökad andel förnybar energi.
Det kommer även att krävas en förändrad inriktning
mot ett mer transportsnålt samhälle. Figur 14
illustrerar hur mycket de tre åtgärdskategorierna
effektivisering, förnybar energi respektive transportsnålt samhälle behöver bidra med för att nå de uppsatta
målen för 2030 respektive 2050 enligt Trafikverkets
beräkningar. Beräkningarna baseras på en minskning
av personbilstrafiken med 20 procent till 2030
jämfört med 2010 års nivå och en stabilisering av
godstrafiken på 2010 års nivå.

Det regionala tilläggsmålet för Västra Götaland är
att utsläppen år 2030 ska vara 80 procent lägre
jämfört med år 1990. Västra Götaland konstaterar
också i förslaget till Strategiska vägval att regionen
ska vara fossiloberoende år 2030.
Naturvårdsverkets bedömning för möjligheten att
uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan är att
målet inte kommer att nås och samma bedömning
gör länsstyrelsen för Västra Götaland. Även om
utsläppen minskar i Sverige så sker minskningen för
långsamt och det sker även en ökning globalt.

3.4 HÄLSA OCH LIVSKVALITET
I de transportpolitiska målen är en av preciseringarna
till hänsynsmålet att transportsystemet ska bidra till
att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till ökad
hälsa. I uppföljningen av de transportpolitiska målen
är det framförallt buller och luftkvalitet som följs
upp, men det finns även andra hälsoaspekter som är
viktiga när det kommer till planering av ny
transportinfrastruktur. Att planera för ökad fysisk
aktivitet i transportsystemet är en aspekt som också
har nära koppling till Sveriges övergripande nationella Folkhälsomål ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.
3.4.1 Befolkning

Befolkningsmässigt är Västra Götaland Sveriges
näst största län med drygt 1,7 miljoner invånare.
Befolkningen är ojämnt fördelad. Cirka hälften bor i
Göteborgsregionen och i övrigt är den koncentrerad
kring Borås, Skövde och Trestad (Trollhättan,
Vänersborg, Uddevalla). Befolkningstätheten
varierar och bland kommunerna är den som störst i
Göteborg (1 200 invånare/km2) och lägst i Dals-Ed
(7 invånare/km2). Snittet för Västra Götaland är 69
invånare/km2 . Snittet för hela landet är 24 invånare/
km2 . Befolkningen i länet ökar och har de senaste 40
åren ökat med ca 20 %. Den procentuella ökningen
är störst i Göteborgsregionen, medan vissa delar av
länet har en befolkningsminskning.
Boverkets bedömning är att det fram till år 2025
behövs 710 000 nya bostäder i landet. Kommunförbunden arbetar med strukturbilder som bland
annat hanterar framtida bebyggelse. Syftet är att ny
bebyggelse och verksamhet ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse, i närheten av kollektivtrafik så att gröna stråk sparas för rekreation, jordoch skogsbruk. 44 av Västra Götalands 49
kommuner anger enligt länsstyrelsen att man har ett
underskott på bostäder.
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Figur 11. Olika sektorers delar av de totala utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland år
2012. Här syns tydligt att industrin, transportsektorn och jordbruket står för de allra största
klimatutsläppen i regionen. (Västra Götalandsregionen, Förslag till strategiska vägval).

Figur 12. Klimatpåverkande utsläpp från bil- och busstransporter i länet uttryckta i
koldioxidekvivalenter och fördelade på sektorer (Nationella emissionsdatabasen).
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Figur 13. Utvecklingen av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med
klimatmål (EU respektive Sveriges egna mål). De beslutade åtgärderna i referensprognosen inkluderar åtgärder
och styrmedel som var beslutade i slutet av 2011. Banan för Beslutade åtgärder hög bygger på en trafikprognos
enligt Trafikverkets jämförelsealternativ som visar på osäkerheterna i prognoserna. Källa: Trafikverket (2012).

Figur 14. Målbild i Trafikverkets scenario för att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 samt en
transportsektor utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 (indexerad utveckling, 2004=100). Av staplarnas
färg kan man se hur stor del av minskningen som åstadkoms av var och en av de tre åtgärdskategorierna.
Källa: Trafikverket november 2012.
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3.4.2 Buller och vibrationer

Buller är den miljöstörning som påverkar flest
människor i Sverige. Samhällsbuller från trafik,
grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan
hörselskadande, men kan orsaka en rad andra problem.
Några exempel är upplevd störning, försämrad
talförståelse, sömnproblem, högt blodtryck, ändrad
ämnesomsättning, försämrat immunförsvar,
försämrad inlärning och prestation samt fysiologiska
stressreaktioner. Mycket starka ljud kan orsaka
hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).
Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta
för trafikbuller som överskrider riksdagens riktvärden utomhus vid sin bostad. Nära hälften av dessa
utsätts för höga ljudnivåer även inomhus.
Den svenska riksdagen har antagit en rad miljömål
för att säkerställa miljön i Sverige. I målet En god
bebyggd miljö, finns ett delmål om att antalet
människor som utsätts för störande trafikbuller i
bostaden ska minska. Ett annat av delmålen handlar
om att grön- och vattenområden i tätorter och
tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas.
Behovet av bullerfrihet i dessa områden ingår som en
del. Även miljömålet Hav i balans samt levande kust
och skärgård behandlar buller.
För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga
bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen
1996/97:53, och anknytande dokument från centrala
myndigheter i normalfallet bullernivåerna enligt
Tabell 3 underskridas. Det finns även riktvärden för
vibrationer.
Många människor känner sig störda av buller och
vibrationer, och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Längs de statliga vägarna i hela
landet beräknas 200 000 personer vara utsatta för
högre bullernivåer än de riktvärden som riksdagen
beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer
beräknas vara utsatta för maximala ljudnivåer från
järnväg högre än riktvärdet inomhus.

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på
att Trafikverket och kommuner med mer än 100 000
invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för
att sammanställa och redovisa kartläggningarna till
EU-kommissionen.
3.4.3 Luftkvalitet

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön.
De kan göra människor sjuka och förkorta den
förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning,
försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar
utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i
motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartiklarna
frigörs bland annat från förslitning av bromsar och
hjul eller när dubbdäck sliter på vägbanan.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft beskriver de haltnivåer
för luftkvalitet som vi ska uppnå. Dessa nivåer ska
vara vägledande i det nationella och internationella
arbetet för att förbättra luftkvaliteten. En av de stora
utmaningarna är utsläppen från vägtrafiken. Av
preciseringarna av miljömålet framgår bland annat
följande:
• halten av partiklar (PM2,5) överstiger inte 10
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av partiklar (PM10) överstiger inte 15
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som
ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per
kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
• halten av kvävedioxid överstiger inte 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett
årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde
(98-percentil).
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav
som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen
har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer

Tabell 3. Riktvärden för buller.
Bostad fasad (ekvivalent)

Bostad uteplats (ekvivalent)

Bostad uteplats (max)

Vid väg

55 dBA

55 dBAII

70 dBAI

Vid järnväg

60 dBA

55dBA

70 dBAI

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06–22).
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.
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(MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen
(2010:477). Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt
förordningen utomhusluften med undantag för
arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för
spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer
för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/
PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Skärpta avgaskrav på motorfordon har medfört att
halterna av kvävedioxid i tätortsluften har minskat
sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande höga
i främst större städer. I Västra Götaland finns
uppmätta årsmedelvärden i urban bakgrundsmiljö
för Göteborg på 21 mikrogram per kubikmeter som
årsmedelhalt och därmed överskreds miljökvalitets-

målet. I vissa gaturum har halterna varit betydligt
högre och periodvis har även miljökvalitetsnormerna
överskridits under de senaste åren, se Figur 16.
Partiklar uppstår vid förbränning, men bildas också
vid slitage av bromsar, vägbanor och däck, särskilt
dubbdäck. De mätningar av partiklar PM10 som
gjorts i länet visar att i delar av länet är den regionala
bakgrundshalten i samma nivå som, eller strax under,
preciseringarna för Frisk luft. De höga bakgrundsnivåerna tillsammans med slitagepartiklar från
vägtrafik medför att miljökvalitetsmålet Frisk luft
inte nås vid trafikerade gator i Göteborg och andra
större tätorter. För partiklar PM2,5 finns endast ett
fåtal mätningar gjorda i länet. Den regionala
bakgrundshalten är relativt hög. Det finns därför en
viss risk för överskridanden av preciseringen för

Figur 15. Större bullerkällor inom infrastruktur idag. Källa: Länsstyrelsen.
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PM2,5 i starkt trafikerade gaturum samt i områden
med mycket vedeldning.
2014 uppgick utsläppen av kväveoxider i Västra
Götaland till 19 500 ton. Länets totala utsläpp av
partiklar (PM2,5) var 2600 ton år 2014.
Miljöförvaltningen i Göteborg anger i sin årsrapport
för 2015 att MKN för kvävedioxid för dygn och
timme har överskridits vid mätstationerna i Haga
och vid motorvägen i Gårda. Årsnormen klarades
dock vid båda platserna. Man anger också att
normerna för partiklar (PM10 och PM2,5) underskreds vid samtliga mätstationer. Angående miljökvalitetsmålet för Frisk luft konstaterar miljöförvaltningen att målen för kvävedioxid inte klarades,
förutom målet för årsmedelvärde. Angående partiklar konstateras att målnivån inte klarades i flera
gaturum.

3.5 LANDSKAP
En övergripande beskrivning av landskapet och dess
ingående beståndsdelar, samband och tidsdjup har
gjorts i Trafikverkets pilotstudie Landskap i långsiktig planering (Trafikverket 2012, 2011:122).
3.5.1 Beskrivning av landskapet

Landskapet har formats och utvecklats av naturliga
och människogivna processer. Västra Götaland
erbjuder en rik variation av landskapstyper med
sinsemellan unika karaktärsdrag. Landskapskaraktärsanalysen som presenteras i pilotstudien bygger på en
indelning i 12 regionala landskapstyper. Kartan i
Figur 17 visar dessa landskapstyper mot en topografisk karta och de beskrivs sedan närmare i Tabell 4.
Generellt är småskaliga och varierade landskap som
småbrutet sprickdalslandskap och mosaiklandskap
(område 1, 5, 7) känsligare för påverkan från mer
storskalig infrastruktur.

Figur 16. Dygnsmedelvärde av kvävedioxid i Göteborg 2013. Källa: Miljöförvaltningen Göteborg.
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Figur 17. Den grova karaktäriseringen i regionala landskapstyper. Källa: Landskap i långsiktig planering,
Trafikverket.
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Tabell 4. De olika landskapstypernas karakteristika samt exempel på karaktärsområden.
Landskapstyp

Karaktär

Karaktärsområden

1- Kust och skärgård

•
•
•
•
•
•

• Bohuskusten

2- Sjölandskap

• Milsvida utblickar
• Vassbälten och strandridåer
• Större samhällen vid åmynningarna – kommunikationsläge

• Vätternsänkan
• Vänerstranden

3- Älvlandskapen

• Dalbotten omgiven av branta sidor med stor höjdskillnad
• Riktat landskap – överordnad struktur, infrastruktur,
bebyggelse i pärlband
• Dalbotten av lera, intensivt brukad
• Tätorter vid mynningar och tillflöden
• Barriäreffekter tvärs dalgångar för människor och djur

• Göta älvs dalgång

4- Storskaligt
sprickdalslandskap

• Riktat landskap
• Relativ höjdskillnad 150–300 m
• Uppodlad mark, bebyggelse, infrastruktur återfinns i
dalgångar som är böljande eller backiga
• Gårdsbebyggelse och odlingsmark i krönlägen över
• högsta kustlinjen
• Större dalgångar kring vattendrag bryter in i strukturen
• Vattenrikt – sjöar, våtmarker
• Avrundade åsar

• Bullarebygden–
Kynnefjäll
• Bottnarydsområdet
• Trakterna kring
Borås–Ulricehamn

5- Småbrutet
sprickdalslandskap

• Riktat i en småskalig struktur
• Relativ höjdskillnad ofta över 100 m
• Uppodlad mark, bebyggelse, infrastruktur återfinns i
dalgångar som är flacka till böljande – några större
sprickor/dalgångar är hårt exploaterade.
• Svårtillgängliga glest befolkade skogsområden på
höjderna – friluftsvärden
• Vattenrikt – sjöar och våtmarker (vattenhållande
förmåga)
• Korta utblickar – småskaligt
• Modern infrastruktur har medfört stora sprängningar,
broar och fyllningar

• Göteborgs omland
• Bredjället–Svartedals
området

6- Skogs- och
sjödominerat
sprickdalslandskap

• Skogsområden
• Stort antal sjöar, ofta långsträckta i sprickor
• Bebyggelse, vägar och industrier vid vattendrag och
sjöar
• Relativa höjdskillnader 75–200 m

• Dalslands sjösystem

7- Mosaiklandskap

• Flackt böljande terräng med små relativa höjdskillnader
• Otydliga riktningar
• Odlingsmark med lövskog i dalgångar och sänkor – tätt
vägnät
• Barrskogar på höjdområden – glest vägnät
• Lättodlade sedimentjordar – tidigt uppodlade (tidig
bronsålder)
• Slättsjöar och våtmarksområden
• Kamelandskap (småkulligt och kalkrikt)

• Hästefjorden
• Kedumsbergen–
Herrljunga–Slättsjöarna

Brukat och öppet Varierad och småskalig struktur
Fritidslandskap
Tätbebyggda fiskesamhällen
Bebyggelse i övergången mellan berg och dalbotten
Stenindustritradition
Kala hällar och bergknallar med ädellöv i brynzoner och
klevor
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Landskapstyp

Karaktär

Karaktärsområden

8- Slättlandskap

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Flack grundstruktur – sedimentära jordar, tunga leror
Storskaligt – långa utblickar
Skiftade ensamliggande gårdar
Finmaskigt vägnät
Vattenfattigt (avvattnat), enstaka meandrande vattendrag – viktiga spridningskorridorer
Biologiskt fattigt i storskaliga (rationaliserade) slätter
– rikare där hagmarker och äldre träd finns
Vegetation i anslutning till gårdar och vattendrag – större
andel i mosaikartade slätter
Medeltida struktur – kyrkspiror landmärken
Järnvägshistoria med stationssamhällen och tydliga
banvallar efter nedlagda banor

Dalboslätten
Grästorpsslätten
Skara-Varaslätten
Vadsboslätten
Kåkindsslätten

9- Backlandskap

• Böljande backlandskap som ger rumslighet utan tydliga
riktningar
• Jordbruk med betesmarker, alléer, lövträdsbestånd/ridåer, stenmurar
• Hög kyrktäthet
• Bylägen
• Slingrande vägar

• Falbygden
• Färgelandatrakten

10- Åslandskap

• Isälvsavlagringar – ås- och dynformationer
• Tallskogsdominerat på sandiga, näringsfattiga jordar
– särpräglad hedlikande skog
• Småsjöar, kärr och högmossar.
• Små, glest liggande gårdar och byar
• Glest vägnät

• Hökensås

11- Storskaligt
böljande landskap

• Större ådalar med bebyggelse, vägar och odling –
uråldriga kolonisations- och handelsstråk.
• Höjdlägesbebyggelse, knuten till lättodlade moränjordar
(över HK)
• Skogsdominerat – produktionsskog fattig på ekologiska
värden
• Myr- och mossområden – biologiskt rika fågelmiljöer

• Sydsvenska högplatån
• Södra Tiveden

12- Platåberg

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bergsbranter 90–335 m över omgivningen
Varierad, rik flora och markanvändning
Obebyggda, förutom Kinnekulle
Glest vägnät
Bergarterna har varit källa till industri
Tydligt avläsbar historia

Halle- och Hunneberg
Kinnekulle
Billingen
Mösseberget
Gerumsberget
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3.5.2 Natur och friluftsliv

Den värdefulla naturen i Västra Götaland avspeglar
sig också i de särskilt utpekade områden som finns
för natur och friluftsliv i länet. Av Figur 18 framgår
riksintressen för naturmiljö och friluftsliv samt
Natura 2000-områden. Det finns också andra
skyddade områden och särskilt utpekade områden
som naturreservat och områden från tematiska
inventeringar.
3.5.3 Kulturmiljö

Områden av nationellt intresse för kulturmiljö är
utpekade som riksintresse enligt Figur 18. Kulturmiljöer av särskilt intresse skyddas enligt Kulturminneslagen och kan röra sig om skyddade områden,
bebyggelse och fornlämningar.

Figur 18. Riksintressen för natur, kultur och friluftsliv.

3.6 RESURSER TILLGÄNGLIGA
FÖR MÄNNISKAN
3.6.1 Areella näringar

Av Sveriges totala landareal på cirka 41 miljoner
hektar är över hälften eller 23,4 miljoner hektar
klassad som produktiv skogsmark. I Västra Götaland
finns cirka 1,3 miljoner hektar av dessa (Riksskogstaxeringen 2013).
Sverige har ca 3 miljoner hektar jordbruksmark.
Västra Götaland är det län som med drygt 0,5
miljoner hektar har störst andel (Jordbruksverkets
officiella statistik 2015). Jordbruksmarken är ojämnt
fördelad i länet och är främst samlad i de stora slättområdena som Skaraborgsslätten och Dalboslätten.
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3.6.2 Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Riksdagen
beslutade 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. Västerhavets vattendistrikt är Sveriges västligaste vattendistrikt och omfattar hela Värmlands, Hallands och
Västra Götalands län och till vissa delar Skånes län.
Även Kronobergs, Örebro, Jönköping, Dalarna och
Jämtlands län ingår i distriktet. Dessutom omfattas
delar av Glomma och Trysilälven i Norge. En mindre
del av Västra Götaland som avvattnas mot Vättern
tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt.
Inom Västra Götaland finns ett antal yt- och
grundvattenförekomster som nyttjas för vår dricksvattenförsörjning. Det finns också ett antal vattenförekomster inom yt- och grundvatten som är

Figur 19. Dricksvattenresurser.

särskilt utpekade med hänsyn till dricksvattenförsörjning, se Figur 19. Bland länets dricksvattentäkter kan nämnas Vänern och Göta älv, som
försörjer ca 800 000 människor med dricksvatten
och Öresjö öster om Borås, som försörjer ca 90 000
människor med dricksvatten.

31

4 ALTERNATIV

4.1 ALTERNATIVDISKUSSION
nom ramen för arbetet med revideringen
av planen för transportinfrastrukturen
har Beredningen för Hållbar Utveckling
(BHU) beslutat att fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma som i gällande plan.
Även om fördelningen mellan åtgärdsområdena
(se avsnitt 1.1.3) är densamma så kan innehållet i
respektive åtgärdsområde skilja sig från gällande
plan. Planen går generellt mot mer fokus på brister
och mindre fokus på enskilda objekt enligt beskrivningen av planeringssystemet i avsnitt 1.1.2.

I

Planen utgår också från de övergripande strategier
som tagits fram under de senaste åren. Ett sådant
dokument är Vision Västra Götaland – det goda livet
(Västra Götalandsregionen 2005). Ett annat är regionens målbild och utvecklingsstrategi för transportsystemet som uttrycks samlat i den regionala systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i
oktober 2016.
Utgångspunkten är att planen ska jämföras med ett
nollalternativ. Ett nollalternativ är befintlig situation
utan att planen genomförs. Nollalternativet har i
detta sammanhang konstaterats innebära att befintlig
plan kvarstår. Då fördelningen mellan åtgärdsområden
för den framtida planen samt befintlig plan är den
samma kan skillnaderna mellan planalternativ och
nollalternativ antas vara ganska begränsad.
Slutsatserna av miljöbedömningen av den föregående
planen (2014-2025) var att den inte uppfyllde kraven

inom fokusområde klimat utifrån vilken klimatreduktion man kunde anta det vara rimligt att
planen skulle hantera. I arbetet med revidering av
planen har det därför varit ett särskilt fokus på
alternativ utifrån klimatmålen.
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser
framförde vid samråd om miljöbedömningens
avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav,
ska inkludera alternativ. Till exempel alternativ med
tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder
som främjar kollektivt resande och cykling. Ett
sådant alternativ bör utgå ifrån vad det är rimligt att
den regionala planen ska hantera för att de nationella
och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas.
En bedömning av vilka utsläppsmängder som det är
rimligt att den regionala planen skulle kunna
hantera har gjorts enligt bilaga 6. Utifrån detta har
sedan ett teoretiskt klimatalternativ tagits fram.
Även för ett sådant klimatalternativ kan konstateras
att det inte klarar av att uppfylla klimatmålen, men
att det ändå går ”i rätt riktning”. Anledningen är att
planeringen av transportinfrastrukturen bygger på
investeringar i nya och befintliga strukturer och att
det även krävs andra åtgärder och styrmedel för att
genomföra förändringar. Den typen av åtgärder
arbetar Västra Götalandsregionen för i andra
sammanhang, till exempel via gröna resplaner (En
grön resplan är en handlingsplan för mer hållbara
och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor i en
verksamhet).
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Utifrån resonemanget ovan hanterar MKB:n tre
alternativ: planalternativet, klimatalternativet och
nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt
alternativ som endast studerar vad som krävs för att
uppfylla de nationella och regionala klimatmålen
genom en annan fördelning mellan åtgärdsområdena.
Klimatalternativet innehåller dock inga andra preciseringar av hur medlen ska användas. En tydligare
precisering av klimatalternativet framgår av bilaga 6.
De tre alternativen har en fördelning av medel
mellan åtgärdsområdena enligt Tabell 5. Vad
fördelningen innebär för innehållet i respektive
alternativ preciseras ytterligare i beskrivningen av
alternativ nedan.

4.2 BESKRIVNING AV
PLANALTERNATIVET I RELATION
TILL NOLLALTERNATIVET
Västra Götalandsregionens ekonomiska ram för
perioden 2018–2029 är 6 590 miljoner kr. Planen
har samma fördelning inom åtgärdsområden som
den förra planen (nollalternativet), se Figur 20.
Nedan preciseras innehållet i planalternativet och en
jämförelse görs med vad det innebär för skillnader i
relation till den gällande planen (nollalternativet).
4.2.1 Regionala vägåtgärder (53 % av det
totala plananslaget)

Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan
fem olika användningsområden enligt Tabell 6.
Jämfört med gällande plan har andelen som går till
namngivna objekt reducerats. I den gällande planen
stod antalet namngivna objekt för knappt 40 % av

Tabell 5. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen.
Åtgärdsområden

Nollalternativ
Fördelning i plan
2014–2025

Planalternativ
Beslutad fördelning
2018–2029

Klimatalternativ
Utgångspunkt i klimatåtaganden 2018–2029

Regionala vägåtgärder

53 %

53 %

10 %

Kollektivtrafik

20 %

20 %

35 %

Samfinansiering järnväg
i nationell plan

11 %

11 %

15 %

Cykel

7%

7%

35 %

Bidrag kommuner

5%

5%

0%

Övrigt

2%

2%

5%

Samfinansiering väg
i nationell plan

2%

2%

0%

100 %

100 %

100 %

Summa

Tabell 6. Fördelning inom åtgärdsområde regionala vägåtgärder.
Fördelning inom regionala
vägåtgärder
Namngivna objekt

Nollalternativ

Planalternativ
65 %

45 %

Brister

8%

18 %

Mindre vägnätet

8%

15 %

12 %

15 %

7%

7%

100 %

100 %

Stråkpotter
Smärreåtgärder
Summa
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medlen och i det nya planförslaget är motsvarande
siffra ca 25 %. Samtliga namngivna objekt har
byggstart inom år 1–6. Samtliga namngivna objekt
ingick också i föregående plan och inga ytterligare
objekt har tillkommit. De objekt som nämns i
planen framgår av bilaga 1.

bättre möjligheter till arbets- och studiependling i
stråken med bil och kollektivtrafik. Ett hela resan
perspektiv bör anläggas där exempelvis anslutande
gång- och cykelbanor, hållplatser och pendelparkeringar beaktas. De prioriterade stråken är desamma
som i föregående plan och framgår av bilaga 1 och 3.

Då andelen medel som går till namngivna objekt
minskat jämfört med nollalternativet har istället
andelen medel som går till brister ökat. Detta ligger i
linje med beskrivningen av planeringssystemet i
avsnitt 1.1.2. Bristerna avser objekt över 25 miljoner
kronor och har prioriterats utifrån underlag från
kommunalförbunden. Prioriterade brister planeras
bli föremål för åtgärdsvalsstudier och landa i konkreta
åtgärder. Bristerna kan lösas med olika typer av
åtgärder och innebär en friare användning av planens
medel än namngivna objekt. De kan till exempel
lösas både med vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder,
cykelåtgärder eller andra typer av åtgärder. Prioriterade brister framgår av Figur 21.

Planen innehåller också utökade medel till det
mindre vägnätet i jämförelse med nollalternativet.
Planen lyfter särskilt fram det mindre vägnätets
betydelse för näringslivets transporter samt arbetsoch studiependling. Detta ligger bland annat i linje
med den regionala godstransportstrategin.

Andelen medel för stråk har också utökats något
jämfört med nollalternativet. Medlen till stråk avser
kostnadseffektiva åtgärder som var och en understiger 25 miljoner kronor. Huvudsyftet är att skapa

4.2.2 Kollektivtrafikåtgärder (20 % av det
totala plananslaget)

Avser särskilda kollektivtrafiksatsningar med bland
annat resecentrum och brister i kollektivtrafiksystemet. Här ingår ett antal namngivna objekt,
bland annat resecentrum i Angered, Stenungsund och
Lerum samt ett antal resecentrum längs Västlänken.
Här ingår också fyra stycken linbanestationer i
Göteborg.
Några av objekten finns med från gällande plan
(nollalternativet), men flera är nya, se bilaga 2.

Figur 20. Fördelning mellan åtgärdsområden i miljoner kronor samt procent av den totala ramen, totalt 2018–2029.
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4.2.3 Samfinansiering av järnväg i nationell
plan (11 % av det totala plananslaget)

Avser behov av åtgärder för att höja och återställa
standarden på de järnvägar som är viktiga för
regiontrafiken (utöver stambanorna). Samfinansieringen innebär i första hand motprestation på
nationell nivå.
Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan.

4.2.4 Cykel (7 % av det totala plananslaget)

Inom potten inryms åtgärder som utökar det
sammanhängande cykelvägnätet och som höjer
trafiksäkerheten. Den fortsatta satsningen inom
åtgärdsområdet cykel ska följa upp den politiska
viljeinriktningen som uttrycks i antagen cykelstrategi.
Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan.

Figur 21. Sammanställning av kommunalförbundens prioriterade brister inom åtgärdsområdet regionala
vägåtgärder där de rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna.
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4.2.5 Bidrag till kommuner (5 % av det
totala plananslaget)

Avser bidrag till åtgärder som syftar till att stimulera
kommuner att genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till kommunala
vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma
ifråga ska främst gynna de oskyddade trafikanterna
och se till barns situation i trafiken. Det kan handla
om planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar anslutningar till
kollektivtrafik prioriteras.
Motsvarande andel medel fanns med i föregående plan.
4.2.6 Övrigt (2 % av det totala plananslaget)

Inom åtgärdsområdet finns möjlighet att ge bidrag
till flygtrafikanläggningar, sjöfart och till lågtrafikerade landsbygdsvägar. Den gällande planen innebar
här bidrag till drift och investeringar för TrollhättanVänersborgs flygplats.
4.2.7 Samfinansiering väg i nationell plan
(2 % av det totala plananslaget)

Samfinansiering av väg i nationell plan avser för
både planalternativ och gällande plan E20 Alingsås–
Vårgårda.

4.3 KLIMATALTERNATIV
När klimatalternativet tagits fram har fokus varit på
vad som ur klimatmålssynpunkt är rimligt att den
regionala planen ska hantera. Nuvarande klimatmål
för Västra Götalandsregionen avser en minskning av
de klimatpåverkande utsläppen med 80 procent till
år 2030 jämfört med år 1990. Detta innebär en total
minskning av utsläppen med 2,1 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Denna minskning kan ske
genom en rad åtgärder som inkluderar bland annat

elektrifiering, alternativa bränslen, minskat resande
och åtgärder inom såväl stadsplanering som regional
infrastrukturplanering. Utredningen Fossilfrihet på
väg (SOU 2013:84) har kartlagt vilken potential för
utsläppsminskningar som finns för olika åtgärder för
att uppnå den totala minskningen med 80 procent
till 2030. Den stora merparten av minskningen sker
till följd av andra åtgärder än vad som ingår i den
regionala infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Ett antal procent bör dock hanteras av infrastrukturen. Den regionala planen i Västra Götaland
motsvarar enligt Trafikverket 11 procent av de
totala infrastrukturmedlen för åtgärder inom
Västra Götalandsregionen (Nationell plan och
Regional plan). Utifrån detta konstateras att den
regionala planen för Västra Götaland bör hantera
0,2–1,2 procent av den totala minskningen eller
4 200–25 000 ton koldioxidekvivalenter per år, se
bilaga 6.
Planens grova indelning i brister och potter gör det
svårt att göra en noggrann beräkning och osäkerheterna är stora. Det klimatalternativ som visas i
Tabell 5 visar dock på en möjlighet till ett trendbrott
där planens klimatpåverkan kan börja minska.
Anledningen till att det inte går att skapa ett
klimatalternativ som tar hela ansvaret för utsläppsminskningen är att planeringen av transportinfrastrukturen bygger på investeringar i nya och befintliga strukturer och att det även krävs andra åtgärder
och styrmedel för att genomföra förändringar. Den
typen av åtgärder arbetar Västra Götalandsregionen
för i andra sammanhang, till exempel via gröna
resplaner, alternativa bränslen för kollektivtrafiken
osv. Det kan även krävas nationella styrmedel och
incitament.
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5 MILJÖKONSEKVENSER AV STUDERADE ALTERNATIV

D

enna miljökonsekvensbeskrivning görs på
en övergripande nivå med syftet att fånga
in effekterna av planen som helhet. Det
kan finnas stora variationer mellan enskilda objekt
även inom samma åtgärdskategori, men strävan har
varit att värdera helheten. I tidiga planeringsskeden
som detta har heller inte åtgärder som förebygger
eller mildrar eventuell skadlig påverkan av enskilda
objekt studerats i detalj, eftersom detta i hög grad
beror på anläggningens sträckning och utformning.

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

I detta kapitel bedöms miljökonsekvenserna av
planalternativet och klimatalternativet i förhållande
till nollalternativet. Det bör poängteras att en positiv
utveckling i förhållande till nollalternativet inte
nödvändigtvis medför en absolut positiv miljöpåverkan i förhållande till nuläget.

Ett mått på trafikens klimatpåverkan är utsläpp av
luftföroreningar. Det bedöms genom utvecklingen av
olika ämnen, vilka hämtas från respektive samhällsekonomisk objektbeskrivning (SEB) för namngivna
objekt. CO2 är en lämplig indikator för trafikrelaterade utsläpp. För de objekt där SEB inte upprättats
har schabloner använts, enligt bilaga 6. För en
övergripande bedömning har också det totala
trafikarbetet studerats, dvs antal fordonskilometer.
Detta utifrån att ett minskat trafikarbete medför
minskat utsläpp av CO2 .

Konsekvensbedömning görs för de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap samt
Resurser tillgängliga för människan. För respektive
fokusområde redovisas bedömningsgrunder samt
konsekvenser för respektive alternativ. I kapitel 6
görs sedan en samlad bedömning där grad av
måluppfyllelse bedöms utifrån miljöaspekter och
miljökvalitetsmål.

5.1 KLIMAT
5.1.1 Bedömningsgrunder

Klimat har Trafikverket i sitt förslag till bedömningsgrunder delat upp i tre delaspekter:

Infrastrukturhållningens klimatpåverkan följs upp
genom nyckeltal på nationell nivå. Det bedöms inte
tillföra något ytterligare att hantera den regionalt
och den har därför inte studerats vidare.

Robust planering handlar om hur åtgärder i planen
passar in i en framtid där klimatmål kan nås. Det
handlar om en framtid där biltrafiken minskar och
lastbilstrafiken inte ökar. Transportsystemet behöver
vara redo för den omställning som kommer att
behövas om klimatmålen ska uppnås. Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU 2016:47) uttryckte det på
detta sätt under rubriken Transporteffektivt samhälle:
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”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn genom att verka för ett samhälle med ett mer
effektivt och klimatsmart transportarbete är en viktig
del i det långsiktiga omställningsarbetet. En del i detta
är att göra gång-, cykel och kollektivtrafik till normgivande i planeringen i större tätorter, samt att resor
med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorter.”
Utifrån detta görs en bedömning av i vilken grad
planen skapar förutsättningar för att kollektivtrafik
gång och cykel blir normgivande i planeringen.
Andra bedömningar av hur planen påverkar möjlighet till omställning och uppmuntrar till bättre
kollektivtrafik, gång och cykel är om och i vilken
grad planen bidrar till förtätning eller utspridning
och om planen bidrar till ökad kollektivtrafik.
5.1.2 Planalternativ och nollalternativ

Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen
avser en minskning av de klimatpåverkande utsläppen
med 80 procent till år 2030 jämfört med år 1990.
Denna minskning kan ske genom en stor rad
åtgärder som inkluderar bland annat elektrifiering,
alternativa bränslen, minskat resande och åtgärder
inom såväl stadsplanering som regional infrastrukturplanering.
Utredningen Fossilfrihet på väg har kartlagt vilken
potential för utsläppsminskningar som finns för
olika åtgärder för att uppnå den totala minskningen
med 80 procent till 2030. Den stora merparten av
den potentiella minskningen sker till följd av andra
åtgärder än vad som ingår i den regionala infrastrukturplanen eller övrig infrastruktur. Av diskussionen
om alternativ i avsnitt 4.1 framgår att den regionala

planen för varje år bör hantera en minskning med
4 200–25 000 ton koldioxidekvivalenter.
I Figur 22 illustreras den utsläppsminskning på 80 %
som ska göras i regionen fram till 2030. Den blå
delen i figuren (20 %) motsvarar de utsläpp som kan
vara kvar. De rosa rutorna (10 %) motsvarar den
nationella infrastrukturplanens del i Västra Götalandsregionen. Den röda rutan (1 %) motsvarar den
regionala planens andel. Resterande grå rutor (69 %)
motsvarar andra åtgärder än de som ryms inom
infrastrukturplanerna. Det är till exempel energieffektivare fordon och alternativa drivmedel.
Utifrån detta har en beräkning gjorts av planens
påverkan (CO2-ekvivalenter) utifrån ingående
åtgärdsområden inklusive namngivna objekt. Hur
beräkningen genomförts framgår av bilaga 6 och
resultatet framgår av Tabell 7.
Resultatet visar att utsläppen av CO2 kommer att
öka något under planperioden. Anledningen till
detta är framför allt investeringarna i vägåtgärder.
Dessa inkluderar inte utsläpp från inducerad
(nygenererad) trafik till följd av ökad framkomlighet
och utsläppen är därför troligen underskattade.
Sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar från namngivna objekt visar
också på en ökning av CO2 .
Planalternativet bygger på samma fördelning mellan
åtgärdsområden som nollalternativet. Det innebär
att planalternativet och nollalternativet borde vara
relativt likvärdiga. I jämförelse med nollalternativet
har dock planalternativet en mindre andel medel
bundna till namngivna objekt (ca 25 % mot knappt

Figur 22. Illustration över den regionala och
nationella planens bidrag till att nå klimatmålet i
ett sammanhang. Varje ruta motsvarar ca 26 000 ton
CO2. 2030 får utsläpp motsvarande 20 rutor (blå)
finnas kvar. Den nationella planens medel i VGR
beräknas bidra med att minska ytterligare 10 rutor
(rosa). Den regionala planens medel beräknas bidra
till att minska ytterligare i ruta (röd). Övriga 69
rutor sker genom alternativa bränslen, förändrad
stadsplanering, trängselskatter och mer energieffektiva fordon (grå).
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40 %). Planalternativet har istället en ökad andel
medel avsatta för stråk och brister. Dessa bedöms
kunna innehålla andra typer av åtgärder än enbart
vägåtgärder och planalternativet bedöms därför som
något mer positivt än nollalternativet. Detta är
under förutsättning att inte alla brister löses med
åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 4. Då de
namngivna objekten ligger tidigt under planperioden är det liten skillnad mellan planalternativ och
nollalternativ under de första åren fram till 2022.
Skillnaderna ligger i den senare delen av planperioden och med ett fortsatt planeringssystem kring
bister och stråk bedöms också möjligheterna till
ytterligare reduktion under kommande planperiod
(långsiktigt mål mot 2045/2050) öka.
Utifrån satsningen på stråk och brister bedöms
planalternativet också kunna tillgodose den robusta
planeringen något bättre än nollalternativet och
bättre kunna fånga upp och anpassa åtgärder till
förtätad bebyggelse, kollektivtrafik samt gång- och
cykel. Både planalternativet och nollalternativet
ligger dock långt från möjligheten att kunna uppfylla
de klimatmål som det bedöms som rimligt att planen
ska klara.
Angående det totala trafikarbetet så visar statistik
från Västra Götaland att den genomsnittliga
körsträckan med bil per person i Västra Götalands
län har minskat under flera år men år 2015 skedde en
ökning. Körsträckan per person ökade med 10 mil
jämfört med året innan till 656 mil. Göteborgs
kommun hade den kortaste körsträckan, 480 mil per
person, 10 mil längre än föregående år, se Figur 23.
Då nollalternativet är en del av denna utveckling och

planalternativet har samma åtgärdsfördelning
bedöms åtgärderna i den regionala planen i det korta
perspektivet inte bidra till ett förändrat trafikarbete i
någon större omfattning. Under den senare delen av
planperioden kan dock ett ökat fokus på brister leda
till åtgärder som successivt minskar trafikarbetet
något.
5.1.3 Klimatalternativ

Klimatalternativet innebär en annan fördelning av
medel mellan åtgärdsområdena där en betydligt
mindre andel satsas på vägåtgärder och andelarna i
stället ökar för åtgärdsområdena cykeltrafik och
kollektivtrafik. Klimatalternativet visar på en något
bättre bild än planalternativet då det innebär att
utsläppen av CO2 minskar enligt Tabell 7. Även med
den stora förändring av fördelningen mellan åtgärdsområden som görs jämfört med planalternativet så är
dock minskningen inte tillräcklig för att länstransportplanen ska klara att ta sin andel av den utsläppsminskning som behövs för att nå klimatmålen.
Klimatalternativet visar dock att det är möjligt att
vända trenden och gå mot successivt minskade
utsläpp.
Då klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ har
inga bedömningar kunnat göras av ingående objekt
eller andra satsningar. Mycket översiktligt kan dock
konstateras att klimatalternativet även bedöms som
positivt när det gäller möjligheterna att svara upp
mot en robust planering.
Det kan konstateras att schabloner för beräkning av
klimatpåverkan från åtgärdsområden av naturen är
grova och endast ger en indikation på hur planen

Tabell 7. Utsläpp av koldioxidekvivalenter per år och alternativ.
Åtgärdsområde

Plan-alternativ
[Andel av budget]

Påverkan
[ton CO2-ekv.]

Klimat-alternativ
[Andel av budget]

Påverkan
[ton CO2-ekv.]

Regionala vägåtgärder

53 %

+3 800

10 %

+700

Kollektivtrafik

20 %

-800

35 %

-1400

Samfinansiering av
järnväg i nationell plan

11 %

-600

15 %

-800

Cykel

7%

-300

35 %

-1 500

Bidrag till kommuner

5%

-0

5 %, enbart cykel

-200

Samfinansiering av väg
i nationell plan

2%

+150

0%

0

Övrigt

2%

-0

0%

0

100 %

+2 250

100 %

-3 200

Total
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påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med
att planalternativet i större grad är odefinierat genom
förskjutningen från konkreta objekt till potter och
brister. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på
primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå
klimatmålen. Utredningen fossilfrihet på väg (SOU
2013:84) visar tydligt behovet av minskad efterfrågan på transporter, ökad transporteffektivitet och
ökad användning av kollektivtrafik utöver satsningar
på energieffektivare fordon, biodrivmedel och
elektrifiering.

5.2 HÄLSA OCH LIVSKVALITET
5.2.1 Bedömningsgrunder

Hälsa och livskvalitet föreslår Trafikverket delas upp
i miljöaspekterna:
• Människors hälsa
• Befolkning
• Luft
Människors hälsa innefattar dessutom delaspekterna
• Buller och vibrationer
• Aktivt resande
• Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet avser risk för olyckor inom väg- och
järnvägssystemet. Det följs upp nationellt och det
bedöms inte tillföra något ytterligare att hantera det
regionalt och det har därför inte studerats vidare.
För buller och vibrationer finns nationella riktvärden.
Buller har bedömts genom bullerutveckling för
namngivna objekt samt GIS-analys mot bullerkartläggningen för länet.

Aktivt resande avser möjlighet till fysisk aktivitet
som gång och cykel. Detta har även en koppling till
de nationella folkhälsomålen. Dessa har mål avseende bland annat möjlighet till fysisk aktivitet och
möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället.
Utifrån detta har åtgärderna följts upp mot möjlighet till fysisk aktivitet. Det innebär möjligheten för
trafikanter att förflytta sig med cykel eller till fots.
Dessa kan även vara betydande inslag vid kollektivtrafik.
För att mäta effekterna av ökat aktivt resande har
DALY-beräkningar genomförts. DALY står för
Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade
levnadsår) och ger ett mått över den totala sjukdomsbördan i ett land eller i en region. Metodiken
beskrivs ytterligare i bilaga 7.
Miljöaspekten befolkning hanterar följande delar:
• Möjligheten att resa med cykel och till fots och
möjligheten att resa med kollektivtrafik
• Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk
status
• Jämställdhet mellan kvinnor och män
• Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på
egen hand
• Tillgång till transportsystemet för personer med
funktionsnedsättning
• Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov
Uppföljningen sker utifrån de samhällsekonomiska
bedömningarna för namngivna objekt samt bedömning av vilka ytterligare satsningar som ingår
avseende bland annat cykel och kollektivtrafik.
Här finns även ett samband med delaspekten aktivt
resande.
Luftföroreningar har bedömts utifrån indikatorerna
under klimat. Ämnen som går att följs upp är NOx
och partiklar. Dessa hämtas från samhällsekonomiska beräkningar för namngivna objekt.

Figur 23. Antal körda mil med bil i genomsnitt per
länsinvånare och år. I körsträckorna ingår även de
mil som blivit körda utanför länet och i utlandet.
Med län avses Västra Götaland. Källa: Miljomal.se

Regeringen har fastställt preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om högsta halt av partiklar, NO2
och marknära ozon. Riktvärdena sätts med hänsyn
till känsliga grupper och nivåerna är betydligt lägre
än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna.
Utifrån beräkningar och bedömningar har det
bedömts om alternativen bidrar till att:
• klara MKN
• klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och
partiklar
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5.2.2 Planalternativ och nollalternativ

5.2.2.1 Människors hälsa – buller och vibrationer
Planalternativet innehåller ett antal namngivna
objekt. I de fall där trafiken flyttas längre från
bebyggelse och färre bostäder utsätts för buller och
vibrationer leder objektet generellt till förbättringar
vad gäller antal personer som är exponerade för höga
buller- och vibrationsnivåer. Exempel på sådana
objekt är förbifart Lidköping och väg 168 Ekelöv–
Kareby. Andra objekt kan leda till ökat buller, men
åtgärder för att reducera detta ingår som en åtgärd i
objektet. De tysta områden som kartlagts av länsstyrelsen och Göteborgsregionen bedöms inte heller
påverkas i någon större omfattning.
De åtgärdsområden som inte innehåller namngivna
objekt är generellt svårare att utvärdera och här är
osäkerheterna större. Satsningar på ökad kollektivtrafik och järnvägstrafik är positivit ur många
aspekter, men kan medföra ökat buller och vibrationer.
I de flesta fall bedöms dock dessa satsningar inte
medföra nya korridorer i landskapet utan förändringar
i anslutning till befintliga strukturer. Det kan också
innebära andra typer av bränslen och system som är
positiva ur bullersynpunkt, som ökat antal elfordon
och linbana.
Förutsättningarna bedöms vara desamma i planalternativet och nollalternativet.
5.2.2.2 Människors hälsa – aktivt resande
Planalternativet innebär en fortsatt satsning på
cykeltrafik och kollektivtrafik med samma andel
medel som i den föregående planen (nollalternativet).
En grov uppskattning av avsatta medel för cykeltrafik
visar att de räcker till ca 130 km ny cykelväg.
Med hjälp av DALY-metoden har det ökade aktiva
resandet som detta innebär i form av gång- och
cykeltrafik räknats om i vårdbesparingsvärde.
Beräkningen är grov och bygger på många antaganden. Beräkningen bygger på att utbyggnaden enligt
planen innebär att det aktiva resandet ökar med 1 %.
Omräknat till ett penningvärde ger det ett indikativt värde för gång på 104 besparade miljoner kr/år,
och för cykel 23 besparade miljoner kr/år, se vidare
bilaga 7.
Förutsättningarna bedöms under den senare delen av
planperioden vara något bättre för planalternativet
än nollalternativet då planalternativet skapar ökade
möjligheter till satsningar på brister, vilket bedöms
gynna gående och cyklister. Planalternativets nya
objekt för kollektivtrafik med till exempel linbana
bedöms också som positivt i jämförelse med nollalternativet.

5.2.2.3 Befolkning
Både planalternativ och nollalternativ innebär förslag
på satsningar som gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik
och trafiksäkerhet. Detta är satsningar som generellt är
positivt för miljöaspekten befolkning. Den nationella
resvaneundersökningen visar att kvinnor nyttjar
kollektivtrafiken mer än män, vilket gör att satsningar
på kollektivtrafik är positivt för jämnställdheten.
Det innebär å andra sidan att den största potentialen
för att öka andelen kollektivtrafik finns hos män.
Även tillgänglighet avseende socioekonomisk status
och tillgänglighet för barn och personer med
funktionsnedsättning bedöms öka vid satsningar på
kollektivtrafik. Flera av de namngivna objekten
innehåller också delar som gynnar gång- och
cykeltrafik och trafiksäkerhet, till exempel ingår
cykelväg, koppling till busshållplatser och planskild
gc-port i ett par av objekten.
Planalternativet bedöms generellt uppfylla dessa
behov något bättre än nollalternativet då planalternativet har mer medel tillgängliga att åtgärda
brister och stråk, vilket bedöms gynna miljöaspekten
befolkning.
5.2.2.4 Luft
Den generella utvecklingen i samhället bedöms
innebära en fortsatt minskning av de totala utsläppen
av kväveoxider från fordon tack vare en fortsatt
teknisk utveckling. EU-direktivet om nationella
utsläppstak, som trädde i kraft i december 2016,
skärper kraven på utsläpp av fem ämnen, bland annat
kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och
små partiklar. Direktivet kommer att medföra att
antalet förtida dödsfall i Europa på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För
Sverige innebär direktivet också att transporten av
luftföroreningar från övriga Europa kommer att
minska. Även om utsläppen minskar är dock
bedömningen att miljökvalitetsmålet Frisk luft inte
kommer att klaras.
Skärpta avgaskrav på motorfordon medförde att
halterna av kvävedioxid i tätortsluften har minskat
sedan 1990-talet. Halterna är dock fortfarande höga
i främst större städer. I Västra Götaland finns
uppmätta årsmedelvärden i urban bakgrundsmiljö
för Göteborg på 21 mikrogram per kubikmeter som
årsmedelhalt och därmed överskreds miljökvalitetsmålet. I vissa gaturum har halterna varit betydligt
högre och periodvis har även miljökvalitetsnormerna
överskridits under de senaste åren.
Partiklar uppstår vid förbränning, men bildas också
vid slitage av bromsar, vägbanor och däck, särskilt
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dubbdäck. I Göteborg har halterna i urban bakgrundsmiljö varit strax över miljökvalitetsmålet de senaste
åren. Halterna är betydligt högre vid starkt trafikerade
gator och periodvis har miljökvalitetsnormerna
överskridits. 2014 uppgick utsläppen av kväveoxider i
Västra Götaland till 19 500 ton. Länets totala utsläpp
var partiklar (PM2,5) var 2600 ton år 2014.
En sammanställning av tillgängliga samhällsekonomiska bedömningar för namngivna objekt visar att
planalternativet innebär en ökning av emissionerna
av NOx med ca 2 ton per år och oförändrade
emissioner när det gäller partiklar. Underlaget
omfattar dock bara ett par av de namngivna objekten,
varför det är mycket bristfälligt.

bidra till positiva effekter för miljöaspekterna
befolkning och luft. DALY-beräkningarna har utgått
från ett alternativ som innebär 650 km ny cykelväg
samt utökade satsningar på information kring
cykel- och kollektivtrafik, vilket skulle öka det aktiva
resandet med 10 %. Omräknat till ett penningvärde
ger det ett indikativt värde för gång på 1040 besparade
miljoner kr/år och för cykel 230 besparade miljoner
kr/år, se vidare bilaga 7.
När det gäller miljöaspekten hälsa kan även ökade
satsningar på kollektivtrafik medföra ökat buller.
Det bedöms dock inte ge sämre förutsättningar än
planalternativet.

5.3 LANDSKAP

Miljöförvaltningen i Göteborg anger i sin årsrapport
för 2015 att MKN för kvävedioxid för dygn och
timme har överskridits vid mätstationerna i Haga
och vid motorvägen i Gårda. Årsnormen klarades
dock vid båda platserna. Man anger också att
normerna för partiklar (PM10 och PM2,5) underskreds vid samtliga mätstationer. Angående miljökvalitetsmålet för Frisk luft konstaterar miljöförvaltningen att målen för kvävedioxid inte klarades,
förutom målet för årsmedelvärde. Man konstaterar
också att målnivån för partiklar överskreds i flera
gaturum.

5.3.1 Bedömningsgrunder

Sammanfattningsvis bedöms planalternativet ha
ökade möjligheter att förbättra luftkvaliteten jämfört
med nollalternativet. Detta främst p g a att andelen
medel knutna till namngivna objekt reduceras.
Möjligheten att klara MKN för luftkvalitet är svårast
i större tätorter, främst Göteborg. Med föreslagna
satsningarna på kollektivtrafik, med bland annat
flera nya resecentrum, bedöms möjligheten att klara
MKN öka jämfört med idag.

Grön infrastruktur är ett nätverk av värdefull natur
som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och
djur och till människors välbefinnande.

Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är små under de första åren och varken planalternativet eller nollalternativet bedöms kunna
klara miljökvalitetsmålet Frisk luft eller de regionala
tilläggsmålen till år 2020. Med den ökade flexibilitet
som byggs in i planeringssystemet kring brister och
stråk bedöms dock möjligheterna i särskilt planalternativet öka under senare delen av planperioden.
5.2.3 Klimatalternativ

Då klimatalternativet inte anger några specifika
objekt går det inte att analysera hälsoaspekten
utifrån detta. Generellt kan dock konstateras att
klimatalternativets höga andelar medel för kollektivtrafik och cykel bedöms som positivt ur hälsosynpunkt och att de framför allt bedöms kunna

Fokusområde landskap föreslås av Trafikverket delas
upp i tre miljöaspekter:
• Biologisk mångfald, växt och djurliv
• Landskap – form och skala
• Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv
samt bebyggelse
Biologisk mångfald hanterar bland annat:
• Infrastrukturens barriäreffekt och mortalitet
• Grön infrastruktur
• Intrång och störning

Bedömningen av biologisk mångfald sker utifrån i
vilken grad planen tar skyddade områden i anspråk
samt om det finns risk för att skyddade arter berörs.
Detta följs upp genom GIS-analys för namngivna
objekt och riskbedömning i övrigt. Utifrån namngivna objekt kan även risken för ökade barriäreffekter
och splittring av landskapet analyseras.
Förändrade utsläppsnivåer enligt avsnitt Klimat har
även betydelse för den biologiska mångfalden då
minskade utsläpp av växthusgaser också innebär
minskade utsläpp av andra luftföroreningar som
orsakar försurning och övergödning.
Med landskap avses både helhetsbilden av landskapet
samt dess betydelse för natur, kultur och människa.
Landskapets helhet kan mätas med GIS-analyser
som visar ingående objekts eventuella fragmentering
av landskapet. Trafikverket har även tagit fram en
riktlinje för landskap (TDOK 2015:0323) som anger
Trafikverkets ambitionsnivå.
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Utöver landskapets helhet har GIS-analyser använts
för att klarlägga om kulturhistoriskt utpekade
områden berörs.
5.3.2 Planalternativ och nollalternativ

5.3.2.1 Landskap – form och skala
Infrastruktur påverkar landskapet på ett genomgripande sätt, såväl den befintliga infrastrukturen
som den planerade. Den utgör ett nät för att försörja
människors behov för att kunna leva, röra sig och
verka i landskapet. Den påverkar den sammansatta
upplevelsen av landskapet – en helhet av landskapets
form och rumslighet, dess ekologi och tidsdjup
(kulturhistoria). Att miljöbedöma hur en regional
plan för infrastruktur påverkar landskapet, är en
uppgift som innehåller flera utmaningar. Framför
allt är det svårt att miljöbedöma de andelar som inte
ingår i namngivna objekt utan som enbart är potter
eller medel till åtgärdsområden. Då denna del har
ökat jämfört med nollalternativet blir osäkerheterna
också större.
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya
vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att
skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker
för att känsliga landskap, värdefulla naturmiljöer
och kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till planen som
helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del.
Av de namngivna objekten anges i de samhällsekonomiska bedömningarna att de flesta objekten i
någon form tagit hänsyn till Trafikverkets riktlinje
för landskap.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till
namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik
medför till stor del satsningar i storstadsområden,
vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon
större omfattning.
Jämfört med nollalternativet medför planalternativet
en ökad satsning på förbättringar i det mindre
vägnätet. Detta kan röra sig om vägar som i ökad
grad följer landskapets former och som även har
kulturhistoriska anor. Det bedöms därför finnas en
ökad risk att satsningen på det mindre vägnätet kan
påverka landskap, kultur- och naturmiljöer något
mer än nollalternativet. Detta gäller särskilt om de
landskapstyper enligt Tabell 4 berörs som är småskaliga och innehåller fina strukturer och lång
historisk kontinuitet.
5.3.2.2 Biologisk mångfald, växt- och djurliv
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya
vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att

skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker
för att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk. Sett till
planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket
liten del. De innehåller också möjlighet till kompensationsåtgärder med till exempel faunapassager. Två
objekt (aktuella delar av väg 160 och väg 49) anger
att det passerar inom något av de riksintressen som
anges i Figur 18. Väg 49 passerar även i anslutning
till Natura 2000-område och naturreservat.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till
namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik
medför till stor del satsningar i storstadsområden,
vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon
större omfattning. Flera av de prioriterade stråken
samt befintliga järnvägar passerar genom känsliga
miljöer och här beror risken för påverkan på vilka
åtgärder som genomförs och var de genomförs.
Förbättringar av delar av stråk kan i förlängningen
skapa förbättringsbehov även på andra delar, vilket
också skulle kunna påverka angränsande län längs
dessa stråk.
Av figur 23 framgår att körsträckan per bil är relativt
konstant. Av avsnitt 5.2.2.4 framgår att utsläppen av
kväveoxid fortfarande är höga. Bedömningen av
länsstyrelsens miljömålsuppföljning är att miljömålen avseende Bara naturlig försurning och Ingen
övergödning inte kommer att klaras. Då planalternativet till stor del bygger vidare på utvecklingen i
nollalternativet är bedömningen att det även i
planalternativet blir svårt att klara miljömålen.
5.3.2.3 Forn- och kulturlämningar, annat
kulturarv samt bebyggelse
Ett antal av de namngivna objekten innebär helt nya
vägsträckningar. Dessa medför störst risk för att
skapa nya barriärer i landskapet och medföra risker
för att värdefulla kulturmiljöer tas i anspråk. Sett till
planen som helhet står dock dessa objekt för en
mycket liten del. I flera av beskrivningarna av
namngivna objekt lyfts dock att kulturmiljöer
riskerar att påverkas och det konstarras också att
arkeologiska undersökningar kan krävas.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till
namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Flera av de prioriterade stråken samt
befintliga järnvägar passerar genom känsliga miljöer
och här beror risken för påverkan på vilka åtgärder
som genomförs och var de genomförs. Planalternativets ökade satsningar på det mindre vägnätet innebär
också en ökad risk att äldre vägsträckningar och
miljöer med lång kontinuitet berörs.
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5.3.3 Klimatalternativ

Då klimatalternativet inte anger några specifika
objekt går det inte att analysera påverkan på landskapet
utifrån detta. Generellt kan dock konstateras att
klimatalternativets höga andelar medel för kollektivtrafik och låga andel vägåtgärder bedöms som
positivt ur landskapssynpunktsynpunkt. Ökade
satsningar på cykelvägar kan dock bidra till ökad
splittring och intrång i landskapet. Möjligheterna att
begränsa andelen biltrafik gör också att utsläppen
kan minska så att miljömålen avseende försurning
och övergödning ges ökade möjligheter att uppnås.

5.4 RESURSER TILLGÄNGLIGA
FÖR MÄNNISKAN
5.4.1 Bedömningsgrunder

Fokusområdet föreslås av Trafikverket delas upp i tre
miljöaspekter:
• Mark
• Materiella tillgångar
• Vatten
Miljöaspekten vatten har delats in i tre delaspekter:
• Dricksvattenförsörjning
• Ekologiska värden
• Flöden och nivåer
Mark innefattar delaspekterna förorenade områden
och skyddade områden.
Det har gjorts GIS-analyser som visar på om skyddade
områden och förorenade områden berörs. Dessa har
även följts upp för namngivna objekt.
Avseende materiella tillgångar är det jord- och
skogsbruk som har betydelse för planen. Detta har
följts upp genom GIS-analyser som visar risk för om
brukningsvärd jordbruksmark och produktiv
skogsmark tas i anspråk.
Dricksvatten som resurs har bedömts utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden. Ekologiska
värden avser vattenförekomsters kvalitet och
betydelse för ekologiska värden. Det har bedömts
inom fokusområde Landskap och hanteras inte
ytterligare här.
Yt- och grundvatten kan påverkas av avsänkning och
förändrade nivåer. Risken bedöms utifrån konfliktsträckor med vattenskyddsområden samt förekomst
av tunnlar och djupa skärningar i utpekade objekt.
5.4.2 Planalternativ och nollalternativ

5.4.2.1 Mark
Som framgår av fokusområde landskap ovan innebär

de namngivna objekten begränsad påverkan på nya
markområden. Det är endast ett objekt som anger
att det passerar inom något av de riksintressen som
anges i Figur 18 och inget objekt medför direkt
påverkan på skyddade områden som Natura 2000område eller naturreservat. Inget av de namngivna
objekten anger heller att det berör förorenade
områden.
De medel som inte är knutna till enskilda objekt
bedöms i liten utsträckning beröra nya markområden.
Åtgärder i främst stadsområden kan medföra öka
risk för att förorenade områden berörs. Risken
bedöms dock som liten och genom åtgärder kan
riskerna med att påverka markföroreningar reduceras.
Både planalternativ och nollalternativ bedöms därför
medföra små effekter på miljöaspekten mark.
5.4.2.2 Materiella tillgångar
Av de namngivna objekten är det några som medför
ny sträckning och det är främst dessa som påverkar
jordbruks- och skogsmark. En grov bedömning är att
de namngivna objekten tar ca 30 hektar skogsmark
och ca 25 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta är
en påverkan på miljöaspekten materiella tillgångar,
men sett till länet som helhet är påverkan mycket
begränsad för både planalternativ och nollalternativ.
Av övriga åtgärdsmedel är det främst satsningar på
cykel och järnväg som kan beröra materiella tillgångar.
5.4.2.3 Vatten
Av de namngivna objekten är det inget objekt där
det anges att det råder risk för påverkan på allmänna
vattenskyddsområden. För ett antal av objekten
konstateras att de kan påverka vattenresurser.
Flera av dessa är dock i anslutning till befintlig
sträckning och det konstateras då att åtgärder, som
omhändertagande av dagvatten, reducerar risken
jämfört med nuläget. Övriga åtgärdsområden
medför till stor del åtgärder i anslutning till befintliga
system och även här bedöms som möjligheten till
förbättringar jämfört med nuläget som goda.
Inget av de namngivna objekten lyfter risk för stora
skärningar eller tunnlar. Sett till länet som helhet
medför därför både planalternativ och nollalternativ
små effekter på miljöaspekten vatten.
5.4.3 Klimatalternativ

Då klimatalternativet inte anger några specifika
objekt går det inte att analysera påverkan på
resurser tillgängliga för människan utifrån detta.
Generellt kan dock konstateras att klimatalternativets höga andelar medel för kollektivtrafik och
låga andel vägåtgärder bedöms som positivt ur
resurssynpunkt.
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6 SAMLAD BEDÖMNING

R

edovisningen av planens effekter inom
miljö och hälsa utgår från Trafikverkets
indelning i fokusområdena Klimat, Hälsa
och livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga
för människan. Av planförslagets medel är ca 25 %
knutna till namngivna vägobjekt. Övriga medel är
knutna till olika åtgärdsområden och delar av dessa
anges även för brister och stråk, utan angivande av
specifik åtgärd. Detta är en förändring jämfört med
gällande plan (nollalternativ) som hade knappt 40 %
knutna till namngivna objekt och en mindre del
föreslagna för brister. Detta planeringssystem gör det
svårare att bedöma konsekvenserna, osäkerheterna
blir större och bedömningarna blir i högre grad
knutna till schabloner. Planalternativet och nollalternativet har samma procentuella fördelning mellan
åtgärdsområden. Inom åtgärdsområde vägåtgärder
har dock nollalternativet en högre andel medel
knutna till namngivna objekt och planalternativet en
högre andel medel knutna till brister och stråk. Den
likartade fördelningen gör dock att skillnaderna
mellan planalternativ och nollalternativ är relativt
små. Detta gäller särskilt under planens år 1–6 då
det är under denna period som huvuddelen av de
namngivna objekten förväntas genomföras.
Den ökade andelen medel till brister och stråk gör
konsekvensbedömningarna osäkrare och gör att
bedömningarna i högre grad får grunda sig på
schabloner och antaganden. En svårighet med detta
är att det inte är klarlagt hur en brist ska lösas. Den
kan till exempel lösas med en vägåtgärd, kollektivtrafikåtgärd, cykelåtgärd eller annan typ av åtgärd.

Av de fyra fokusområdena är det främst inom
fokusområde Klimat samt i viss mån inom fokusområde Hälsa och livskvalitet som planen medför
någon större risk för påverkan. Inom fokusområde
Landskap samt Resurser tillgängliga för människan
är den regionala planens effekter generellt små.
Det ska också poängteras att den regionala planen
för Västra Götalandsregionen är en liten del av
infrastrukturplaneringen och samverkar med övriga
regionala planer samt nationell plan.
Den samlade bedömningen av planens miljöpåverkan har gjorts som en måluppfyllelseanalys.
Måluppfyllelseanalysen visar om planen bidrar till
respektive motverkar uppfyllelse av miljömålen
enligt Tabell 8.

6.1 KLIMAT
De beräkningar som gjorts, utifrån Trafikverkets
prognoser, visar att varken planalternativet eller
nollalternativet skapar möjlighet att bidra till en
uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen
medför en ökning av utsläppen av CO2 . Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då det
innehåller en större andel medel till brister och
stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken med
fyrstegsprincipen används, om att inte alla brister
löses med ny väginfrastruktur, skapar detta ökade
möjligheter för att CO2-utsläppen kan börja minska
under den senare delen av planperioden.
Det är dock långt kvar för att planen ska kunna
bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet
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Begränsad klimatpåverkan. Ett klimatalternativ är
något mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt
riktning, dvs att klimatalternativet skapar möjlighet
att reducera CO2-utsläppen, men reduceringen är
för långsam för att miljömålet ska uppfyllas.
Svårigheten att oavsett alternativ skapa förutsättningar för måluppfyllelse bedöms till viss del bero
på syftet med den regionala planen. Planen bygger
på investeringar i framtida resande och för att uppnå
klimatmålen räcker det inte med att vi reser på
andra sätt utan det krävs att vi även reser mindre.
Planens syfte är inte att hantera denna typ av
åtgärder utan dessa får hanteras i andra sammanhang och via politiska direktiv och incitament.
Västra Götalandsregionen arbetar till exempel i
andra sammanhang med Gröna resplaner.
Det kan också konstateras att schabloner för
beräkning av klimatpåverkan från åtgärdsområden
av naturen är grova och endast ger en indikation på
hur planen påverkar klimatet. Dessa blir även grövre
i takt med att planalternativet i större grad är
odefinierat genom förskjutningen från konkreta
objekt till potter och brister. Det är dock tydligt att
fortsatta satsningar på primärt vägåtgärder inte
bidrar till att uppnå klimatmålen. Utredningen
fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) visar tydligt
behovet av minskad efterfrågan på transporter,
ökad transporteffektivitet och ökad användning av
kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare
fordon, biodrivmedel och elektrifiering.
Sammantaget innebär planalternativet en viss
förbättring i jämförelse med nollalternativet. Det är
dock långt kvar för att klimatmålen ska uppnås.
Klimatalternativet skapar något bättre förutsättningar och innebär framför allt ett trendbrott då
utsläppen börjar minska och alternativet på så vis
kan bidra till måluppfyllelse, se Figur 24.

Genom den ökade flexibilitet som planalternativet
innebär i jämförelse med nollalternativet samt
klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik och cykel skapar båda dessa alternativ ökade
möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att uppnå miljömålet En god bebyggd miljö i
jämförelse med nollalternativet.

6.2 HÄLSA OCH LIVSKVALITET
Planalternativet innehåller ett antal namngivna
objekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse och
färre bostäder utsätts för buller och vibrationer.
Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder
för att reducera detta ingår som en åtgärd i objektet.
Generellt medför både planalternativ och nollalternativ en positiv utveckling avseende buller och
vibrationer. Även för aktivt resande är alternativen
positiva då de förbättrar möjligheterna till satsningar
på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Detta
stödjs av det försök som gjorts för att kvantifiera
planens samlade effekter på det aktiva resandet
genom att räkna om dem till DALY, som står för
Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade
levnadsår) och ger ett mått över den totala sjukdomsbördan i ett land eller i en region.
Även för miljöaspekten befolkning är alternativen
positiva då satsningar på cykeltrafik och kollektivtrafik
generellt bedöms bidra till ett mer jämnställt samhälle.
Sammantaget bedöms både planalternativ och
nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet
En god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha
större förutsättningar till ökad grad av måluppfyllelse
då den större andelen medel till brister och stråk är
positivt för miljöaspekterna.
För luft bedöms både planalternativ och nollalternativ
bidra till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet
går att uppfylla, men medför inte tillräckliga

Figur 24. Princip för hur
alternativen bedöms
förhålla sig till varandra
avseende utsläpp av koldioxidekvivalenter.
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förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska
kunna uppfyllas. Planalternativet bedöms ge något
bättre förutsättningar än nollalternativet på grund
av den ökade flexibiliteten med brister och stråk.
Klimatalternativet är generellt mer positivt för
fokusområdet än planalternativet. Det beror på att
den ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors hälsa,
befolkning och luft. Om klimatalternativet är
tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av
miljömålet Frisk luft är dock osäkert, men det är ett
steg i rätt riktning. Alternativet är ett teoretiskt
alternativ utan namngivna objekt och en fullständig
analys är därför svår att utföra.

6.3 LANDSKAP
Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ
och nollalternativ innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer,
som kan ge effekter på den biologiska mångfalden
och landskapet som helhet. Sett till planen som
helhet står dock dessa objekt för en mycket liten
del och det är endast ett fåtal skyddade natur- och
kulturmiljöområden som riskerar att beröras.
Av övriga åtgärdsmedel som inte är knutna till
namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta
slutsatser. Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik
medför till stor del satsningar i storstadsområden,
vilket inte bedöms påverka miljöaspekterna i någon
större omfattning. Satsningen på det mindre vägnätet
i framför allt planalternativet skulle dock kunna
medföra en ökad risk för att äldre vägsträckningar
och känsliga miljöer berörs. En sådan analys är dock
svår att göra utan att ha några utpekade objekt.
Bedömningen av länsstyrelsens miljömålsuppföljning
är att miljömålen avseende Bara naturlig försurning
och Ingen övergödning inte kommer att klaras. Då
planalternativet till stor del bygger vidare på utvecklingen i nollalternativet är bedömningen att det även
i planalternativet blir svårt att klara miljömålen.
Sammanfattningsvis bedöms planalternativet och
nollalternativet medföra en viss begränsad möjlighet
att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som marginell.
Genom att aktivt arbeta med åtgärder i anslutning
till respektive åtgärd finns potential till förbättringar
jämfört med nuläget. Miljömålen avseende försurning
och övergödning bedöms dock som svåra att uppnå.
Klimatalternativet är svårt att analysera för fokusområdet då det endast är ett teoretiskt alternativ
utan namngivna objekt. Även de åtgärder som

klimatalternativet förväntas innehålla i form av
ökade satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik
kan dock beröra landskapet. Bedömningen är därför
att möjligheten till måluppfyllelse är densamma i
klimatalternativet som i planalternativet. För miljömålen avseende försurning och övergödning bedöms
dock möjligheterna som något bättre.

6.4 RESURSER TILLGÄNGLIGA
FÖR MÄNNISKAN
De namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär en begränsad påverkan på nya
markområden och få särskilt skyddade områden
berörs. Inget av de namngivna objekten anger att det
berör förorenade områden. En grov bedömning är
att de namngivna objekten tar ca 30 hektar skogsmark och ca 25 hektar jordbruksmark i anspråk.
Detta är en påverkan på miljöaspekten materiella
tillgångar, men sett till länet som helhet är påverkan
mycket begränsad. De medel som inte är knutna till
enskilda objekt bedöms i liten utsträckning beröra
nya markområden. Åtgärder i främst stadsområden
kan medföra öka risk för att förorenade områden
berörs. Risken bedöms dock som liten och genom
åtgärder kan riskerna med att påverka markföroreningar reduceras.
Av de namngivna objekten är det ett antal objekt där
det råder risk för påverkan på områden som är
utpekade för dricksvattenförsörjningen. Flera objekt
är dock i anslutning till befintlig sträckning och det
konstateras att åtgärder, som omhändertagande av
dagvatten, reducerar risken jämfört med nuläget.
Övriga åtgärdsområden medför till stor del åtgärder i
anslutning till befintliga system och även här bedöms
som möjligheten till förbättringar jämfört med
nuläget är goda.
Sammanfattningsvis bedöms planalternativet och
nollalternativet medföra en viss begränsad möjlighet
att uppnå de miljömål som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som marginell.
Genom att aktivt arbeta med åtgärder i anslutning
till respektive åtgärd finns potential till förbättringar
jämfört med nuläget.
Klimatalternativet är svårt att analysera för fokusområdet då det endast är ett teoretiskt alternativ
utan namngivna objekt. Även de åtgärder som
klimatalternativet förväntas innehålla i form av
ökade satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik
kan dock beröra landskapet. Bedömningen är därför
att möjligheten till måluppfyllelse är densamma i
klimatalternativet som i planalternativet.
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Tabell 8. Måluppfyllelseanalys för respektive fokusområde och de nationella miljömålen.

Hälsa och livskvalitet

Klimat

Fokusområde

Miljöaspekt enligt
Trafikverket

Miljömål

Klimat, delaspekt
trafikens klimatpåverkan

1. Begränsad klimatpåverkan

Klimat, delaspekt
robust planering

15. God bebyggd miljö

Luft

2. Frisk luft

Befolkning

15. God bebyggd miljö

Människors hälsa,
delaspekt buller och
vibrationer

15. God bebyggd miljö

Människors hälsa,
delaspekt aktivt
resande

15. God bebyggd miljö

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

3. Bara naturlig försurning

Landskap

Landskap – form och
skala
Bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och
annat kulturarv

Nollalt

7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö

Resurser tillgängliga för människan

16. Ett rikt växt- och djurliv
Mark, delaspekt
förorenade områden

4. Giftfri miljö

Mark, delaspekt
skyddsvärda områden

Miljömål enligt landskap ovan.

Materiella tillgångar,
delaspekt areella
näringar

12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö

Vatten

7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse, men viss potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse

Möjlighet till måluppfyllelse
Planalt

Klimatalt
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7 UPPFÖLJNING

A

lla planer som miljöbedöms ska också
följas upp. Huvudsakligen bör uppföljningen handla om den påverkan ett
genomförande av planen kan antas medföra enligt
MKB.
Syftet med kravet på uppföljning är att myndigheten
som antar planen tidigt ska skaffa sig kunskap om
den betydande miljöpåverkan genomförandet av
planen faktiskt medför. Genom att uppföljningen
även kan ge myndigheten kännedom om betydande
miljöpåverkan som tidigare inte identifierats kan
åtgärder vidtas för att hindra eller dämpa negativ
miljöpåverkan. Vid behov ska redan vidtagna
åtgärder förstärkas eller nya åtgärder vidtas för att
undvika eller reducera betydande negativ miljöpåverkan som identifierades i MKB.
Om planen inte genomförs som planerat bör det
uppmärksammas eftersom det kan medföra att
betydande miljöpåverkan uppstår som inte hade
uppstått annars. Betydande miljöpåverkan kan både
vara en följd av att en aktivitet inte genomförs och
av att en aktivet som inte var planerad genomförs.
För att kunna justera åtgärderna under planperioden
bör uppföljning ske kontinuerligt. En första möjlighet till justering är i samband med revidering för
nästa plan. Vid revidering av planen görs en genomgång av planen där man går igenom eventuella
avvikelser och vad de har haft för betydelse för olika
miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de
uppföljningar och analyser som gjorts under

planperioden och blir ett viktigt inspel inför arbetet
med nästa planperiod. Lämpligen kan de indikatorer
som pekats ut i denna MKB användas vid uppföljningen.

7.1 METOD FÖR UPPFÖLJNING
Det finns svårigheter att bedöma den regionala
planens miljöpåverkan. Som lyfts tidigare är huvuddelen av planens medel avsatta till åtgärdsområden
och miljöpåverkan kan beror mer på hur medlen
fördelas inom det enskilda åtgärdsområdet än
mellan åtgärdsområdena. Förutom medel från den
regionala planen berörs Västra Götalandsregionen
också av medel från den nationella planen och det
kan vara svårt att särskilja effekterna från respektive
plan.
En stor del av de övergripande effekterna på miljömålsnivå kan följas upp via den nationella och
regionala uppföljningen av respektive miljömål.
7.1.1 Klimat

Att försöka avgränsa beräknade utsläpp av koldioxid
till planens genomförande bedöms inte som realistiskt. I stället används de trafikförändringar som
uppstår vid genomförande av stora och medelstora
vägobjekt som mäts och jämförs med de prognoser
som gjorts i samband med planeringen.
Beträffande kollektivtrafikåtgärdernas effekter
används Västtrafiks mätningar av resandet för
bedömningar av i vilken grad förändringar kan
kopplas till åtgärder i planen.
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7.1.2 Hälsa och livskvalitet

Beträffande buller kontrolleras att de åtgärder som
ingår i objekten genomförs. Detta gäller givetvis
också bidrag till kommunala åtgärder. Stöd vid
uppföljningen är Trafikverkets åtgärdsprogram mot
buller samt eventuella kommunala program.
Beträffande utsläpp av kväveoxider och partiklar
utnyttjas samma underlag som för koldioxidutsläpp
vad gäller bedömningar om effekterna bedöms stämma
med de beräknade. För åtminstone Göteborgsområdet kan även de mätningar och spridningsberäkningar som tas fram årligen av Göteborgs Stad
utnyttjas. Det sker även uppföljningar inom miljömålsarbetet samt det åtgärdsprogram för MKN som
finns för Göteborgsregionen.
7.1.3 Landskap

För de objekt där noggrannare planeringsunderlag
tas fram kontrolleras att åtgärder vidtagits för att
undvika eller mildra effekten av intrång i ny mark
och särskilt områden med bevarandeintressen för
natur- och kulturmiljö. Detta görs regelmässigt i
samband med Länsstyrelsens granskning av MKB
och miljöbeskrivningar till vägplaner och järnvägsplaner. Ofta dokumenteras det också i objektspecifika uppföljningsprogram. Länsstyrelsen arbetar
med ett utvecklingsprojekt om Grön infrastruktur.
Det ska vara klart under hösten 2018 och kan vara
ett stöd i uppföljning och kommande revidering av
planen.

För åtgärdsområden som kanske inte medför
vägplan eller järnvägsplan är det viktigt att miljöeffekterna följs upp och även att miljöanalyser och
utformningsprinciper tas fram i tidigt skede för att
begränsa påverkan.
7.1.4 Resurser tillgängliga för människan

För de objekt där noggrannare planeringsunderlag
tas fram kontrolleras att åtgärder vidtagits för att
undvika eller mildra effekten av intrång i ny mark
och materiella tillgångar. Detta görs regelmässigt i
samband med Länsstyrelsens granskning av MKB
och miljöbeskrivningar till vägplaner och järnvägsplaner. Ofta dokumenteras det också i objektspecifika uppföljningsprogram. För hantering av vatten
tillkommer ofta särskild prövning av vattenverksamhet där separat kontrollprogram ingår.
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8 SYNPUNKTER PÅ OCH REVIDERING AV DEN
REMITTERADE SAMRÅDSVERSIONEN

8.1 REMISSFÖRFARANDET
id remissen av det regionala planförslaget
har MKB:n utgjort en del av remisshandlingarna. I miljöbalken anges att förslaget
till plan med MKB ska göras tillgängligt för
allmänheten och att remissinstanserna ska ges
skälig tid att yttra sig. Med anledning av detta har
kungörelse varit införd i ett antal tidningar i Västra
Götaland om att planförslaget och MKB funnits
tillgängliga på samtliga kommunkontor i Västra
Götaland under remisstiden 12 juni–6 oktober
2017 samt på Västra Götalandsregionens hemsida.

V

8.2 REMISSINSTANSERNAS
SYNPUNKTER
Ett stort antal synpunkter på planhandlingarna har
inkommit. Av dessa kommenterar ett antal MKB:n.
Kommentarerna rör främst de alternativ som ingår i
MKB:n och till exempel Naturvårdsverket anser att
planförslaget behöver justeras så att det bidrar till en
minskad klimatpåverkan. Liknande synpunkter
framförs från Göteborgsregionens kommunalförbund.
LO-distriktet i Västsverige samt från Trollhättans
och Tranemo kommuner.
Tre yttranden berör innehållet i MKB:n:
Västra Götalandsregionens Miljönämnd påpekar att
det är viktigt att det utrymme till fördelning som
finns i planen används till ett trendbrott i klimatfrågan. Man konstaterar också att MKB:n bör följas
upp kontinuerligt med början 2022. Skaraborgs
kommunalförbund anser att hänsyn ska tas till

framtida ny teknik och alternativa bränslens
klimatpåverkan.
Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att MKB:n är
bra upplagd och ser positivt på att bland annat ett
klimatalternativ finns beskrivet. Länsstyrelsen har
dock ett par synpunkter där man bland annat anser
att MKB:n för fokusområde klimat riskerar att
övervärdera planalternativets positiva effekter
jämfört med nollalternativet och underskatta
klimatalternativets positiva effekter jämfört med
planalternativet. Man konstaterar också att klimatberäkningarna inte tar hänsyn till nygenererad
trafik. Detta riskerar därmed att underskatta
utsläppen i planalternativet och nollalternativet.

8.3 FÖRÄNDRINGAR AV MKB
JÄMFÖRT MED SAMRÅDSVERSIONEN
Den slutliga planen är mycket lik samrådsversionen.
Mindre justeringar har gjorts, men den procentuella
fördelningen mellan åtgärdsområden är oförändrad.
Det innebär att de små justeringar som gjorts inte
påverkar miljöbedömningen nämnvärt.
Utifrån de synpunkter som inkommit på MKB:n
kan konstateras att synpunkterna från Skaraborgs
kommunalförbund och Västra Götalandsregionens
miljönämnd hanteras i handlingen.
Utifrån länsstyrelsens synpunkter kan konstateras
att den modell med måluppfyllelseanalys som
använts är grov och att det är svårt att få med alla
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nyansskillnader. Detta är medvetet då även planförslaget är grovt och det finns möjligheter att
innehålla olika inriktning inom föreslagen fördelning. Handlingen har dock reviderats genom att
visa tydligare visa på vad som ingår och inte ingår i
framtida beräkningsscenarion. Måluppfyllelsen har
också justerats för miljömålen Ingen övergödning och
Bara naturlig försurning då vi delar länsstyrelsens
uppfattning att dessa skiljer sig mellan alternativen.
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9 UNDERLAG FÖR SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING

N

är planen har antagits ska den beslutande
myndigheten, enligt 6 kap 16 § miljöbalken,
redovisa följande i en särskild samman-

ställning:
• hur miljöaspekterna har integrerats i planen,
• hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd beaktats,
• skälet till att planen har antagits i stället för de
alternativ som varit föremål för överväganden och
• de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av planen medför
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en sammanfattande
redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl
som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och
eventuella problem i samband med att uppgifterna
sammanställdes. Den ska också innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning
och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför.

9.1 ORGANISATION
Arbetet med miljöbedömningen har bedrivits i en
arbetsgrupp med representanter för Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Västtrafik och
kommunalförbunden samt med stöd av konsulter.
Samråd har hållits beträffande avgränsning av
MKB:n. Rapportering och inspel har under hela
processen skett till Beredningsgruppen för hållbar
utveckling (BHU), där besluten som styrt arbetet
tagits.

9.2 BEHOVSBEDÖMNING OCH
AVGRÄNSNING
Med hänsyn till planens omfattning och karaktär
krävs en miljöbedömning av planen. Hur MKB har
avgränsats i tid och rum och beträffande vilka
miljöaspekter som ska behandlas är beskrivet i
kapitel 2. Förslag till avgränsning togs fram av
arbetsgruppen och skickades av BHU på remiss till
berörda kommuner m fl. Hur inkomna synpunkter
behandlades framgår också i kapitel 2.
9.3 UTREDNING OCH ALTERNATIV
Som generellt underlag för åtgärdsplaneringen och
prioriteringen har det tagits fram ett brett kunskapsunderlag av olika slag. Direktivet från regeringen i
mars 2017 har lagt ramarna för planeringen. Inom
regionen togs en regional transportslagsövergripande
systemanalys fram under 2016. Utifrån systemanalysen har Kommunalförbunden och kommunerna
i Västra Götaland haft möjlighet att göra inspel om
brister i transportinfrastrukturen. Utöver detta
samt regeringens direktiv ingår också utredningsmaterial från Trafikverket och Västtrafik som
underlag till den regionala planen.
Utgångspunkten för analys av miljöpåverkan har
dels varit de objektbeskrivningar som tagits fram för
de större vägobjekten, dels erfarenhetsmässiga
bedömningar av effekten av olika åtgärdstyper och
dels visst material från arbetet med den nationella
planen. Det analysmaterial som därvid sammanställts har använts som underlag för prioriteringsdiskussionen och besluten i BHU.
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De objektbeskrivningar som har varit tillgängliga har
varit varierande både i omfattning och i aktualitet.
Bland aspekterna som har miljöbedömts, kan
konstateras att de tillgängliga underlagen innehåller
relativt bra information om de beräkningsbara
aspekterna, exempelvis restider och utsläppsmängder.
Dock innehåller även de beräkningsbara aspekterna
viss osäkerhet. När det gäller aspekter som till exempel
intrång i värdefull skogs- och odlingslandskap har
objektbeskrivningarna ofta varit bristfälliga.

9.4 SAMRÅD
Förslag till plan för regional infrastruktur under
perioden 2018-2029 samt MKB remitterades i juni
2017 till myndigheter, intresseorganisationer och
allmänheten. Synpunkter har inkommit och
beaktats enligt kapitel 8 och 9.

9.5 BESLUT OCH UPPFÖLJNING
När planen antagits kommer en särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken att färdigställas. Principerna för hur planen ska följas upp
beskrivs i kapitel 11.
I det fall regeringens beslut om ram innebär en
väsentlig avvikelse från de alternativ som konsekvensbeskrivits i denna MKB kan det innebära att en
revidering övervägs.
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BILAGA 1 – BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER,
INVESTERINGAR I VÄGAR
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen nås via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se
Väg
nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärdeskvot
(NNK)

Lönsamhetsbedömning

44

Förbifart
Lidköping,
etapp
Lidköping–
Källby

Regionalt
prioriterat stråk
för arbetspendling i Skaraborg
och Fyrbodal.
Väg 44 även länk
mellan nationella
stamvägar E20,
E45 och E6.

Brist i kapacitet
och trafiksäkerhet.

Ombyggnad av väg
44 öster om
Lidköping i ny
sträckning till
mötesfri landsväg,
cirkulationsplats
mm.

-

Pågående

168

Ekelöv–
Kareby

Stråk för arbetspendling. Väg
168 förbinder
Marstrand,
Tjuvkil, Ytterby
och Kareby med
Kungälv och E6.

Brist i trafiksäkerhet och
kapacitet, framför
allt sommartid.

Utredning av ny
tvåfältsväg mellan
Ekelöv (väg 168) och
Kareby (E6) med
anslutning till väg
574 i Kareby.
Utredningen
inkluderar ny
planskild trafikplats
E6 samt cirkulationsplatser i korsningarna vid Ekelöv (väg
168) och Kareby
(väg 574) samt
behov av GC-väg.

Avvaktar
utredning

Avvaktar
utredning

160

Säckebäck–
Varekil

Regionalt
pendlings- och
godsstråk
Stenungsund–
Tjörn–Orust–
Uddevalla/
Lysekil.

Brist i trafik-säkerhet, robusthet,
användbarhet och
kapacitet.
Utrymme för
GC-väg saknas.
Vägen översvämmas periodvis.

Byggnation av ny
väg strax öster om
befintlig väg.
Den gamla vägen
kommer att
användas för
lokaltrafik samt för
gång- och cykelväg.
Busshållplatser
byggs om.

0,28

Lönsam

161

Rotvik–
Bäcken,
stråk 5

Regionalt
pendlingsstråk
Uddevalla–
Orust–Lysekil
(färjeförbindelsen över
Gullmarsfjorden).

Flera vägavsnitt
har låg trafiksäkerhetsstandard.
Hög belastning
under sommartid.
Trafiken från
färjan kommer
koncentrerat i
korta omgångar.
Tillgängligheten
och säkerheten
för oskyddade
trafikanter är låg.

För att nå en ökad
trafiksäkerhet och
bättre framkomlighet byggs en
mötesfri landsväg i
ny sträckning.
Vägen kompletteras
med separat
gång- och cykelväg.
Busshållplatser
byggs om och
anpassas.

0,86

Lönsam
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Väg
nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärdeskvot
(NNK)

Lönsamhetsbedömning

E20/
Rv40
Tvärförbindelse

Tvärförbindelse mellan
Rv 40 Härryda
och E20
Partille (väg
535)

Stråk för arbetspendling i östra
Stor-Göteborg.

Brist i användbarhet och trafiksäkerhet för
arbetspendling
med bil, kollektivtrafik och cykel.

Ombyggnader på
hela sträckan i form
av trafiksäkerhetsåtgärder, viltpassager, kollektivtrafikåtgärder samt
utbyggnad av
GC-väg.

Slutgranskning pågår

Lönsam

41

Sundholmen–
Björketorp,
Viskadalsstråket
Varberg–
Borås

Stråk för arbetspendling och
godstransporter
mellan Borås och
Varberg.

Brist i trafiksäkerhet, robusthet och användbarhet. Dagens
sträckning ligger i
ett skredriskområde.

Vägen byggs ut till
mötesfri landsväg i
ny sträckning.

1,12

Lönsam

49

Axvall–
Varnhem,
stråk 5, delen
Skaraborg

Regionalt
pendlings- och
godsstråk.

Brist i trafiksäkerhet, användbarhet och
kapacitet. Många
utfarter och
plankorsningar,
viltstråk.

Befintlig väg
breddas bitvis och
byggs om till
mötesfri landsväg,
gång- och cykelväg
samt viltpassage.
Ett par plankorsningar byggs
om till planskildhet.

0,4

Lönsam

41

Fritsla–
Kråkered,
stråk 7

Stråk för arbetspendling och
godstransporter
mellan Borås och
Varberg.

Brist i trafiksäkerhet, robusthet och användbarhet.

Ombyggnad till
mötesfri landsväg
samt förbättringar i
sidoområden och
korsningar.

3,44

Lönsam

49

Skövde–
Igelstorp,
stråk 5, delen
Skaraborg

Regionalt
pendlingsstråk i
Skaraborg.

Brist i trafiksäkerhet och
kapacitet.

Ombyggnad till
mötesfri landsväg i
befintlig sträckning.
Gång- och cykeltunnel byggs i
Igelstorp.

1,9

Lönsam

168

Tjuvkil

Stråk för arbetspendling och
godstrans-porter.
Omfattande
turisttrafik
sommartid. Väg
168 förbinder
Marstrand med
Kungälv och väg
E6.

Brist i trafiksäkerhet och
användbarhet.
Separat gång- och
cykelbana saknas.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder,
separat gång- och
cykelväg, förbättring av hållplatser
samt miljöåtgärder
längs befintlig väg.

-0,79

Ej lönsam
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Väg
nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärdeskvot
(NNK)

Lönsamhetsbedömning

Väg
1040
och
E6

Nordby,
Strömstad

Stråk för internationella godstransporter samt
turism och
gränshandel
Norge-Sverige.

Kapacitets- och
trafiksäkerhetsbrist i vägnät/
stråk kopplat till
större handelsetablering.

Ombyggnad av väg
1040 samt av
trafikplats E6
Nordby.

–

Extern
finansiering

E6.20
Götaleden

Järnvågen,
Göteborg

Nationellt stråk
för gods- och
persontransporter.

Stadsmiljö
inklusive kollektivtrafiknod med
brister avseende
luftkvalitet och
buller.

Överdäckning av
ramper Götatunneln
för att möjliggöra
utbyggnad av
parkområde och
bostäder i anslutning till planerad
linbanestation.

–

Extern
finansiering
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BILAGA 2 – BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER, BIDRAG
TILL KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNINGAR M.M.
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen nås via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se
Objekt

Åtgärdens syfte

Åtgärd

Kungälvs
Resecentrum

Förbättra kollektivtrafikens konkurrensmöjligheter
och avlasta E6. Från Kungälv till Göteborg är stora
delar av sträckan utbyggd med busskörfält.

Ett nytt resecentrum med väntsal i
anslutning till befintlig motorvägshållplats.

Angered
Resecentrum,
Göteborg

Förbättrad resandemiljö, service och information.
Anpassning till planerad utbyggnad handel,
bostäder m.m. vid Angereds torg.

Nytt resecentrum med väntsal.

Lerum Resecentrum

Anpassning till en utökad kapacitet på Västra
Stambanan och en tredubbling av tågtrafiken.
P-hus har byggts i planen 2014–2018. Ett nytt
resecentrum ska göra det enkelt, bekvämt och
attraktivt att resa kollektivt. Ger bättre förbindelser
mellan buss och tåg samt bättre koppling till
centrum och expansionen som skall ske.

Nytt resecentrum med väntsal.

Gång/cykelbro vid
Lerums
Resecentrum

E20 och järnvägen utgör en stor barriäreffekt
mellan resecentrum och den södra delen av Lerums
tätort. En ny GC-bro som ersätter befintlig gångtunnel innebär en högre tillgänglighet och direkt
anslutningar till både plattformar och planerat
resecentrum. Ger även förutsättningar för bättre
byten mellan lokalbussar i söder och koppling till
Lerums centrum på ett bättre sätt.

Ny gång och cykelbro med direkt
koppling till planerat resecentrum och
till plattformar.

Stenungsund
Resecentrum

Samordning av buss- och tågresandet med
kommunens tyngdpunkt för att kunna erbjuda
bättre bytesmöjligheter, komfort, service och
kapacitet för att ta hand om framtidens resandeutveckling för buss- och tågresenärer på Södra
Bohusbanan. Finansiering från nationell plan krävs.

Ett nytt resecentrum med väntsal i
direkt koppling till centrum.

Nils Ericson
Terminalen
Resecentrum 3,
östra sidan

Anpassning till förväntad resandeökning och ökad
andel genomgående trafik. Säkerställa en bra
resandemiljö med god koppling mellan olika
trafikslag.

Utvecklat resecentrum i anslutning till
befintlig terminal med koppling till nya
gångstråk och Västlänkens station.

Västlänken
Resecentrum
Centralen

Hela Centralstationsområdet kommer att förändras
när bl.a. järnvägstunneln Västlänken byggs.
I direkt anslutning till Trafikverkets huvuduppgång
planeras det för ett nytt resecentrum. Genom en
direkt anslutning till Västlänkens station och
utökning för att ta hand om ett ökat resande
säkerställs att resenärerna erbjuds en hög komfort
och service.

Ny entrébyggnad som kopplar ihop
nuvarande Nils Ericson Terminal till
Västlänken station Centralen ovan
mark.

Västlänken
Resecentrum Haga

I direkt anslutning till en av Trafikverkets uppgångar
för Västlänken planeras det ett nytt resecentrum
med kompletterande resenärsservice. Med en
placering vid nuvarande spårvagnshållplats i Allén
ökar tillgängligheten till målpunkterna i området,
och skapar bättre bytesmöjligheter för resenärerna.
Med utökade resenärsytor och service anpassas
bytespunkten för framtida resandeökningar.

Nytt resecentrum i anslutning till
huvuduppgången vid Västlänken
station Haga.

Namngivna
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Objekt

Åtgärdens syfte

Åtgärd

Västlänken
Resecentrum
Korsvägen

I anslutning till huvuduppgången vid Korsvägen
planeras ett nytt resecentrum som ersättning för
befintlig byggnad. Med en utökad service och
komfort anpassas bytespunkten för framtida
resandeökningar och den komfort som efterfrågas.

Nytt resecentrum i anslutning till
huvuduppgången vid Västlänkens
station Korsvägen.

Hjalmar
Brantingsplatsen
knutpunkt

Förbättrad bytespunkt med utökad kapacitet för
buss- och spårvagnstrafik. I K2020 utpekad knutpunkt och en viktig del i områdets omvandling.

Bytespunkt med utökad kapacitet för
kollektivtrafiken och bättre resenärsmiljö.

Saltholmen
Terminal

Förbättrad terminal för att ta omhand ett utökat
resande särskilt under sommarmånaderna.
Nuvarande byggnad behöver ersättas för att kunna
tillgodose de funktioner som efterfrågas av
resenärerna.

Ny terminal med förbättrad komfort
och service för båtresenärerna,
förbättrade logistikfunktioner för
av- och påstigande samt högre
kapacitet för båttrafiken.

Nils Ericson
Terminalen
Resecentrum 3,
västra sidan

Ersättning av tidigare NET 2 terminal samt
provisorisk terminal vid Åkareplatsen. Anpassning
till fortsatta resandeökningar på bl.a. expressbusstrafiken i området mellan Nordstan och nuvarande
NET terminal. Bytet mellan olika trafikslag görs mer
attraktivt.

Utvecklat resecentrum med förbättrad
resenärsservice och komfort med koppling till Västlänkens station Centralen
och Nordstans hållplatser.

Mölndals bro
knutpunkt, öster

Knutpunkten har byggts ut i etapper sedan 2010.
Kopplingen mellan plattformar och anpassning till
ett ökat resande och vändande tåg vid knutpunkten behöver ske. Nya plattformar i söder
kräver en anpassning av befintlig byggnad.

Utbyggnad av befintlig byggnad med
ny nedgång till framtida plattformar i
öster.

Linnéplatsen
knutpunkt

Förbättrad bytespunkt och utökning av kapacitet
med koppling till Storstadsförhandlingens åtgärd
Spårväg Linnéplatsen–Lindholmen. Förbättrad
resenärsmiljö och koppling mellan buss och
spårväg.

Nytt resecentrum med bättre bytesmöjligheter, service och komfort samt
med en tydligare entré till Slottsskogen.

Uddevalla station
och stadsbusshållplatser

Koppling mellan regionaltåg och stadsbusstrafik
saknas. Åtgärdsvalstudie har genomförts. Befintlig
regionbussterminal är kvar i nuvarande läge.
Finansiering från nationell plan krävs.

Flytt av plattformar för regionaltåg till
ett läge där stadsbussar får nya
hållplatser.

Marklandsgatan
knutpunkt

Förbättrad bytespunkt med utökad kapacitet för
buss- och spårvagnstrafik. I Målbild Koll2035 har
terminalen en lokal karaktär.

Fortsatta utredningar kopplade till
förbättringar av terminalens funktion
behövs.

Lysekils
Resecentrum

Fortsatta utredningar behöver ske för att klargöra
vilket behov som finns.

Nytt resecentrum som knyter ihop buss
och båt med placering i centrum har
diskuterats.

Strömstad
Resecentrum

Fortsatta utredningar behöver ske för att klargöra
vilket behov som finns.

Nytt resecentrum som knyter ihop tåg,
buss och båt med placering söder om
nuvarande har diskuterats.

Alingsås
Resecentrum

Fortsatta utredningar behöver ske för att klargöra
vilket behov som finns.

Nytt resecentrum öster om nuvarande
har lyfts fram av kommunen.

Namngivna forts.

Brister
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Objekt

Åtgärdens syfte

Åtgärd

Funktionshinder,
hållplatser och
knutpunkter

Funktionshinderanpassning enligt Västra
Götalandsregionens prioriterade nät. Omfattar alla
hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn
samt viktiga knutpunkter.

Terminaler och hållplatser uppgraderas
enligt "Riktlinjer och standard/normer
för fysisk tillgänglighet för personer
med olika funktionshinder inom
trafiken i Västra Götaland."

Pendelparkeringar

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och
förkorta restiden dörr till dörr.

Byggnation av pendelparkeringar för
bil och cykel i hela regionen.

Framkomlighet

Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom
att förkortade restider.

Byggnation kollektivtrafikkörfält,
signalprioritet m.m.

Potter

Objekt som finansieras till 100 % i planen
Funktionshinder,
hållplatser och
knutpunkter

Funktionshinderanpassning enligt Västra
Götalandsregionens prioriterade nät. Omfattar alla
hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn
samt viktiga knutpunkter.

Terminaler och hållplatser uppgraderas
enligt "Riktlinjer och standard/normer
för fysisk tillgänglighet för personer
med olika funktionshinder inom
trafiken i Västra Götaland."

Pendelparkeringar

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och
förkorta restiden dörr till dörr.

Byggnation av pendelparkeringar för
bil och cykel i hela regionen.

Framkomlighet

Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom
förkortade restider.

Byggnation kollektivtrafikkörfält,
signalprioritet m.m.
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BILAGA 3 – KARTA ÖVER VÄGOBJEKT

Karta över regionala vägåtgärder 2018–2029.
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BILAGA 4 – NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Här redovisas de nationella miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmål

Beskrivning

1. Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.

2. Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas

3. Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna.

5. Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig
UV-strålning.

6. Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

7. Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

8. Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga
och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

11. Myllrande våtmarker.

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

12. Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Miljökvalitetsmål

Beskrivning

14. Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas

16. Ett rikt växt- och djurliv

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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BILAGA 5 – IDENTIFIERING AV
BEDÖMNINGSGRUNDER
Övergripande bedömningsgrunder:
• Nationella miljökvalitetsmål
• Trafikverkets förslag till bedömningsgrunder
• Transportpolitiska mål
Övriga bedömningsgrunder:
• Nationella folkhälsomål
• Regionala tilläggsmål till de nationella miljökvalitetsmålen
• MKN och andra gränsvärden
• Trafikverkets riktlinjer
Bedömningsgrunderna sorteras utifrån de fyra
fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet,
Landskap och Resurser tillgängliga för människan.
Till dessa fogas relevanta nationella miljömål och
regionala tilläggsmål samt miljöaspekter enligt
Trafikverkets förslag till hantering av miljöaspekterna
i Miljöbalken 6:12. Förslaget hanterar miljöbalkens
14 miljöaspekter i tio aspekter med delaspekter.
Samtliga aspekter hanteras och beroende på relevans
för den regionala planen hanteras ett antal delaspekter.
Beroende på miljömålens och miljöaspekternas
omfattning kan ett mål eller en aspekt utgöra
bedömningsgrund för flera fokusområden.

Miljömålen säker strålmiljö och skyddande ozonskikt har inte bedömts som relevanta för transportsystemet och ingår därför inte bland bedömningsgrunderna. Miljömålet storslagen fjällmiljö ingår
inte heller då det inte är geografiskt aktuellt.
Indikatorer är de parametrar som bedömningen
kommer att ske utifrån. Dessa har tagits fram utifrån
vad som bedömts relevant och möjligt att utvärdera
mot avseende underlag och data. Syftet är att bedömningen ska visa om planen bidrar till eller motverkar
möjligheten att uppnå miljömålet enligt bedömningsskalan nedan. Utifrån detta kan även en mer övergripande bedömning göras för de fyra fokusområdena.

Motverkar måluppfyllelse
Begränsad möjlighet till måluppfyllelse,
men viss potential finns
Möjlighet/potential att bidra till måluppfyllelse
Bidrar till måluppfyllelse
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FOKUSOMR ÅDE KLIMAT
Miljöaspekt enligt
Trafikverket

Övergripande
bedömningsgrunder
(miljömål)

Övriga bedömningsgrunder Kort sikt
(2022)

Övriga bedömningsgrunder Lång sikt
(efter 2030)

Indikatorer

Klimatfaktorer

1. Begränsad klimatpåverkan

Regionala
tilläggsmål

Regionala
tilläggsmål

Halten av växthusgaser i atmosfären ska
i enlighet med FN:s
ramkonvention för
klimatförändringar
stabiliseras på en nivå
som innebär att
människans påverkan
på klimatsystemet
inte blir farlig.

Minskade utsläpp av
växthusgaser

En ekonomi oberoende av fossila
bränslen

Förändrade utsläpp i
ton CO2 enligt
objekt-beskrivningar.

Delaspekt trafikens
klimatpåverkan
Transportsektorn står
för en betydande del
av den totala
energi-användningen
och utsläppen av
växthusgaser.

Sverige ska enligt
förslaget till ny
Klimatlag senast 2045,
inte ha några
nettoutsläpp av
växthusgaser till
atmosfären. Mer
preciserat innebär
målet att utsläppen
från verksamheter ska
minska med minst 85
procent jämfört med
utsläppen 1990.

År 2020 ska alla
verksamheter som
ligger utanför
handeln med utsläppsrätter sammantaget ha minskat
utsläppen av växthusgaser med 40 procent
jämfört med år 1990.
Utsläppen av växthusgaser minskas enligt
följande:
Vägtrafik: År 2020
med 40 procent
jämfört med 1990.

År 2030 är den
västsvenska ekonomin
inte längre beroende
av fossil energi och
medborgarna och
näringslivet har en
trygg och långsiktigt
hållbar energiförsörjning.
Minskade utsläpp av
växthusgaser
År 2030 ska utsläppen
vara 80 procent lägre
jämfört med år 1990.
Utsläppen av växthusgaser minskas enligt
följande: Vägtrafik: År
2030 med 80 procent
jämfört med 1990.

Delaspekt robust
planering

15. God bebyggd
miljö

Regionala tilläggsmål

Regionala tilläggsmål

Transportsystemet
påverkar bebyggelsens och befolkningens spridning. Detta
har i sin tur betydelse
för transporternas
energianvändning
och utsläpp.

Städer, tätorter och
annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö
samt medverka till en
god regional och
global miljö. Naturoch kulturvärden ska
tas till vara och
utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska
lokaliseras och
utformas på ett
miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt
god hushållning med
mark, vatten och
andra resurser främjas.

Lätt att gå, cykla och
åka kollektivt

Många åker kollektivt

År 2020 ska ny
sammanhållen
bebyggelse lokaliseras
så att transporter
mellan viktiga
samhällsfunktioner så
som bostäder, skolor,
arbetsplatser, service
och kultur- och
fritidsverksamhet kan
ske till fots eller med
cykel. Ny sammanhållen bebyggelse ska
i huvudsak lokaliseras
så att kollektivtrafik
finns inom gång- och
cykelavstånd.

Bedömning av antal
fordonskilometer, dvs
minskat trafikarbete
medför minskat
utsläpp av CO2.

År 2025 ska en
tredjedel av invånarnas resor göras med
kollektivtrafik, för
Göteborgsregionen
gäller 40 procent.

Bedömning om
planen ger förutsättningar för att
kollektivtrafik- gång
och cykel blir
normgivande i
planeringen.
Bedömning av och i
vilken grad planen
bidrar till förtätning
eller utspridning
Bedömning av och i
vilken grad planen
bidrar till ökad
kollektivtrafik
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FOKUSOMR ÅDE HÄLSA OCH LIVSKVALITET
Miljöaspekt enligt
Trafikverket

Övergripande
bedömningsgrunder
(miljömål)

Övriga
bedömningsgrunder

Indikatorer

Luft

2. Frisk luft

Regionala tilläggsmål

Transportsystemet
står för en betydande
del av utsläppen av
luftföroreningar.

Luften ska vara så ren att
människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte
skadas.

Minskade utsläpp av kväveoxider

Förändrade utsläpp av ton
kväveoxid och partiklar
enligt objektbeskrivningar.

Regeringen har fastställt
preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om
högsta halt av partiklar, NO2
och marknära ozon.
13. Ett rikt odlingslandskap

År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000
ton per år.
Minskade utsläpp av partiklar
(PM2,5)

Bedöma om planen bidrar
till att
– klara MKN
– klara Frisk lufts preciseringar av NO2 och partikla

År 2020 ska utsläppen av partiklar
(PM2,5) ha minskat till 2 500 ton
per år.

Ingår i bedömningen ovan
av utsläppen av kväveoxider.

Bedömning av om planen
bidrar till ökad delaktighet
och inflytande i samhället.

Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.
Människors hälsa

15. God bebyggd miljö

Folkhälsomål

Delaspekt aktivt
resande

Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en
god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god
regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas
på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god
hushållning med mark,
vatten och andra resurser
främjas.

Delaktighet och inflytande i
samhället

Befolkning
Transportsystemet
utgör en grundläggande förutsättning
för befolkningens
boende och sysselsättning.
Transportsystemet
kan främja en god
folkhälsa genom ökad
andel cykel-gång- och
kollektivtrafik.

Stärka förmågan och möjligheten
till social och kulturell delaktighet
för ekonomiskt och socialt utsatta
personer samt barns och
ungdomars samt äldres möjligheter
till inflytande och delaktighet i
samhället.
Ökad fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är en förutsättning
för en god hälsoutveckling.
Sunda och säkra miljöer och
produkter

Bedömning av och i vilken
grad planen bidrar till ökad
fysisk aktivitet som gång
och cykel.
Som ovan angående
luftkvalitet som nedan
angående buller.
Bedömning av om planen
bidrar till jämställd tillgänglighet, barns självständiga
användning och användbarhet för människor med
funktionsnedsättning.

Behandlar bl.a luftkvalitet och
ljudmiljö.
Transportpolitiska mål
De transportpolitiska målen
gällande lika tillgänglighet för
kvinnor och män, barns möjlighet
till självständig användning, samt
användbarheten för människor
med funktionsnedsättning.
Människors hälsa

Regionala tilläggsmål

Delaspekt buller och
vibrationer

God ljudmiljö

Transportsystemet
utsätter en stor andel
människor för
störande ljud.

År 2020 ska antalet personer som
utsätts för trafikbullerstörningar
överstigande de riktvärden som
riksdagen ställt sig bakom för
buller i bostäder och vid en
uteplats i anslutning till en bostad
minska årligen.

Bedömning av antalet
personer och områden som
utsätts för buller- och
vibrationsnivåer högre än
riksdagens riktvärden.
Bedömning av om och i
vilken grad planen påverkar
s k tysta områden.
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FOKUSOMR ÅDE LANDSK AP
Miljöaspekt enligt
Trafikverket

Övergripande
bedömningsgrunder
(miljömål)

Övriga
bedömningsgrunder

Indikatorer

Biologisk mångfald,

3. Bara naturlig
försurning

Regionala tilläggsmål

Förändrade utsläpp av ton
kväveoxid enligt objektbeskrivningar.

växt- och djurliv
Bebyggelse,
forn- och kulturlämningar och
annat kulturarv
Landskap – form
och skala
Transportsystemet tar
mark i anspråk,
fragmenterar
landskapet och
orsakar barriärer.
Detta kan påverka
funktioner i
landskapet och hela
ekosystem. Det kan
även påverka
förståelsen för
landskapets framväxt
och kulturmiljöer.

7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och
vattendrag
10. Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000
ton per år.
Bevarade värdefulla vatten
Skyddade marina områden
Hållbar markanvändning vid
våtmarker
Förstärkt biologisk mångfald
Bevarande och skötsel av ängs- och
betesmarker

11. Myllrande våtmarker

Bevarande och skötsel av särskilt
skyddsvärda naturtyper

12. Levande skogar

Ökat antal arter i vardagslandskapet

13. Ett rikt odlingslandskap

Gemensamt för målen ovan är att
de till 2020 strävar efter att skydda
och bevara andelen av en viss
naturtyp.

15. God bebyggd miljö

Värnade kulturhistoriska och
arkitektoniska värden

16. Ett rikt växt- och
djurliv

År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden
vara identifierad och analyserad.
Trafikverkets riktlinje landskap
(TDOK 2015:0323)
Trafikverkets övergripande
ambitionsnivå avseende landskap.

Bedömning av och i vilken
grad planen medför
fragmentering av landskapet.
Bedömning av och i vilken
grad planen tar skyddade
områden i anspråk.
Bedömning av och i vilken
grad det finns risk för att
skyddade arter berörs.
Bedömning av och i vilken
grad det finns risk för att
skyddade kulturmiljöer,
byggnader och lämningar
berörs.
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FOKUSOMR ÅDE HÄLSA OCH LIVSKVALITET
Miljöaspekt enligt
Trafikverket

Övergripande
bedömningsgrunder
(miljömål)

Övriga
bedömningsgrunder
Kort sikt (2022)

Indikatorer

Mark

4. Giftfri miljö

Regionala tilläggsmål

Bedömning av och i vilken
grad planen tar potentiellt
förorenade områden i
anspråk.

Delaspekt förorenade
områden

Alla områden med mycket stor risk
eller stor risk för människors hälsa
eller miljön ska åtgärdas

Förorening av
mark- och vattenområden omfattar
historisk och pågående
förorening från
mänsklig aktivitet av
sådan art att det finns
risk för skada eller
olägenhet för
människors hälsa eller
miljö.

År 2020 har användningen ökat av
annan teknik än schaktning följt av
deponering, utan föregående
behandling av massorna.

Miljömål enligt landskap
ovan.

Regionala tilläggsmål enligt
landskap ovan.

Bedömning av och i vilken
grad planen tar skyddade
områden i anspråk.

12. Levande skogar

Regionala tilläggsmål

13. Ett rikt odlingslandskap

Bevarad tätortsnära skog och
brukningsvärd jordbruksmark

Bedömning av och i vilken
grad planen tar skogs- och
odlingsmark i anspråk.

15. God bebyggd miljö

År 2020 ska städer, tätorter och
annan bebyggd miljö, anläggningar
och transportinfrastruktur
utvecklas utan att tätortsnära
skogsmark som har högt socialt/
ekologiskt värde eller att tätortsnära brukningsvärd jordbruksmark
tas i anspråk så att möjligheten till
stadsnära odling och rekreation
inte försämras.

Vatten

7. Ingen övergödning

Regionala tilläggsmål

Transportsystemet tar
mark och vatten i
anspråk. Det kan
direkt eller indirekt
påverka naturresurser
som mark och vatten,
deras kvalitet och
möjlighet att nyttja i
annan planering.

8. Levande sjöar och
vattendrag

Minskade utsläpp av kväveoxider

Mark
Delaspekt skyddsvärda områden
Mark- och vattenområden som med
hänsyn till innehåll
och betydelse är
utpekade med särskilt
skydd

Materiella
tillgångar
Delaspekt areella
näringar
Transportsystemet tar
mark och vatten i
anspråk. Det kan
direkt eller indirekt
påverka de areella
näringarna jord- och
skogsbruk.

9. Grundvatten av god
kvalitet

År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000
ton per år.
Skyddade ytvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och
större enskilda dricksvattentäkter i
länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
Skyddade grundvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och
större enskilda dricksvattentäkter i
länet ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.

Förändrade utsläpp av ton
kväveoxid enligt objektbeskrivningar.
Bedömning i vilken grad
planen tar områden
skyddade för yt- och
grundvatten i anspråk.
Riskerar planen att påverka
vattenförekomster negativt.
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BILAGA 6 – PM KLIMATBERÄKNINGAR
PLANENS BIDRAG TILL MINSKNING AV
KLIMATPÅVERKAN
Nuvarande klimatmål för Västra Götalandsregionen
avser en minskning av de klimatpåverkande utsläppen
med 80 procent 2030 jämfört med 1990 1. Detta
innebär en total minskning av de årliga utsläppen
med 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Denna
minskning kan ske genom en stor rad åtgärder som
inkluderar bland annat elektrifiering, alternativa
bränslen, minskat resande och åtgärder inom såväl
stadsplanering som regional infrastrukturplanering.
Utredningen Fossilfrihet på väg har kartlagt vilken
potential för utsläppsminskningar som finns för
olika åtgärder för att uppnå den totala minskningen
med 80 procent till 2030. Den stora merparten av
minskningen sker till följd av andra åtgärder än vad
som ingår i den regionala infrastrukturplanen eller
övrig infrastruktur.
2

Dock uppskattas 0-9 procent av minskningen kunna
ske som följd av satsningar på kollektivtrafikåtgärder.
Enligt den tidigare rapporten från Trafikverket
”Underlag till färdplan 2050” 3 kan ytterligare 2
procentenheter av minskningen ske som följd av
satsningar på cykel. Den regionala planen i Västra
Götaland motsvarar enligt senaste sammanställningen från Trafikverket 4 11 procent av de totala
infrastrukturmedlen för åtgärder inom Västra
Götalandsregionen (Nationell plan och Regional
plan). Den bär därmed 11 procent av denna minskning, det vill säga 0,2–1,2 procent av den totala
minskningen.
Detta ger att den regionala planen ska bidra med
minskningar av de klimatpåverkande utsläppen med
4200–25000 ton per år. Detta ligger klart lägre än
tidigare uppskattning i MKB för nu gällande plan
som uppskattade planens andel av minskningen till
69 000 ton per år. Detta beror på att Steg 1 och steg
2 åtgärder inte kan ingå i regional plan om de inte är
kopplade till ett specifikt objekt samt att den
regionala planens andel av totala infrastrukturmedel
minskat från 20 procent till 11 procent.

1 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/
Regionalt/?eqo=1&t=Lan&l=14
2 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 s332, 380 och 578-579
3 https://trafikverket.ineko.se/se/tv17380, s72
4 Epost från Andreas Hallbrant, Trafikverket 2017-03-23

BERÄKNINGSMETODIK FÖR PLANALTERNATIVETS KLIMATPÅVERKAN
Beräkningsmetodiken för planalternativets och
klimatalternativets klimatpåverkan är baserat på
rapporten ”Alternativ användning av investeringar i
regional plan – Hur kan planen bidra till uppfyllnad
av klimatmålen år 2030” som togs fram av Trivector
Traffic på uppdrag av Västra Götalandsregionen som
ett tillägg till MKB för den gällande regional planen
(2014–2025).
En regional infrastrukturplan är uppbyggd nerifrån
och upp och med en stor rad osäkerheter som
påverkar möjligheten till en detaljerad beräkning av
klimatpåverkan. Dessa osäkerheter inkluderar bland
annat:
– Tidsperspektivet – Vilka objekt och satsningar
kommer att genomföras i slutet av planperioden? Vilka brister finns kvar och hur löser man
dem?
– Mångfalden i genomförda satsningar – Projekten
som genomförs inom planen varierar i storlek,
trafikslag, tillsammans med andra satsningar
eller enskilt.
– Teknikutveckling – Hur ser fordon, bränslen
och transportsätt ut i senare delen av planperioden?
För regionala vägåtgärder ansätts, baserat på
metodiken i ovanstående rapport och på de fastställda
samhällsekonomiska beräkningarna för namngivna
objekt i planalternativet 2018–2029, att vägåtgärderna
ger ett utsläpp på 1,2 ton per 1 miljon kr. Detta kan
jämföras med gällandeplan då utsläppen var 1,3 ton
per 1 miljon kr. I båda fallen är klimatberäkningarna
baserade på Trafikverkets beräkningsverktyg för
samhällsekonomiska kalkyler, fordonskonsumtionsmodellen. Modellen är en komplex beräkning av
bilarnas utsläpp baserat på utformningen av vägåtgärder och beror bland annat på hastighet, siktförhållanden (hur jämn körningen kan förväntas
vara) och antal stopp på en vägsträcka. Den tar
hänsyn till såväl att fordonen blir mer energieffektiva
samt en förskjutning till alternativa bränslen.
Trafikverket 5 har (ännu) inte kunnat svara på exakt
vilket bränslefördelning som används i modellen.

5 Viktor Hultgren, regional trafikanalytiker Trafikverket
väst, epost 2017-03-16
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Trafikverkets metoddokument ”Effektsamband för
transportsystemet – kapitel 7 Miljö” visar på en
minskning av koldioxidutsläppen för personbilar
från 2010 till 2030 med 36 procent vid körning i
70km/h utan stopp 6. Minskningen ska sättas i
sammanhanget att nya bilar 2030 därmed har
väsentligt lägre utsläpp eftersom minskningen
inkluderar alla bilar från tidigare år som fortfarande
är i trafik. I utredningen Fossilfrihet på väg 7
beräknas tidsramen för att i stort sett helt byta ut
fordonsflottan till 20 år och de fordon som säljs idag
kommer alltså i viss grad fortfarande vara i trafik
2030. De samhällsekonomiska beräkningarna för
namngivna objekt är dessutom beräknade för året
2040, vilket sannolikt gör utsläppen underskattade
för år 2030.
EU-kommissionen har 2017 publicerat en rapport 8
med uppskattningar av genomslag för alternativa
bränslen i de olika medlemsländerna för 2020 och
2030. Rapporten visar i sitt huvudscenario på 7
procent laddbara bilar; 1,2 procent vätgasbilar och
2,6 procent fordonsgasdrivna bilar till 2030.
Rapporten medger att det finns stora osäkerheter i
hur ökningen av alternativa bränslen kommer att se
ut eftersom det med starka styrmedel skulle kunna
öka i en betydligt snabbare takt. Rapporten anger
även som några av de största hindren att koordineringen mellan medlemsländer är dålig; att de olika
politiska ramverken ser olika ut och en avsaknad av
politisk vilja till större förändringar.
Detta sammantaget med det nyligen presenterade
systemet för Bonus-Malus för nya personbilar där en
oförändrad skattenivå för bilar med utsläpp på 95
gram koldioxid per km 9 anges visar på att Trafikverkets scenario för klimatpåverkande utsläpp till
2030 är en trolig utveckling av fordonsutsläppen.
Det finns objekt som enligt de samhällsekonomiska
beräkningarna visar på utsläppspositiva effekter, men
dessa inkluderar utöver ovan nämna brister, på
grund av begränsningar i kalkylmetoden, inte
generering av ny trafik.

6 Effektsamband för transportsystemet – kapitel 7 Miljö,
Trafikverket. s35 figur 7-2.
7 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 s36
8 Clean power for transport infrastructure deployment.
European Commission, Directorate-General for Mobility and
Transport. Stephen Wainwright, Jon Peters. 2017. länk (464
sidor)
9 http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ett-bonusmalus-system-fornya-latta-fordon/ Inhämtat: 2017-04-19

Som exempel kan tas Väg 41 Sundholmen–Björketorp
där de samhällsekonomiska beräkningarna visar på
en klimatpositiv effekt på -126 ton per år. Tittar man
på nedbrytningen av beräkningen i bilden nedan ses
dock tydligt att inducerad trafik, d.v.s. trafik som
uppstår på grund av kortare och säkrare restiden med
bil, inte ingått i kalkylen, vilket gör den klimatpositiva
effekten mycket tveksam. De kommande trafikökningarna bidrar tydligt till svårigheten att nå målen
om kraftigt minskade klimatpåverkan utsläpp, vilket
tydligt framgår av utredningen Fossilfrihet på väg.
Beräknade minskningar i utsläpp från satsningar på
kollektivtrafik, järnväg och cykel kommer sig av
överflyttning av transporter från biltrafik till dessa
trafikslag. För att hålla beräkningarna konsekvent
med utsläppen från vägåtgärder används minskningen av klimatpåverkande utsläpp från biltrafiken på
36 procent under perioden 2010–2030 som referensvärde. Detta innebär en minskning från 191 gram
koldioxid per km 2010 10 till 122 gram koldioxid per
km 2030 för bilparken som helhet 11. Metodiken i
övrigt följer precis som för vägtrafiken rapporten
”Alternativ användning av investeringar i regional
plan – Hur kan planen bidra till uppfyllnad av
klimatmålen år 2030” och har omräknats till
respektive trafikslags andel av medel i planalternativet samt klimatalternativet. Där klimatpåverkan
angetts som ett spann har den mest konservativa
beräkningen valts.
För kollektivtrafikåtgärder utgår beräkningarna
från omvandling till kollektivtrafikkörfält på
befintlig väg utifrån en studie för Stockholm 2007,
justerad för lägre koldioxidutsläpp enligt ovan.
Studien genomfördes med beräkningsverktyget
SAMPERS baserat på resvaneundersökningar och av
SL planerade busskörfält. Anläggandet av 53 km
kollektivtrafikkörfält minskade koldioxidutsläppen
från biltrafiken med 0,13 procent. Förutsättningarna
i Västra Götaland skiljer sig givetvis åt och beräkningen blir mest rättvisande för åtgärder kring
Göteborg. Klimatpåverkan blir uppskattningsvis en
minskning med ca 0,7 ton koldioxid per 1 miljon kr.
För samfinansiering av järnväg i nationell plan
utgår beräkningarna från investeringar och målbild
som återfinns i Målbild tåg 2035 och metodiken
enligt rapporten ovan där en investering på 4,5
miljarder på (Jönköpingsbanan ”Falköping–Jönköping”, Kinnekullebanan ”Gårdsjö–Håkantorp”,
10 Trafikverket PM ”Minskade utsläpp av koldioxid från
vägtrafiken” 2012-02-27
11 Detta innebär att nya bilar har utsläpp i storleksordningen
50 gram koldioxid per km.
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Viskadalsbanan ”Borås–Varberg”, Norge–Vänernbanan ”Kornsjö/Karlstad–Göteborg” och
Älvsborgsbanan Halva investeringen av ”Uddevalla–
Borås” med 25 % av reseökningen) uppskattas ge
5750 nya tågresor varje vardag år 2035 12 , 13 . Ingen
värdering läggs i om det är på dessa banor/sträckor
som investeringar bör göras eller om medel ska ske
med medel från den regionala planen utan det utgör
endast ett teoretiskt beräkningsunderlag för koldioxidminskning per investerad krona.
Hälften av tågresorna uppskattas vara regionala resor
med ett medelavstånd på 70 km och hälften uppskattas vara pendlingsresor med ett medelavstånd på 25
km. I sin tur uppskattas hälften av resorna att ersätta
bilresor med samma avstånd som tågresorna och det
är denna klimatnytta som investeringarna ger.
Klimatpåverkan blir uppskattningsvis en minskning
med ca 0,8 ton koldioxid per 1 miljon kr.
12 VGR 2013. Målbild tåg 2035 – Utveckling av tågtrafiken i
Västra Götaland, PM 6 Infrastrukturåtgärder. Västra
Götalandsregionen, Kollektivtrafiksekretariatet.
13 VGR 2013. Målbild tåg 2035 – Utveckling av tågtrafiken i
Västra Götaland, PM 7 Resande och ekonomi. Västra
Götalandsregionen, Kollektivtrafiksekretariatet.

Klimatpåverkan Väg 41 Sundholmen–Björketorp.

För cykelåtgärder saknas bra studier på effektsambanden mellan investeringar i infrastruktur och ökat
cyklande vilket gör beräkningsschablonen mycket
grov. I rapporten ”Alternativ användning av investeringar i regional plan – Hur kan planen bidra till
uppfyllnad av klimatmålen år 2030” som använts för
metodiken i övriga beräkningar antas att investeringar
på 4,5 miljarder i cykelvägar konservativt räknat
skulle ge koldioxidbesparingar på 5000 ton per år
baserat på en Holländsk studie av effekter av ökad
cykling samt effekter på cykling hos befolkningen i
de 10 största tätorterna i Västra Götaland. Då
beräkningsgrunden i den Hollänska studien inkluderar ett utsläpp på ca 200 gram koldioxid per km
biltrafik som undviks, blir den uppskattade klimatpåverkan med 2030 års bränslemix (122 gram enligt
ovan) en minskning med ca 0,7 ton koldioxid per 1
miljon kr.

73

UPPDATERADE KLIMATBERÄKNINGAR
AV PLANALTERNATIV OCH KLIMATALTERNATIV
De beräkningar som gjorts visar på en fördelning av
klimatpåverkande utsläpp från planalternativ och
klimatalternativ ut enligt följande:
Åtgärdsområde

Plan-alternativ
[Andel av budget]

Påverkan
[ton CO2-ekv.]

Klimat-alternativ
[Andel av budget]

Påverkan
[ton CO2-ekv.]

Regionala vägåtgärder

53 %

+3 800

10 %

+700

Kollektivtrafik

20 %

-800

35 %

-1400

Samfinansiering av
järnväg i nationell plan

11 %

-600

15 %

-800

Cykel

7%

-300

35 %

-1 500

Bidrag till kommuner

5%

-0

5 %, enbart cykel

-200

Samfinansiering av väg
i nationell plan

2%

+150

0%

0

Övrigt

2%

-0

0%

0

100 %

+2 250

100 %

-3 200

Total

SLUTSATSER
Schabloner för beräkning av klimatpåverkan från
den regionala infrastrukturplanen är av naturen
grova och ger endast en indikation om hur planen
påverkar klimatet. Dessa blir även grövre i takt med
att planalternativet i större grad är odefinierat genom
förskjutningen från konkreta objekt till potter och
brister. Det är dock tydligt att fortsatta satsningar på
primärt vägåtgärder inte bidrar till att uppnå
klimatmålen. Utredningen fossilfrihet på väg visar
tydligt behovet av minskad efterfrågan på transporter,
ökad transporteffektivitet och ökad användning av
kollektivtrafik utöver satsningar på energieffektivare
fordon, biodrivmedel och elektrifiering.
Västra Götalandsregionen har som ambition att
brister framöver så långt det är möjligt ska lösas
genom kollektivtrafikåtgärder vilket har en positiv
påverkan på klimatet förutsatt att kollektivtrafikåtgärderna överstiger de rena vägåtgärderna.
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BILAGA 7 – PM FÖRDJUPNING HÄLSA
FÖRDJUPNING INOM HÄLSA I NY
INFRASTRUKTURPLAN FÖR VÄSTRA
GÖTALAND
Ramboll har i uppdrag att genomföra miljöbedömning och upprätta MKB för den nya regionala
infrastrukturplanen för åren 2018–2029. Miljöbedömningen ska enligt Trafikverkets metodik
anpassas till de fyra fokusområdena klimat, hälsa
och livskvalitet, landskap och resurser tillgängliga
för människan. I samband med förra planen genomförde VGR fördjupningar för klimat och landskap.
I samband med den miljöbedömning som nu pågår
har frågan om fördjupning kring hälsa lyfts.
Trafikverket har delat upp fokusområdet hälsa och
livskvalitet i miljöaspekterna:
• Människors hälsa
• Befolkning
• Luft
För Människors hälsa har Trafikverket definierat
delaspekterna:
• Buller och vibrationer
• Aktivt resande
• Trafiksäkerhet
Buller och vibrationer, luft och trafiksäkerhet finns
det idag instrument för att mäta och det finns också
ett flertal rapporter kring hur dessa aspekter påverkar
människan och hur de kan förbättras. Då dessa
delaspekter inom hälsoområdet hanteras inom
ramen för andra miljöaspekter har vi fokuserat på en
fördjupning kring aktivt resande.
Aktivt resande definierar Trafikverket på följande sätt:
Med aktivt resande avses fysisk aktivitet som uppstår
när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots
inom transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett
bidrag då detta sätt att resa medför ett betydande
inslag av gång i resandet.
Aktivt resande är ett tydligt transportpolitiskt mål
och även kopplat till de nationella folkhälsomålen:
9. Ökad fysisk aktivitet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter (minskade
emissioner/partiklar från biltrafik)
Flera studier visar att vuxna människor bör vara
fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag för att
undvika förtida död och motverka ett antal olika
sjukdomar. Endast några procent av den vuxna
befolkningen kommer i dag upp till den nivån.

Trafikverket konstaterar i en rapport 1 att stads- och
trafikplanering kan ge förutsättningar för och
stimulera till fysiskt aktiva transporter genom olika
åtgärder och på så sätt bidra till att fler går och cyklar
och når mer optimala nivåer av hälsofrämjande
fysisk aktivitet.
För att detta ska bli verklighet talar det mesta för att
det krävs påtagliga förbättringar av kvaliteten hos
färdvägsmiljöer för gång och cykling. Det gäller såväl
säkerhet och trygghet som attraktivitet. Motiv finns
därmed för satsningar inom transportsektorn för att
skapa säkra, trygga och attraktiva färdvägsmiljöer för
fotgängare och cyklister.
Det har hittills varit svårt att kvantifiera hälsoeffekterna från aktivt resande men i Trafikverkets förslag
på reviderade bedömningsgrunder för människors
hälsa 2 föreslår man att ”planens samlade effekter på
det aktiva resandet kan därefter översiktligt räknas om
till DALY”. DALY står för Disability Adjusted Life
Years (Funktions-justerade levnadsår) och ger ett
mått över den totala sjukdomsbördan på grund av en
viss orsak i ett land eller i en region. DALY-metoden
har utvecklats för Världshälsoorganisationen
(WHO) och Världsbanken (WBG). Måttet kan i
detta sammanhang ge en beskrivning av de positiva
hälsoeffekterna vid en utbyggnad eller förbättring av
gång- och cykelvägar i Västra Götalandsregionen.

BERÄKNINGSMETODIK DALY
För att beräkna antalet förhindrade DALY-enheter
som aktivt resande medför används aktuell data över
resvanor, population, sjukdomsrisker och förväntad
livslängd som kombineras med data över sjukdomsstatistik. Genom den metod som presenteras i
rapporten; Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn, 2017 (WSP, Umeå Universitet och Karolinska
Institutet), har vi räknat fram antalet DALY-enheter
som kan förhindras genom en estimerad ökning av
det aktiva resandet vid en utbyggnad/förbättring av
gång- och cykelbanorna i länet. Vi har också gjort en
indikativ beräkning av det penningvärde som
motsvarar de hälsoförbättringar som kan uppnås
genom ökat aktivt resande.

1 Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande, Trafikverket 2012:157
2 Miljöaspekt människors hälsa- Reviderat förslag, Trafikverket 2017.02.17
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Indata
Med utgångspunkt från aktuella resvaneundersökningar som utförts inom ramen för Västsvenska
paketet 3 kan man ta fram siffror över hur långt en
person cyklar respektive går i dagsläget. Resultat
visas i Tabell 1 nedan.
Mängden fysisk aktivitet som det aktiva resandet ger
upphov till brukar mätas i MET (metabol ekvivalent),
vilket är ett mått på energiförbrukningen för olika
fysiska aktiviteter jämfört med stillasittande. Graden
av fysisk aktivitet (MET timmar per vecka) påverkar
i sin tur risken att insjukna i olika sjukdomar samt
risken för mortalitet under ett givet år 4. Antalet
allvarliga sjukdomsspecifika incidenter och dödsfall
som förhindras genom aktivt resande kan beräknas
med utgångspunkt från data över den genomsnittliga
mängden av cyklande och gång (i MET-timmar per
vecka), sjukdomsrisker och den totala dödsrisk som
beror på mängden av fysisk aktivitet och om det
totala antalet sjukdomsfall och dödsfall vid utgångsläget när ingen ytterligare fysisk aktivitet ägt rum.
Antalet levnadsår som förlorats på grund av för tidig
dödlighet beskrivs med ett YLL-värde (Years of Life
Lost). Det YLL som förhindras av aktivt resande
3 Resvaneundersökning 2014, version 2015-10-19
4 WSP, Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Metod
för DALY-beräkningar i transportsektorn. 2017

Tabell 1. Reslängd/dag i Västra Götaland.
Reslängd/dag (km)
Ålder (år)

Gång

Cykling

20–24

1,68

0,63

25–29

1,39

1,78

30–34

1,39

1,78

35–39

1,26

1,17

40–44

1,26

1,17

45–49

0,94

1,13

50–54

0,94

1,13

55–59

0,99

0,98

60–64

0,99

0,98

65–69

1,36

0,42

70–74

1,36

0,42

75–79

1,40

0,49

80–84

1,40

0,49

beräknas som summan av antalet dödsfall som
förhindras per åldersgrupp multiplicerat med den
gruppens förväntade livslängd.
Antalet friska levnadsår som förloras på grund av
sjukdom beskrivs med ett YLD-värde (Years Lost
due to Disability) Det YLD som förebyggs genom
aktivt resande, beräknas som produkten av antalet
sjukdomsfall som förhindras per åldersgrupp
multiplicerat med den sjukdomsspecifika funktionsnedsättningen (ett värde mellan 0 och 1, där ”0”
motsvarar en komplett hälsa) och sjukdomsperiodens
längd.
Slutligen definieras hälsovinsterna av ökat aktivt
resande med ett DALY-mått:
DALYförebyggda = YLLminskad + YLDminskad,
dvs. minskningen av YLL och YLD summeras till
antalet förebyggda DALY.
För beräkningarna har vi antagit, i enlighet med
rapporten Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn, 2017 samt med utgångspunkt i data från
resvaneundersökningen 2014, att den genomsnittliga
längden för det aktiva resandet per dag på basnivån
(dvs. dagsläget) är 2.0 km för gång och 4.5 km för
cykling, och att rapporterad gång utförs med 100%
regelbundenhet medan regelbundenheten för
rapporterad cykling är 77 %. Medelhastigheten för
gång har ansatts till 4.8 km/h, vilket ger ett METvärde av 4.0, och medelhastigheten för cykling är
ansatt till 14.0 km/h, vilket ger ett MET-värde av 6.8.
I vår analys så gör vi också antagandet att dessa
värden är oberoende av åldersgrupp. Vi antar också
att det inte är någon skillnad över säsong för aktivt
resande samt att det aktiva resandet inte skiljer sig åt
för män och kvinnor. En sammanställning visas i
tabell 2 nedan.

Tabell 2. Antagande för beräkning av DALY.
Gång
Regelbundenhet
i%

Cykling

100%

77%

Medelhastighet
(km/h)

4,8

14,0

Metabol
ekvivalent
(MET)

4,0

6,8

Referensnivå
(MET-h/vecka)

11,25
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Data över antalet invånare per åldersgrupp i Västra
Götaland har hämtats från Statistiska centralbyrån
(SCB). Medan data över förväntad livslängd har
hämtats från FNs rapport; United Nations Population Division. World population prospects 2015. Här
har vi använt aktuella värden för hela Sverige och
gjort antagandet att samma fördelning följs i Västra
Götaland.
Sjukdomsdata har hämtats från Socialstyrelsens
statistikdatabas enligt det internationella sjukdomsklassificeringssystemet (ICD-10) där varje sjukdom
anges med en unik ICD-kod. Vi har även här följt
metodiken i Metod för DALY-beräkningar i transportsektorn, 2017, där ett särskilt urval av sjukdomar
har gjorts därför att man i dessa fall har kunnat
identifiera 1) vilka hälsoutfall som är kausalt associerade med fysisk aktivitet och 2) vilka studier som på
ett kvantitativt sätt undersökt sambandet mellan
fysisk aktivitet och dessa hälsoutfall3. De utvalda
sjukdomarna är: hjärtinfarkt, hjärtinsufficiens,
stroke, diabetes typ 2, bröstcancer, tarmcancer och
demens. Därutöver har också data över total dödlighet (alla orsaker) inhämtats.
I vår analys har vi antagit att hjärtinfarkt inkluderar
både akut hjärtinfarkt (I21) och reinfarkt (I22).
För stroke har vi antagit att det inkluderar hjärnblödning (I61), hjärninfarkt (I63), och akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller
infarkt (I64). Demens har vi definierat som Alzheimers sjukdom (G30), vaskulär demens (F01), demens
vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
(F02), ospecificerad demens (F03), och andra
degenerativa sjukdomar i nervsystemet (G31).
Data om numret incidensfall (dvs. antalet nya patienter
per år med hemadress inom Västra Götaland län)
med de ovan nämnda diagnoskoderna har vi hämtat
från Socialstyrelsens Statistikdatabasen.
För att ansätta fackmässiga DALY parametrar för
varje hälsotillstånd konsulterade vi först definitionerna i publikationsserien “Global Burden of
Disease” (GBD) 5 , 6. För funktionsnedsättnings5 Mathers CD et al (2004): Global Burden of Disease in
2002: data sources, methods and results. Global Programme
on Evidence for Health Policy Discussion Paper No. 54.
World Health Organization, December 2003 (revised
February 2004). (Annex Table 4 konsulterades för skeden
eller allvarlighetsgrader av stroke, hjärtinsufficiens och
diabetes.)
6 Salomon JA et al (2012): Common values in assessing
health outcomes from disease and injury: disability weights
measurement study for the Global Burden of Disease Study
2010. Lancet 380:2129–43. Supplementary appendix

värden har endast värden som är offentliggjorda i
GBD använts. Vi valde det nyaste tillämpliga värdet i
enlighet med våra definitioner av sjukdomsfall.
Sjukdomsperiodernas längd, och allvarlighetsgrad
definierades så långt som möjligt efter värdena i
GBD litteraturen.
För att undvika dubbelräkning av antalet dödsfall i
kalkylen av YLL ignorerade vi dödsfall på grund av
specifika orsaker som redan fanns formulerade i
kalkylen av YLD. I stället antog vi att alla effekter av
aktivt resande på livslängd (inklusive dödsfall på
grund av orsakerna listade i den föregående paragraf)
blir helt infångade i den sjunkande risken av den
totala dödligheten, vilken därför utgjorde den enda
komponenten i vår YLL kalkylering.
I scenarioanalysen (nollscenario, planalternativ och
klimatalternativ) görs följande antaganden:
– Scenario 1(planalternativ och nollalternativ): en
7 %-ig utbyggnad eller förbättring av cykelbanorna resulterar i 130 km ny cykelbana vilket
antas medföra 1 % ökning i gång- och cykelresor
efter infrastruktursatsningen.
– Scenario 2 (klimatalternativ): en 35 %-ig
utbyggnad eller förbättring av cykelbanorna
resulterar i 650 km ny cykelbana och en ökning
med 10 % i aktivt resande efter infrastruktursatsningen 7 .
Det har varit mycket svårt att uppskatta ökningen
eftersom vi inte vet var och hur satsningarna kommer
att göras och våra beräkningar får anses vara konservativa. I Trafikverkets manual för gång- och cykelkalkyler (GC-Kalk version 1.4) kan man hitta olika
antaganden för procentuell ökning beroende på om
gång eller cykelresan ligger delvis, halvt eller helt
utanför bilvägbanan. Störst effekt på ökat aktivt
resande har en utbyggnad där gång- och cykelbanan
ligger helt skilt från övrig trafik. Enligt Naturvårdsverkets rapport 8 får man också ett större gensvar på
satsningen om cyklisterna känner en trygghet i resan
genom olika satsningar på t.ex. säker cykelparkering,
förbättrat underhåll (särskilt vintertid), markering av
cykelleder etc. För klimatalternativet har även denna
typ av satsningar varit en del av scenariobeskrivningen
och därmed en bidragande faktor till den antagna
ökningen av det aktiva resandet.
konsulterades för konditionerna hjärtinfarkt, demens,
bröstcancer och tarmcancer.
7 Personligt samtal med Trafikverket samt sammantagen
bedömning med utgångspunkt från insamlad data.
8 Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder,
Naturvårsverket 2005
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Till slut har vi också använt de framräknade förhindrade hälsokonsekvenserna, utvärderade i måttet
DALY för att ta fram ett indikativt penningvärde
över de hälsoförbättringar som ett ökat aktivt
resande kan medföra. Vi har här använt ett approximativt värde av VOLY (Value Of a Life Year) vilket
är ett mått som kan användas för denna typ av
uppskattning. Från litteraturdata 9, 10, 11 antog vi ett
typiskt värde för VOLY av 800 000 kr. Detta värde
kan sedan multipliceras med resultatet från DALY
beräkningen för ekonomisk uppskattning av
förhindrad ohälsa. Då beräkningarna inbegriper
flera stora antaganden så skall även det framräknade
penningvärdet endast ses som en indikation.

UTVÄRDERING AV HÄLSOBÖRDAN
I MÅTTET DALY: NOLLALTERNATIV,
PLANALTERNATIV OCH KLIMATALTERNATIV
De positiva hälsoeffekterna av daglig motion har
bevisats i många studier. Det är dock fortfarande
svårt att motivera människor till att prioritera fysisk
aktivitet och för många handlar det också om att
kunna få tid till att utöva den. Att cykla eller gå till
arbetet eller till andra aktiviteter kan vara ett sätt att
dagligen utföra den fysiska aktivitet som krävs för en
förbättrad hälsa. En nyligen publicerad rapport från
British Medical Journal 12 , gav även ett stort genomslag i media. I denna studie har över 250 000
personer deltagit. Det visade sig att de som cyklade
till jobbet hade 45 procents lägre risk att få cancer
och 46 procents lägre risk för att utveckla hjärtsjukdom jämfört med de som satt stilla på allmänna
transportmedel eller i bilen.

För nollalternativet och planalternativet anger VGR
samma satsning på gång- och cykelbanor dvs. 7%.
I Tabell 3 nedan visas resultatet av DALY beräkningen för scenario 1. För gång minskas hälsobördan,
mätt i DALY, med 130 levnadsår/år och för cykling
med 30 levnadsår/år.
Ett indikativt värde för hälso- och sjukvårdsbesparingar i Västra Götaland som uppnås genom det
ökade aktiva resandet efter infrastruktursatsningen
visas nedan:
Ökad gång: 130 besparade levnadsår/år × 800 000
kr/levnadsår
= 104 besparade miljoner kr/år.
Ökat cyklande: 29 besparade levnadsår/år × 800 000
kr/levnadsår
= 23 besparade miljoner kr/år

Tabell 3. DALY resultaten för scenario 1
(1 % ökning av cykling och gång).
Burden of Disease (in units of lost healthy years
per year) Prevented Due to Active Travel
Walking
YLDs

9 Desaigues B et al (2011): Economic valuation of air
pollution mortality: A 9-country contingent valuation survey
of value of a life year (VOLY). Ecological Indicators
11:902–910.
10 Maibach M et al (2008): Handbook on estimation of
external costs in the transport sector. Internalisation
Measures and Policies for All external Cost of Transport
(IMPACT). CE Delft.
11 NewExt (2004): Final Report to the European
Commission. New Elements for the Assessment of External
Costs from Energy Technologies (NewExt).
12 British Medical Journal; Association between active
commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and
mortality: prospective cohort study-2017

YLLs

Cycling

Heart
Attack

0,029

0,0067

Heart
Failure

1,2

0,22

Stroke

7,7

1,6

Diabetes
(T2)

4,5

1,1

Breast
Cancer

1,1

0,30

Colon
Cancer

0,023

0,0048

Dementia

11

2,0

All Cause
Mortality

103

24

Prevented Burden of
Disease (DALY)

~130 yr/yr

~29 yr/yr

78

För det föreslagna klimatalternativet så anges en
35 %-ig satsning på gång- och cykelbanor. I Tabell 4
nedan visas resultatet av DALY beräkningen för
scenario 2. För gång minskas hälsobördan med 1300
levnadsår/år och för cykling med 300 levnadsår/år.
Indikativa penningvärden för de gynnsamma
hälsokonsekvenserna i Västra Götaland som uppnås
genom det ökade aktiva efter infrastruktursatsningen
visas nedan:
Ökad gång: 1300 besparade levnadsår/år × 800 000
kr/levnadsår
= 1040 besparade miljoner kr/år.
Ökat cyklande: 290 besparade levnadsår/år × 800 000
kr/levnadsår
= 230 besparade miljoner kr/år.

Burden of Disease (in units of lost healthy years
per year) Prevented Due to Active Travel

YLDs

YLLs

Cycling

Heart
Attack

0,29

0,067

Heart
Failure

12

2,2

Stroke

77

16

Diabetes
(T2)

45

11

Breast
Cancer

11

3,0

Colon
Cancer

0,23

0,048

Dementia

110

20

All Cause
Mortality

1030

240

Prevented Burden of
Disease (DALY)

~1300 yr/yr

Vi kan se från den genomförda DALY-beräkningen
att även en mindre ökning på 1 % aktivt resande ger
förbättrad hälsa. Omräknat till ett penningvärde så
får vi ett indikativt värde för gång på 104 besparade
mnkr/år, och för cykel 23 besparade mnkr/år efter
infrastruktursatsningen. I scenario 2 där det aktiva
resandet ökar med 10 % kommer penningvärdet av
den förbättra folkhälsan i länet höjas till respektive
10,4 besparade mdkr/år och 230 besparade mnkr/år.
Dessa resultat innebär att det finns goda skäl till att
planera för en bra cykel- och gångstruktur i infrastrukturplanen. Vi kan se från de undersökningar
som gjorts inom området att det är av stor vikt att
säkerställa en bekvämlighet och trygghet för att
påverka och främja ett aktivt resande. Det inbegriper
säkra gång- och cykelbanor med tydliga markeringar
för gång- respektive cykelled, bra belysning och
skyltning i anslutning till lederna, trafikljus och
trygga vägkorsningar, cykelbanan skild från vägbanan samt säker plats att parkera cykeln.

Tabell 4. DALY resultaten för scenarion 2
(10 % ökning av cykling och gång).

Walking

SLUTSATSER
Att fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa är något
som påvisats i många studier och något som de flesta
är väl införstådda med. Däremot så är det inte alltid
lätt att hinna eller kunna utöva en fysisk aktivitet
utanför arbete och vardagssysslor. Att cykla eller gå
till arbetet eller till andra aktiviteter kan därför vara
ett sätt att dagligen utföra den fysiska aktiviteten
som krävs för en förbättrad hälsa.

~290 yr/yr

Analysen inbegriper flera kvalificerade antaganden
som vi redovisat i ovanstående beskrivning och vi har
valt att göra en konservativ bedömning. Trots det så
ger vår fördjupning en tydlig indikation att en
ökning av det aktiva resandet genom en satsning på
gång- och cykeltrafiken markant förbättrar människors hälsa. Omräkningen till det indikativa besparingsvärdet för minskade sjukvårdskostnader,
sjukvårdsbidrag och bortfall av skatteintäkter talar
också starkt för en satsning på aktivt resande.
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