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Remissvar över förslag till avgränsning av 
miljöbedömning av länstransportplanen för 
Stockholms län 2022–2033 

Er referens: RS 2021–0109 

Bakgrund 

Region Stockholm ska ta fram en ny länsplan för regionala 

transportinfrastrukturen 2022–2033 (alternativt 2022–2037). Planen antas i 

enlighet med 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) innebära betydande 

miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning ska därför tas fram. Den 

strategiska miljöbedömningens innehåll ska enligt 6 kap. 10 § miljöbalken 

(1998:808) MB samrådas med länsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter 

som blir berörda av förslaget.  

Länsstyrelsen Stockholm lämnar i detta yttrande synpunkter på Regionens 

underlag för avgränsning av den strategiska miljöbedömningen.  

Process framöver  

Länsstyrelsen förutsätter att framtagandet av den strategiska miljöbedömningen 

tydligt kommer att följa processen för länsplanens samrådsversion. Det som 

miljökonsekvensbeskrivningen kommer fram till ska kunna påverka vilka 

inriktningar länsplanen tar. När länsplanen går ut på remiss under hösten 2021 är 

det av stor vikt att miljökonsekvensbeskrivningen samråds samtidigt och att det 

går att utläsa vilken påverkan dess bedömningar har haft på länsplanen. 

Länsstyrelsen förutsätter också att avgränsningen av miljöbedömningen har 

samråtts med ytterligare berörda parter såsom kommuner och andra myndigheter 

som är berörda av länsplanens förslag.   

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Vad en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska miljöbedömningen ska 

innehålla regleras i 6 kap. 11 § MB. Omfattning och detaljeringsgraden av 

densamma ska vara rimlig utifrån det som återges i 6 kap. 12 § MB. En länsplan 

för regionala transportinfrastrukturen är av sin karaktär en övergripande plan med 

ett längre tidsperspektiv. Vilken inriktning och vilka åtgärder som länsplanen 

beslutar om ger dock en stor påverkan på flera olika miljöfaktorer.  
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Länsstyrelsen tycker det är bra att planen även bedöms utifrån sociala 

hållbarhetsaspekter. Länsstyrelsen vill här lyfta fram vikten av att även 

socioekonomiska aspekter av planens genomförande tas med.  

Länsplanen ses som en del av genomförandet av RUFS 2050 och samma mål som 

presenteras där gäller för länsplanen. Då RUFS 2050 sedan tidigare har 

miljöbedömts vore det fördelaktigt om de delar som berör infrastrukturåtgärder 

och inriktningar kan lyftas in i strategiska miljöbedömningen för länsplanen. Den 

uppföljning av betydande miljöpåverkan som görs årligen av RUFS 2050 kan 

också vara ett bra underlag till länsplanens miljöbedömning.  

Betydande miljöpåverkan 

Regionen utgår ifrån fyra områden som bedöms få störst miljöpåverkan: klimat, 

hälsa, landskap och trafiksäkerhet. Länsstyrelsen håller med om att dessa områden 

är de viktigaste att bedöma men anser generellt att regionen behöver begränsa 

antalet kriterier som redovisas under de fyra områdena. En del kriterier är för 

detaljerade för att kunna bedömas i en länsplan. Det viktigaste när kriterier väljs 

ut är att titta på vilka mål som planen ska uppnå och sedan utifrån det ta fram 

övergripande kriterier för att nå dit. Det kan till exempel innebär att kriterierna 

istället utgår ifrån att preciseringar i ett visst miljökvalitetsmål ska uppnås än att 

generellt bedöma påverkan på förorenade områden.  

Alternativ och avgränsning  

Enligt 6 kap. 11 § punkt 2 miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till 

planens syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även 

motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 

redovisas. Länsstyrelsen tolkar det, utifrån underlaget, som att Regionen endast 

avser att jämföra länsplanens planförslag mot nollalternativet. Nollalternativet 

utgår från nu gällande plan och dagens politik och kända beslut.  

Länsstyrelsen menar att det finns skäl att utreda ytterligare alternativ för att skapa 

förutsättningar att identifiera vilken inriktning av länets transportplanering som är 

mest lämpligt. Ett ytterligare alternativ kan handla om att redovisa alternativa 

vägval gällande kommunikationssätt eller åtgärdsalternativ för lösningar av ett 

befintligt trängsel- eller framkomlighetsproblem. Alternativförslaget ska såklart 

utgå ifrån inriktningar och åtgärder som inte redan är beslutade.  

Även om länsplanen bara omfattar åtgärder för år 2022- 2033 (2037) så är det 

viktigt att ha med sig att det är åtgärdernas effekter som ska beskrivas. 

Länsstyrelsen håller med om att hur långt tidsperspektiv en 

miljökonsekvensbeskrivning ska ha ska vara rimligt och relevant. Gällande 

klimatpåverkan och klimatanpassning är dock det av stor vikt att titta på effekter 

längt fram i tiden då klimatscenarier ofta har utgångspunkt till slutet av seklet.  

Länsstyrelsen delar bedömningen att frågor kring flygets miljöpåverkan ska 

bedömas i nationell plan. Gällande sjöfartens miljöpåverkan så antar 

Länsstyrelsen att Regionen här räknar sjöfart som annat är kollektivtrafik på 
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vatten eftersom vi i vårt län har en stor andel sådan som borde ingå i 

miljöbedömningen.  

Bedömningskriterier  

Regionen tar upp ett antal nationella och regionala mål som utgångspunkt för den 

strategiska miljöbedömningen. Länsstyrelsen tycker att de mål som listas är bra att 

utgå ifrån i bedömningen. Vi listar dock nedan några förtydliganden som behöver 

göras i underlaget: 

• Texten för miljökvalitetsmålen behöver uppdateras. Delmålen finns inte 

längre kvar, istället finns etappmål som är beslutade av regeringen. 

Målåret är framflyttat till år 2030, eftersom miljökvalitetsmålen utgör den 

miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Undantaget är 

Begränsad klimatpåverkan som har målår 2045.  

• Sveriges klimatmål är en del av miljökvalitetsmålet för Begränsad 

klimatpåverkan och det innehåller i sin tur fyra etappmål, där bland annat 

inrikes transporter är ett.  

• Regeringen införde i april 2018 en strategi för levande städer med nya 

etappmål inom miljömålssystemet för hållbar stadsutveckling. Andelen 

persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara 

minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på 

sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Hur kan 

länstransportplanen bidra till detta mål? 

• I miljöbedömningen bör också hänsyn tas till andra måldokument som 

exempelvis länets klimat- och energistrategi.  

• De nationella kulturmiljömålen saknas och dokumentet bör kompletteras 

med detta. Det fjärde målet är särskilt relevant – att kulturmiljöer ska tas 

tillvara som en resurs i samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen vill också 

förtydliga att kulturmiljö är ett tvärperspektiv i de nationella 

miljökvalitetsmålen som alltid ska beaktas. 

Klimat 

Ett av de viktigaste syftena med miljöbedömningen är att bidra till att begränsa 

klimatpåverkan. Det som är viktigt att lyfta under detta fokusområde är att 

länsplanen kan leda till: 

• En ökning eller minskning av efterfrågan av produkter, tjänster, råmaterial 

eller insatsvaror som indirekt leder till förändrade växthusgasutsläpp – 

såväl positivt som negativt. 

• Förändrade växthusgasutsläpp på grund av ökad eller minskad 

energianvändning vid till exempel materialproduktion och transporter, 

både inför och under ett byggskede och när en verksamhet är i drift. 

• Förlust eller skapande av miljöer som bidrar som kolsänka, exempelvis om 

skogsmark bebyggs eller om en våtmark restaureras. 
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• Indirekt påverkan genom att de klimatanpassningsåtgärder som genomförs 

leder till förändrade utsläpp 

Det kan vara relevant att identifiera hur förlusten eller skapandet av miljöer som 

bidrar till kolsänka ser ut lokalt och regionalt relaterat till den förändrade 

markanvändning som planen kan leda till. 

De kriterier som lyfts under fokusområdet klimat är på en bra nivå. Det finns dock 

en fundering till hur länsplanen kan påverka kriterie två som ska bedöma 

påverkan på energianvändning per fordonskilometer. Detta ser vi är mer beroende 

av vilket bränsle som används än hur transportinfrastrukturen ser ut.  

Val av klimatscenario i miljöbedömning 

För att förstå vilken klimatrelaterad risk som behöver beaktas i en strategisk 

miljöbedömning måste man göra ett val av vilket klimatscenario man ska utgå 

ifrån. Idag finns det inga nationella riktlinjer för vilket klimatscenario som ska 

vara vägledande vid långsiktiga investeringar och beslut. Tidsperspektivet är 

särskilt viktigt för mer långsiktiga investeringar som omfattande 

transportinfrastrukturprojekt, men även inom valt klimatscenario behövs ett spann 

av sannolikhet för olika utfall.  

Klimatanpassning 

Även om vi lyckas med att begränsa utsläppen pågår redan klimatförändringarna. 

Miljöbedömningen behöver därmed också omfatta klimatanpassning av planen. 

Klimatförändringen kommer bland annat att innebära ökad frekvens och 

omfattning av extrema vädertillstånd som exempelvis skyfall, torka och 

värmeböljor. 

Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter är särskilt viktiga att hantera i planer på övergripande nivå 

och för långsiktiga sådana. Effekter som en följd av ett förändrat klimat kommer 

att bli nödvändiga att relatera till i miljöbedömningen. Vilka klimatscenarier som 

bedömningen utgår ifrån i nuläge och framskrivet läge, nollalternativet, blir en 

central fråga för bedömningen. Andra effekter som beror av övergripande 

strukturer och som behöver hanteras i tidiga och strategiska planer och program, 

som exempelvis grön infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder 

vatten eller brist på vatten med mera där kumulativa effekter kan få långtgående 

konsekvenser. 

Hälsa  

Det är bra att regionen exemplifierar vilka mål som är prioriterade under 

fokusområdet, men det är bättre att nämna alla miljökvalitetsmål som berörs av 

fokusområdet. Här kan även målet för Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 

Ingen övergödning lyftas.  

Länsstyrelsen anser att antalet kriterier under fokusområdet är för många och i 

vissa fall för detaljerade (t.ex. kriterier om bakgrundshalt för metaller och 
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sulfidjordar samt bedömning för förorenade områden). Det kan bli svårt att 

bedöma alla dessa kriterier i miljöbedömningen. Istället bör 

miljökonsekvensbeskrivningen utgå ifrån vilka mål som ska uppnås och hur dessa 

bedöms. En bra utgångspunkt är de preciseringar som finns under berörda 

miljökvalitetsmål.   

Gällande kriteriet att uppnå Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luftkvalitet kan 

det vara bra att tänka på att dessa inte är satta med hänsyn till hälsa och inte tar 

hänsyn till känsliga grupper såsom äldre, gravida, sjuka och barn. MKN är istället 

satta utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och representerar acceptabla 

nivåer som ska nås på kort sikt. För känsliga grupper är det istället preciseringarna 

i miljökvalitetsmålet Frisk luft som ska eftersträvas och kriterierna bör 

kompletteras med dessa. De preciseringar som ska vara uppnådda för kvävedioxid 

och partiklar är: 

• Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 

av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten 

av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett timmedelvärde (98-percentil) 

Regionen skriver att det är en regional prioritering att nå en jämlik och förbättrad 

folkhälsa och att bidra till att sluta hälsogapet. I avgränsningen saknar 

Länsstyrelsen kriterier för hur länstransportplanen behandlar negativ påverkan 

från fysiska barriärer (till exempel trafikerade vägar). Kommer planen motverka 

fysiska barriärers påverkan eller förstärka dem? För att öka tillgängligheten i vissa 

bostadsområden krävs överbryggande funktioner och åtgärder för att minska 

barriäreffekter. Detta är viktigt för att minska segregation och främja alla 

människors rörelsemönster.  

Några av de kriterier som ligger under hälsa bör ingå under landskap istället. 

Detta är påverkan på skyddsvärda områden och areella näringar.  

Landskap 

Det är bra att regionen exemplifierar vilka mål som är prioriterade under 

fokusområdet men anser att det är bättre att nämna alla miljökvalitetsmål som 

berörs av fokusområdet. Här kan även målet för Hav i balans samt Levande kust 

och skärgård läggas till. Även de nationella kulturmiljömålen bör nämnas här. 

Länsstyrelsen tycker även här att antalet kriterier och detaljeringsgraden av dem 

bör ses över under fokusområdet. Vissa kriterier behöver också utvecklas för att 

det tydligt ska framgå vad som menas. Detta gäller till exempel kriteriet om 

betydelsen för mortalitet. 

I det kommande arbete är viktigt att synliggöra de värden i landskapet som är 

extra känsliga för tillägg och svåra att kompensera. Detta gäller i många fall 
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kulturmiljövärden. För att länsplanen ska kunna bidra till att infrastrukturprojekt i 

länet planeras och projekteras på ett tillräckligt bra sätt framöver behövs kriterier 

som även belyser påverkan på landskapets faktiska innehåll, funktionalitet, hur det 

brukas, ekosystemtjänster samt kumulativa effekter. Länsstyrelsen förutsätter att 

Regionen anpassar kriterierna för fokusområde Landskap baserat på detta. Det bör 

framgå i miljökonsekvensbeskrivningen av länsplanen att det för varje projekt ska 

tas fram underlag motsvarande en integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA).  

 

Länsstyrelsen vill även poängtera att ansvaret för att beakta kulturmiljövärden 

enligt MB inte begränsar sig enbart till ”förfall av infrastrukturens egna 

kulturmiljövärden”. Påverkan på hela landskapsstrukturer och dess innehåll samt 

konsekvenser även utanför väg- eller järnvägsområden av kulturhistoriskt värde 

behöver beaktas. 

 

Trafiksäkerhet  

Länsstyrelsen har inga specifika synpunkter under detta fokusområde.  

 

Medverkande i beslutet  

Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding med 

översiktsplanerare Karin von Sydow som föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också enhetschef Tatjana Joksimovic medverkat. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.   

 


