
 

 

Stora brister i regionernas trafikplanering 

Planeringen för hur regionernas infrastruktur ska utvecklas de 

kommande tolv åren har i många fall allvarliga brister. De planförslag 

som nu varit ute på remiss bidrar inte till de nationella målen om klimat 

och i många fall klarar de inte ens gällande lagkrav. Det visar denna 

sammanställning av planförslagen för landets 21 regioner som 

publiceras av organisationen Gröna Mobilister 22 februari 2022. 

Vart fjärde år tar Sveriges 21 regioner fram planer för hur infrastrukturen 

för transporter ska utvecklas de kommande tolv åren. De regionala 

planerna, ofta kallade länstransportplaner, kompletterar den nationella 

plan som Trafikverket tar fram. Planerna ska också bidra till att samhällets 

mål för till exempel klimat och biologisk mångfald nås. En 

sammanställning av de 21 planförslagen visar dock att de sällan klarar 

dessa mål. I många fall bryter de även mot Miljöbalkens regler för hur 

planerna ska utformas.  

Planeringen är nu inne i sin slutfas och det är dags för regionpolitikerna 

att fatta de sista besluten innan förslagen går vidare till regeringen. 

I 11 av de 21 planerna skriver regionerna själva att de inte anser att deras 

planer bidrar till det nationella målet om 70 procents minskad 

klimatpåverkan från trafiksektorn, räknat från 2010 till 2030. Och i hela 14 

av 21 planer anger regionerna att planerna inte bidrar till de nationella 

målen om biologisk mångfald. Detta trots att båda målen ska tillmötesgås, 

enligt regeringens direktiv. 

Dessa planer, som alltså uppdateras vart fjärde år, ska denna gång också 

ange om de bidrar till en ökad transporteffektivitet, dvs om de samlade 

transportbehoven kan lösas med färre fordon, minskad miljöpåverkan och 

minskad energianvändning. 17 av de 21 planförslagen kan inte besvara 

frågan. 

 

 

Sammanställningen visar också att merparten av planförslagen inte klarar 

ett av sina formella krav. Sedan 2004 ställer lagen om miljöbedömningar 

krav på att planer av detta slag ska ta fram alternativa förslag som kan 

bidra till bättre lösningar för miljö och klimat. Syftet är att främja en 

hållbar utveckling genom att visa på miljöeffekter av olika val. Politikerna 

får då ett bättre underlag som kan vägleda dem till klokt avvägda beslut.   

Det är bara åtta av de 21 planförslagen som klarar dessa krav. Resterande 

13 lever alltså inte upp till gällande lagstiftning.  

Den totala ramen för infrastrukturen de kommande tolv åren ligger på 

nästan 800 miljarder kronor. Av dessa får regionerna 42 miljarder för 

investeringar i det regionala transportsystemet. Den nationella planen 

används för underhåll av nationella och regionala vägar och järnvägar, 

samt till nyinvesteringar i järnvägar och riksvägar samt vissa hamnar m.m.  

- Den här sammanställningen visar att viktiga mål i länstransportplanerna 

inte nås. Regionerna behöver bli bättre men också få bättre 

förutsättningar. Den tidigare kritik som regionerna haft mot planeringens 

inriktning lyfts i flera av planförslagen. För att nå våra klimatmål måste vi 

lägga betydligt mer vikt vid måluppfyllelse, att vi faktiskt gör verkstad av 

våra mål. Sverige kommer aldrig nå en hållbar mobilitet endast genom 

fina mål på pappret, säger Gröna Mobilisters ordförande Marie Pellas.  

Kontaktpersoner Gröna Mobilister:  

Fredrik Holm, projektledare, info@fredrikholm.nu 
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Genomgång av regionernas förslag till transportplaner 2022-2033 utifrån behovet av omställning   

Två tredjedelar av regionerna (14 av 21) klarar inte Miljöbalkens bestämmelser om hur en regional transportplan ska tas fram. Lagstiftningen kräver att 

rimliga alternativ till den föreslagna planen ska ingå som underlag. Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ är en central del av 

miljöbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Syftet med alternativ är att ge ett bra beslutsunderlag som kan bidra till att främja 

hållbar utveckling.  

Häften av regionerna (11 av 21) bedömer att planförslaget inte bidrar till att nå klimatmålen, medan knappt en fjärdedel (5 av 21) inte gör någon 

bedömning. En region anger att de varken bidrar positivt eller negativt till klimatmålet. En femtedel (4 av 21) bedömer att planförslaget bidrar till 

klimatmålet, det är dock möjligt att en granskning av dessa bedömningar skulle visa att några av bedömningarna inte håller. 

Tre fjärdedelar av regionerna (14 av 21) bedömer att planförslaget inte bidrar till målen om biologisk mångfald, medan knappt en fjärdedel (5 av 21) inte 

gör någon bedömning. En region anger att de varken bidrar positivt eller negativt till mål om biologisk mångfald. En region bedömer att de bidrar till mål om 

biologisk mångfald.  

Enligt regeringens direktiv för transportplaneringen skulle regionerna för första gången redovisa På vilket sätt och i vilken utsträckning förslagen till planer 

bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället. Fyra femtedelar av regionerna (17 av 21) redovisar ingen bedömning av transporteffektiviteten. En 

femtedel av regionerna (4 av 21) gör bedömningen att planförslaget bidrar till en ökad transporteffektivitet. 

Drygt häften av regionerna (12 av 21) lyfter att det finns målkonflikter, bland annat nämns att utbyggnad av ny transportinfrastruktur i vissa fall står i 

konflikt med mål om minskad klimatpåverkan och minskad påverkan på landskapet (avser främst biologisk mångfald).  

 

Sex regioner lyfter att de i planen inte får avsätta medel till steg 1 och 2 åtgärder, två regioner kritiserar Trafikverkets basprognos, två regioner 

problematiserar att äldre vägobjekt ligger kvar och minskar handlingsutrymmet för att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning. Sex regioner 

problematiserar Trafikverkets samhällsekonomiska modell för att positiva effekter på klimat och luft inte tas med för åtgärder som kostar 50 miljoner eller 

mindre. 

 

Regeringen skriver i sitt direktiv om transportplanering att det finns ett behov av utökade satsningar på cykelåtgärder i hela landet och att regeringen 

kommer att ta fram mål för ökad cykling och att särskilda extra pengar ska avsättas. Sedan länge kan medel ur de regionala infrastrukturplanerna användas 

för att anlägga cykelvägar, hur regionerna gör detta ser olika ut över landet. Drygt häften av regionerna (13 av 21) kräver kommunal medfinansiering för 

cykelåtgärder utmed det regionala vägnätet, medan motsvarande investeringar i regional väginfrastruktur inte kräver medfinansiering av kommunerna. En 

dryg tredje del av regionerna (8 av 21) finansierar investeringar i cykelvägar med 100 procent från planen. 
 

 



 

 

Tabell över regionernas planförslag vad gäller omställning av transportsystemet  

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medelstilldel
ning 2022-
2033 

Region 
 

Alter
nativ 
har 
tagits 
fram 

Regionens 
bedömn: 
Bidrar till 
klimat-mål 

Regionens 
bedömn: 
Bidrar till mål 
om biologisk 
mångfald 

Regionens 
bedömn: 
Ökar 
transportef
fektiviteten 

Finansierar 
cykelvägar längs 
det regionala 
vägnätet  
(andel i %) 

Prob. 
steg 
1-2 
åtgär
der 

Probl. 
Bas-
prognos
en 

Probl. 
Samhälls-
ekon. 
modellen 

Probl. 
beslutade 
ännu ej 
byggda 

Lyfts 
målkonf
likter 

Totalt 
fördelas  
42 026 
miljoner kr 

Blekinge Nej Nej -  Ja 50% Nej* Nej Nej Nej Nej    610 

Dalarna Nej Nej Nej - 100% Ja Nej Nej Nej Ja 1 294 

Gotland Nej Ja - - 100% Nej* Nej Nej Nej Nej   257 

Gävleborg Nej Ja Nej Ja 100% Ja Nej Nej Nej Ja 1 093 

Halland Nej -  Nej -  50% Nej Nej Nej Nej Nej 1 364 

Jämtland Nej Ja Nej - 100% Nej Nej Nej Nej* Ja    598 

Jönköping Ja Nej Nej - 90 % Nej Nej Nej Ja Ja 1 581 

Kalmar Nej Nej Nej - 50% Nej Nej Nej Nej Nej 1 068 

Kronoberg Nej Nej Nej - 75% eller 50% Ja Nej Ja Nej* Ja    881    

Norrbotten Nej Ja Ja - 100% Nej* Nej Nej Nej* Ja    931 

Skåne Ja - Nej -  50% Ja Ja Ja Nej* Ja 5 095 

Stockholm Nej Nej Nej Ja 100% Nej Nej Ja Nej*  Ja 9 832 

Södermanland Ja Nej Nej - 50% Nej Nej Ja Ja Ja 1 148 

Uppsala Ja Nej Nej - 100% el 40% Nej Ja Ja Nej* Nej 1 901 

Värmland Nej Nej Nej - Högst 75% Nej Nej Nej Nej* Nej 1 151 

Västerbotten Nej - - - 100% Nej Nej Nej Nej Nej 1 054 

Västernorrland Nej Nej Nej -  100 % Nej Nej Nej Nej Nej 1 020 

Västmanland Ja - - Ja 66% Ja Nej* Ja Nej* Ja    949 

V. Götaland Ja 0 0 - 50% Nej Nej Nej Nej Nej 7 339 

Örebro Ja Nej Nej - Från fall till fall Ja Nej Nej Nej* Ja 1 181 

Östergötland Ja - - - 100 eller 50% Nej Nej Ja Nej* Ja 1 680 



 

 

Tabellen, beskrivning av kolumnerna:  

1. Innehåller planförslagets miljökonsekvensbeskrivning ett eller flera alternativ till den föreslagna planen utöver det sk nollalternativet. 

Ett Nej innebär att Miljöbalkens bestämmelser inte följts. Rimliga alternativ till planen ska identifieras, beskrivas och bedömas enligt kap.6 

§11 Miljöbalken. Det är kärnan i den s.k. strategiska miljöbedömningen och en central del i processen med att ta fram planförslaget. 

Syftet med Kap 6 och miljöbedömningar är främja en hållbar utveckling genom att miljöfrågor integreras i planering och beslut.  

2. Bedömer regionen att planförslaget bidrar till klimatmålen (något som poängterades i regeringens direktiv för infraplaneringen) 

3. Bedömer regionen att planförslaget bidrar till målet om biologisk mångfald (ofta används Landskap som benämning för biologisk mångfald) 

4. Bedömer regionen att planförslaget ökar transporteffektiviteten (ett nytt redovisningskrav i regeringens direktiv för infraplaneringen) 

5. I vilken omfattning finansierar planförslaget cykelvägar längs det regionala vägnätet (många regioner kräver kommunal medfinansiering) 

6. Problematiseras Steg 1 och 2 åtgärder i planförslaget 

7. Problematiseras basprognosen i planförslaget 

8. Problematiseras Trafikverkets samhällsekonomiska modell i planförslaget 

9. Problematiseras ”lagt kort ligger” i planförslaget – dvs beslutade ännu ej byggda objekt från föregående plan finns kvar i planförslaget 

10. Lyfts målkonflikter i planförslaget 

 

Teckenförklaring 

Frågan besvaras med     Ja 

Frågan besvaras med    Nej (Nej* betyder att frågan nämns dvs tas upp men ingen direkt problematisering) 

Bidrar varken positivt eller negativt till målet 0 

Svar saknas     -  (uteblivet svar eller svar vara av typen, svårt att bedöma å ena sida å andra sidan) 

 

Regional plan finansierar cykelvägar utmed det regionala vägnätet anges i procent (%) 

 

Övergripande referenser: 
Regeringens direktiv: 
https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf I 

direktivet fram går också medelstilldelning se s 20-21 

Framtidens infrastruktur – hållbara lösningar i hela Sverige (Prop 2020/21:151) : 

https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151 

Miljöbalken:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808 

Naturvårdsverkets sida om miljöbedömning enligt Miljöbalken: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/strategisk-miljobedomning/ 

https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf
https://www.regeringen.se/497a21/contentassets/27603de2e2d245739ddf0310ba47885d/framtidens-infrastruktur-hallbara-investeringar-i-hela-sverige-prop.-202021151
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/strategisk-miljobedomning/


 

 

 

Citat hämtade från respektive regions planförslag 

Citaten belyser bland annat om alternativ tagits fram (ett krav enligt miljöbalken), bedömningar om planförslaget bidrar till klimatmålen och hur 

cykelåtgärder finansieras. Vidare andra intressanta citat bland annat om vissa givna förutsättningar problematiseras.  

Blekinge 

Planförslaget och dess MKB  

”Transporter står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser både nationellt och regionalt. Beträffande delaspekten Trafikens klimatpåverkan samt 

delaspekten Infrastrukturhållningens klimatpåverkan bedöms planens namngivna åtgärder ge något ökade klimatpåverkande utsläpp, medan planens 

mindre åtgärder inom cykel och kollektivtrafik bedöms ge en något positiv effekt, i form av minskade utsläpp. Sammantaget bedöms dessadelaspekter 

påverkas något negativt. Delaspekten Planering för ett transporteffektivt samhälle påverkas något positivt genom planens åtgärder avseende 

framkomlighet. ” MKB:n s 17 

 

”Nollalternativet är det jämförelsealternativ som den nya länstransportplanen jämförs med.” s10 MKB 

”Steg 1 och 2 åtgärder inom mobility management eller påverkansåtgärder kan enligt Trafikverkets tolkning av förordningen inte avsättas medel för eller 

tillämpas inom Trafikverkets ram annat än i byggskedet.” s 33 Planförslaget 

”Cykelåtgärderna medfinansieras av kommunerna med 50 %. Utbyggnaden av cykelinfrastrukturen i Blekinge följer den regionala cykelstrategin 2018–2029 

som beslutades 2017.” s 29 Planförslaget 

 

Dalarna 

Planförslaget och dess MKB  

”De större vägobjekten i länsplanen har samtliga bedömts ha en negativ klimatpåverkan, dels genom klimatpåverkan under byggtiden dels för att de 

bedöms leda till ökad trafik och högre hastigheter. Detta kompenseras klimatmässigt i länsplanen, där det leder till att en överflyttning sker från bil till gång- 

och cykel och kollektivtrafik, genom att medel avsätts för byggande av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafikåtgärder (steg 1–3 åtgärder). Sammantaget 

blir den samlade bedömningen att länsplanen ger något negativt bidrag till fokusområdet Klimat.” 

”Det har visat sig svårt för länsplaneupprättarna, att utifrån förordningen om länsplaner (1997:263), äga och driva processer/projekt för enbart steg 1 

åtgärder för att påverka valet av transportsätt. Finansiering av steg 1 åtgärder med statliga medel från länsplanen medges endast under själva 

genomförandet av en åtgärd.” S 42 Planförslaget 

 

”En målkonflikt är att utbyggnad av ny transportinfrastruktur i vissa fall står i konflikt med mål om minskad klimatpåverkan och minskad påverkan på 

landskapet.” s 52 Planförslaget 

https://regionblekinge.se/trafik-och-resande/lanstransportplanering.html
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/samhallsbyggnad/infrastruktur/regional-transportinfrastrukturplan-for-dalarna/


 

 

 

Uppgiften att Region Dalarna finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet har 

bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Gotland 

Planförslaget och dess MKB 

”Planförslaget bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna 

minska något tack vare planens satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik.” S 24 MKB 

”Både länstransportplanen och nollalternativet bedöms ha mycket liten effekt inom fokusområdet Landskap. Huruvida den är positiv eller negativ beror på 

utformningen av de infrastrukturåtgärder som vidtas.” s 25 MKB 

 

”Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet av en plan. Miljöbedömningen dokumenteras i en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen antas medföra ska identifieras, 

beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga alternativ med hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och 

program. Miljöbedömningen av denna plan görs på en strategisk och övergripande nivå och tar inte upp frågor som bedöms senare i planeringsprocessen.” s 

6 MKB:n 

 

”I dagsläget får inte länsplanens ekonomiska ram användas för statlig medfinansiering till kommunala icke-fysiska åtgärder i enlighet med steg ett och två i 

fyrstegsprincipen.” s 8 Planförslaget 

Uppgiften att Region Gotland finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet har 

bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

 

Gävleborg 

Planen och dess MKB (planförslaget fanns här men togs bort när remisstiden gått ut) 

”Ett av länsplanens målområden är ”En fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande” och fokus ligger på hållbart resande genom flera 

satsningar för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Flera av de namngivna objekten utgörs av gång- och cykelvägar, likaså innefattar planen ett 

åtgärdsområde för mindre cykelåtgärder och ett för kollektivtrafikåtgärder. Detta bedöms sammantaget kunna medföra en minskning av bilanvändandet 

och därmed en minskning av koldioxidutsläppen. Ny station Gävle Västra som ingår i planen bedöms också leda till minskade utsläpp av koldioxid, genom att 

fler resenärer väljer tåg i stället för bil eller buss.” s 24 MKB  

https://www.gotland.se/112390
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/lansplan/


 

 

”Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall identifieras, beskrivas och bedömas. I denna plan görs en 

jämförelse mellan ett nollalternativ (som visar hur utvecklingen kommer att se ut om åtgärderna i denna länsplan inte genomförs) och ett planalternativ (de 

åtgärder som föreslås i länsplanen). Länsplanens påverkan beskrivs sedan utifrån denna jämförelse.” MKB s 20 

”I länsplanen finns ett antal viktiga prioriteringar, målkonflikter samt osäkerheter som behöver hanteras löpande. Huvudinriktningen för planperioden 2022-

2033 är att arbeta med hållbara transporter där förbättrade förutsättningarna för kollektivtrafiken, med utökat fokus på hela resan och möjliggörande av 

hållbara kombinationsresor är en viktig aspekt.” s 6 Planförslaget 

 

”För att bli ett Namnsatt objekt i Länsplanen är huvudprincipen att bristen redan ska ha genomgått en förberedande studie (oftast ÅVS) med utgångspunkt i 

fyrstegsprincipen. Därefter görs ett ställningstagande av ingående parter, för val av åtgärder. I åtgärdsvalsstudier finns också ofta förslag på steg 1- och 2-

åtgärder. Det vore önskvärt att även dessa åtgärder kunde finansieras med medel från Länsplanen, men enligt förordningen om statlig medfinansiering får 

Länsplanens ekonomiska ram inte användas för statlig medfinansiering till kommunala icke-fysiska åtgärder (i enlighet med de första stegen i 

fyrstegsprincipen). Landets planupprättare samt Sveriges kommuner och regioner har under lång tid och vid upprepade tillfällen lyft problemet med att 

länsplanerna enbart kan bidra med statlig medfinansiering till fysiska åtgärder och begärt en förordningsförändring.” s 18 Planförslaget 

 

”Cykelobjekt inom länstransportplanens ramar berör enbart det statliga vägnätet. Ekonomiska medel finns avsatt för medfinansiering till kommunala 

cykelvägar, vilka behandlas årligen inom ramen för statlig medfinansiering.” S 24 Planförslaget 

Uppgiften att Region Gävleborg finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet har 

bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Halland 

Planförslaget och dess MKB 

”Klimat: Åtgärderna har såväl positiv som negativ påverkan och en sammanvägd bedömning är svår att göra. Vägåtgärderna går generellt i negativ riktning 

medan övriga åtgärder generellt går i positiv riktning. 

Landskap: Åtgärderna ger sammanvägt en negativ påverkan, främst på grund av de större vägobjekten.” s 48-49 

” I cykelplanens del för infrastrukturplanering beskrivs de åtgärder som prioriteras på det regionala vägnätet under planperioden. Åtgärderna beskrivs och 

motiveras utifrån ett helhetsperspektiv där den gemensamma utgångspunkten är att cykelsträckan ska generera bra förutsättningar för samhällsutveckling. 

Åtgärderna som prioriteras medfinansieras med kommunala medel med 50 procent, om inget annat är överenskommet.” s 13 Planförslaget 

 

Jämtland Härjedalen 

Planförslaget och dess MKB (sist i planförslaget) 

”Vägåtgärderna som planeras genomföras bedöms i sig inte leda till en ökad trafikering och därmed ej heller till ökad klimatpåverkan. Planens påverkan på 

klimatet bedöms därför sammantaget vara måttligt positiv.” s 54 

https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/samhallsplanering-och-trafik/vagar-och-jarnvagar/arbete-med-ny-regional-infrastrukturplan-och-remiss-2/
https://www.regionjh.se/regionalutveckling/regionaltutvecklingsansvar/transportinfrastruktur/regionaltransportplan.4.66aec4fa17d112678731344f.html


 

 

”Påverkan på landskapet bedöms sammantaget bli måttlig negativa i och med att samtliga åtgärder föreslås inom eller i direkt anslutning till befintligt 

vägområde.” s 54 

 

”Den tilldelade ekonomiska ramen för länstransportplanen 2022-2033 för Jämtlands län uppgår till 598 miljoner kronor. Efter avräkning för tidigare 

överupparbetning kvarstår 448 miljoner kronor för planperioden. Drygt 25 % satsas på utveckling av vägnätet och knappt 70 % på utveckling av gång- och 

cykelvägar.” S 2 

”Länets kommuner lyfter generellt sett gång- och cykelvägar som en viktig åtgärd och behovet av utbyggnad är stort i länet. På landsbygdens handlar det 

mycket om säkerhetsaspekter men även i viss mån om möjligheter till skol- och arbetspendling. I och i nära anslutning till tätorter lyfts 

kopplingen till bostadsbyggande och möjligheterna till skol- och arbetspendling som starka argument. 

”I aktuell transportplan avsätts närmare 300 miljoner kronor, 2/3 av planperiodens totala budget, för byggande av gång- och cykelvägar.” s 35 

Uppgiften att Region Jämtland/Härjedalen finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är 

fallet har bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Jönköping 

Planförslaget och dess MKB (sist i planförslaget) 

”För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram. Samtliga inriktningar är 

realistiska och genomförbara, alternativ JÄRNVÄG och VÄG är dock hårt viktade för att tydligare visa strategiernas för- och nackdelar.” s 31 

”Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge större positiva bidrag till sammanlagd måluppfyllelse kopplat till klimatpåverkan från trafikering än 

vad alternativ VÄG och nollalternativet ger. Samtliga strategialternativ innehåller åtgärder som ger stora utsläpp av klimatgaser i ett byggskede.” s 37 

 

”Finansieringsmodell GC-vägar längs regionala statliga vägar För att åtgärder ska lyftas för prioritering och beställning krävs 10% kommunal medfinansiering. 

Avtal kring medfinansiering skrivs utifrån Trafikverkets ursprungliga kostnadsuppskattning, de eventuella kostnadsökningar som tillkommer under 

genomförandeskedet bärs av Regional transportplan.” s 49 

”Konsekvensbeskrivningen redogör för hur olika hållbarhetsaspekter kan påverkas av de framtagna planalternativen. Metodiken grundar sig på miljöbalkens 

krav på effektbedömningar men innehåller även bedömningar av hur planalternativen kan påverka samhällsekonomi, bostadsbyggande och regional 

utveckling. Detta gör att konsekvensbedömningen är ett aktivt verktyg för att identifiera målkonflikter på strategisk nivå.” s 61 

 

”Energieffektivitet. Satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar bidrar till energieffektivitet, däremot bidrar alternativets väginvesteringar till ökad 

energiåtgång kopplat till trafikering på grund av ökad trafik och höjda hastigheter.” s66 

” I och med att större om- och nybyggnationer i transportinfrastrukturen är mycket dyra och löper under en lång tid är det svårt att göra stora förändringar 

av planens innehåll från en planperiod till en annan; de objekt som planerats i gällande eller tidigare planer ligger kvar för kommande planperiod och 

påverkar hur stort utrymme som kan användas till nya satsningar.” s 31 

https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/regional-transportplan---jonkopings-lan-2018-2029/


 

 

 

Kalmar 

Planförslaget och dess MKB 

Planen skickades på remiss 21-08-17 medan MKB:n skickades ut 21-11-16 

 

”Miljöaspekten Klimatpåverkan påverkas såväl positivt som negativt, men totalt sett bedöms påverkan som något negativ, på grund av planens större 

investeringar som bedöms ge något ökade klimatpåverkande utsläpp. Dock innehåller planen även åtgärder inom gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket är 

positivt.” MKB s 3 

”Totalt sett bedöms den regionala transportplanen medföra ökad klimatpåverkan. Det gäller i större utsträckning för planalternativet än för nollalternativet, 

eftersom planalternativet innefattar mer vägutbyggnad.” MKB s 9 

” Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas, i enlighet med 

miljöbalken 6 kapitel 11 § pkt 2. I MKB:n till LTP för Kalmar bedöms två alternativ vara aktuella: nollalternativ och planalternativ.” MKB s 6 

”Flera av regionens tätorter ligger mindre än två mil ifrån varandra och genom att knyta ihop dem med cykelbanor, alternativt göra befintliga vägar i 

blandtrafik tillräckligt trafiksäkra, så ökar möjligheten att arbetspendla med cykel.” s 7 Planförslag 

”Viktiga frågor kring länets transportinfrastruktur sätts i sitt regionala sammanhang och prioriteras utifrån regional nytta. Grundläggande ställningstaganden 

handlar om att stärka funktionen hos länets tillväxtmotor och regionala kärnor, skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer 

robusta arbetsmarknadsregioner samt öka tillgängligheten för gods- och persontransporter.” s 10 Planförslag 

”Cykelvägar längs med statlig väg hanteras genom en medfinansiering om 50 procent av berörd kommun via regional transportplan.” s 14 

 

Kronoberg 

Planförslaget och dess MKB 

”Sammantaget bidrar planförslaget, liksom nollalternativet, i sin helhet negativt till både nationella och regionala klimat- och miljömål och har utöver 

tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning endast begränsad bäring på sociala hållbarhetsmål. Detta genom att vissa geografier 

och färdmedel, och därmed grupper, prioriteras i planen över andra. Dock bidrar planen i sin helhet positivt till ökad trafiksäkerhet och går i linje med 

regionala trafiksäkerhetsmål och det nationella etappmålet för trafiksäkerhet.” s 229 (samma som s 72 i Bilaga 3) 

”Länsplanen innebär ett planförslag som jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet utgör en rimligt säker uppfattning om hur samhället och 

transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från de nya åtgärderna i planen. Nollalternativet tolkas i denna hållbarhetsbedömning som att 

implementering av den gällande länsplanen (för perioden 2018–2029) genomförs. Nedan beskrivs nollalternativet och planförslaget närmare.” s 204 

” I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering 

av emissionerna. Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder 

inom åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att åtgärder inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och 

därför är det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter.” s 179  

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/samhallsplanering-och-infrastruktur/regional-transportplan-kalmar-lan/
https://www.regionkronoberg.se/resor-och-trafik/utveckling-av-vagar-och-jarnvagar/


 

 

 

”Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder. Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, 

avsatte medel i planen för att möjliggöra för påverkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan finansiera 

sådana åtgärder via länstransportplanens medel. Region Kronoberg har tidigare prioriterat medel till mobility managementåtgärder, för att visa på 

regionens beredskap för att genomföra sådana åtgärder. För planperioden 2022–2033 görs dock ingen sådan prioritering. Om Regeringen och Trafikverket 

tar fram en lösning där medel från länstransportplanen kan användas till Mobility management är Region Kronoberg beredda att göra så. Förhoppningsvis 

finns en sådan lösning till kommande planrevidering om cirka 4 år” s 68  

”In för planperioden 2022–2033 finns enbart en mindre vägåtgärd som är bedömd som låst i planen. I övrigt avstår Region Kronoberg från att namnge och 

peka ut särskilda mindre vägobjekt i länstransportplanen 2022–2033 som vi vill att Trafikverket åtgärdar under planperioden. Region Kronoberg vill dock 

peka på två tydliga rekommendationer som vi vill att Trafikverket följer för den fortsatta planeringen denna form av vägar.” s27 

 

”I planen prioriteras 80 miljoner kronor till cykelvägar vilket då utgör cirka 50 procent av kostnaden, resterande 50 procent ska genom medfinansiering 

komma från länets kommuner. Enligt uppställda kriterier i Cykla i Gröna Kronoberg del 1 inriktningar kan fördelningen 75 procent från länstransportplanen 

och 25 procent från kommunen förekomma för vissa objekt. Den slutliga fördelningen regleras via avtal mellan Trafikverket och kommunen.” s 46 

 

Uppgiften att Region Kronoberg finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till mellan 50 och 75 % framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så 

är fallet har bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Norrbotten 

Planförslaget och dess MKB 

” I denna miljöbedömning innebär alternativ inte kompletta alternativa planförslag. För denna typ av plan tillsammans med givna förutsättningar lämpar det 

sig bättre att forma alternativ inom ramen för planförslaget.” s 24 MKB 

 

”Länstransportplanen bedöms sammantaget kunna bidra till att flera av de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 

Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Sammantaget bedöms att 

länstransportplanens åtgärdsförslag har potential att bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 

måluppfyllelse enbart för Hänsynsmålet. Planen bedöms kunna bidra till att hänsynsmålet uppfylls.” s 66 i Planförslaget 

” Satsningar i planen bidrar till att knyta ihop transportsystemet och transportslagen för att stödja en hållbar utveckling. Gång- och cykelåtgärder samt 

kollektivtrafikåtgärder är viktiga satsningar som bidra till en god effekt för ett transporteffektivt samhälle.” s 70 Planförslaget 

 

”Cykelvägar har en viktig funktion för arbetspendling och skolresor med cykel men fungerar också som en säker infrastruktur för att genomföra kortare 

resor lokalt eller vidare med andra färdmedel som buss eller tåg. Behovet av cykelåtgärder är stort i länet och något som länets kommuner ofta lyfter som 

https://utvecklanorrbotten.se/vara-insatser/transportinfrastruktur/remiss-lanstransportplan-2022-2033/


 

 

viktigt för såväl landsbygder som i och nära anslutning till tätort. Åtgärder genomförs vid behov efter rekommendation i åtgärdsvalsstudier och i dialog med 

Trafikverket och berörda kommuner. I planen omfattar gång- och cykelåtgärder på det statliga vägnätet 124 miljoner kronor vilket motsvarar 22 procent av 

planens medel efter avräkning.” s 52 i Planförslaget 

”Åtgärder inom Fyrstegsprincipens steg 1 och steg 2 ligger i huvudsak utanför Länstransportplanens ramverk och hanteras inte i miljöbedömningen. 

Tyngdpunkten i planförslaget ligger på steg 3-åtgärder beträffande antalet objekt, medan de större investeringsobjekten är steg 4-åtgärder.” s 26 MKB 

Uppgiften att Region Norrbotten finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet har 

bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Skåne: 

Planförslaget  och dess MKB i Hållbarhetsbedömningen 

webbversion 

”Det råder otydlighet kring Trafikverkets rådighet att utanför pågående åtgärder arbeta kontinuerligt med steg 1 & 2-åtgärder, varför enbart en symbolisk 

summa avsätts för att markera vikten av förändring.” s 55 

”Åtgärderna bedöms inte ge en avsevärd positiv riktningsförändring avseende miljön, jämfört med föregående plan. Man kan således säga att planförslaget 

delvis bidrar till att överbrygga det gap som idag finns mellan den prognosticerade utvecklingen för vägtrafikens utsläpp och de uppsatta klimatmålen. Hur 

stor del av gapet som planförslaget kan överbrygga är svårt att svara på, men satsningar på mer kollektivtrafik och cykel ökar möjligheterna.  

I kombination med en större satsning mot hållbara trafikslag kan de satsningar som görs i planen successivt bidra till en planering 

som styr mot måluppfyllelse av uppsatta klimatmål. Men för att nå de uppsatta klimatmålen behövs fler åtgärder, incitament och andra typer av 

förändringar och utbyggnader än vad planen i dagsläget råder över” s 90 

”Klimat: Åtgärderna har såväl positiv som negativ påverkan och en sammanvägd bedömning är svår att göra. De namngivna vägobjekten går generellt i 

negativ riktning medan övriga åtgärder generellt går i positiv riktning. 

Landskap: Åtgärderna ger sammanvägt en negativ påverkan, främst på grund av de större vägobjekten. Det är dock svårt att göra en rättvisande bedömning 

då det i många fall saknas underlag” s 39 MKB:n 

 

”Vidare ger majoriteten av de namngivna vägobjekten en negativ påverkan på landskapsbild, barriärer och mark. Nya och bredare vägar och järnvägsspår 

innebär ofta att bördig jordbruksmark tas i anspråk. Påverkan på skyddsvärda områden för natur är i de flesta fall beroende på utformningen av vägen eller 

järnvägen och behöver utredas vidare i projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar.” s 91 

 

”Jämfört med nollalternativet innebär både Scenario A och Scenario B en kraftig ökning av anslagen till medfinansiering av järnvägssatsningar i nationell 

plan. Av det återstående utrymmet innebär Scenario A mindre satsningar på namngivna vägobjekt och större satsningar på potter för att förbättra 

förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt, medan Scenario B tvärtom innebär något större satsningar på namngivna vägobjekt än i 

nollalternativet och betydligt mindre medel på potter för att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt.” s 32 i HKB 

https://geodata.skane.se/regutv/rtiplan/2022/granskning/regional_transportinfrastrukturplan_skane_2022_2030_remissversion.pdf
https://geodata.skane.se/regutv/rtiplan/2022/granskning/MKB_rti_skane_2022_2033_remiss.pdf
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3a589869b2114123b1ba28bcf3897062


 

 

 

Målkonflikt lyfts på s 94 bl a ”Det finns en målkonfliktsproblematik gällande biltrafiken. Enligt Trafikverkets allmänna prognoser kommer biltrafiken i 

Skåne att öka med nästan 50 %, medan Region Skånes färdmedelsmål är en nollprocentig ökning fram till år 2030 resp 2050”.. ”För att kunna nå 

färdmedelsmålen behöver alla involverade i flernivåsystemet för transport och infrastrukturplanering jobba mer målstyrt.” s 94 

 

”Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 är den övergripande strategin som beskriver hur transportsystemet i Skåne ska utvecklas för att 

främja ett hållbart transportsystem. Strategin är vägledande för prioritering av satsningar baserade på den uppsatta färdmedelsfördelningen. 

Strategin anger också en tydlig riktning för utvecklingen mot en hållbar omställning av transportsystemet. Strategin för ett hållbart transportsystem pekar ut 

inriktningen för hur färdmedelsfördelningen i regionen ska se ut år 2030 respektive år 2050. Totalt ska andelen resor som sker med bil minska, samtidigt 

som andelen resor som sker antingen med kollektivtrafik, cykel eller till fots öka” s 13 

 

Stockholm 

Planförslaget och dess MKB inne i Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 

 ”Planförslaget har generellt samma inriktning som nollalternativet, fast med mer satsning på regional kollektivtrafik och åtgärdspaket som har tyngdpunkt 

mot trafiksäkerhet, cykel och kollektivtrafik. Dessa bidrar till ökad tillgänglighet för medborgarna, bekvämlighet och trygghet i transportsystemet, positiv 

påverkan på jämställdhet och jämlikhet samt bidrar även till minskad klimatpåverkan. Planförslagets inkludering av tidigare beslutade åtgärder, som därmed 

också ingår i nollalternativet, bidrar i negativ riktning för miljö- och social hållbarhet där satsningar på stora statliga vägobjekt bidrar till en ökad andel 

bilresor.” s 52 HKB  

”Förslag till länsplan 2022–2033 bedöms som relativt balanserad i förhållande till uppställda mål, även om det finns enskilda åtgärder som ger negativ 

påverkan. Majoriteten av åtgärderna bidrar dock till ett förbättrat och mer hållbart transportsystem. Det satsas tydligt på framtidens kollektivtrafiknät och 

cykelinfrastruktur, som kommer vara viktig i den framtida trafikförsörjningen.” s 2 Planförslaget 

 

”Planförslaget och tillhörande konsekvensbedömning jämförs med nollalternativet. Här antas att nollalternativet innebär att den politiska inriktning som 

finns i den gällande planen (2018–2029) även gäller under kommande planperiod (2022–2033)” HKB s 5 

 

“I förslag till Länsplan 2022–2033 finns flera sedan tidigare namngivna objekt, som belastar länsplanen med totalt 5,9 miljarder kronor. En del av 

dessa har ännu inte haft byggstart och finns därför med i sin helhet i planförslaget. Andra är byggstartade men ännu inte färdigställda, varför 

kvarvarande belopp belastar planförslaget.“ s 13 Planförslaget 

”I planen investeras totalt 1,8 miljarder på åtgärder som ska främja cykling i länet, dels genom namngivna objekt, dels inom åtgärdsområde cykel. Genom 

ökade satsningar inom åtgärdsområde cykel skapas flexibilitet för rätt typ av cykelinvestering. Den höjda beloppsgränsen från 25 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor kan ge ytterligare incitament till kommuner att söka medfinansiering genom länsplanen. En stor del av det regionala 

cykelnätet har någon form av cykelinfrastruktur, men behöver förbättras standardmässigt.” s 20 Planförslaget 

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur/


 

 

”Inom åtgärdsområdet prioriteras de åtgärder som i störst utsträckning bedöms bidra till ett ökat cyklande i länet. Åtgärder på det regionala cykelvägnätet 

eller andra åtgärder med en regional funktion har högst prioritet. Finansiering ges till åtgärder på statligt vägnät samt till kommuner genom 

statlig medfinansiering.” S 40 I Cykelplanen på s 19 framgår att kommunerna inte krävs på någon medfinansiering på regionalt vägnät. 

https://www.regionstockholm.se/contentassets/e3024a307e9f43a4af28d69a8555d7db/regional_cykelplan_webb.pdf 

 

Södermanland 

Planförslaget och dess MKB i Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 

”De planalternativ som togs fram var ett stråkalternativ och ett nodalternativ. Båda alternativen fick en fiktiv budget på 1,2 miljarder att fördela. 

Alternativen skulle spegla olika strategiska inriktningar och fokus på olika satsningar. De speglade också olika aspekter av Sörmlands strukturbild som varit 

en viktig utgångspunkt för arbetet. Metodiken är ett sätt att på ett tidigt stadium koppla ihop mål, strategier och åtgärdsplanering.” s 42 Planförslaget 

” Planförslaget innehåller liksom nollalternativet flera åtgärder som går i fel riktning avseende klimat.” s 81 HKB 

”I planförslaget satsas en stor andel medel på vägobjekt. Så är ofta fallet i länsplaner även för andra regioner och till viss del är det nödvändigt med 

investeringar i väg för att hantera tillgänglighet för landsbygd och för att väginvesteringarna också kan vara en del i en mer tillbörligt och attraktiv 

kollektivtrafik. Samtidigt bör det poängteras att många av dessa vägobjekt finns med sedan föregående länsplan (för perioden år 2018–2029) och därigenom 

låses en stor andel av investeringsbudgeten upp för den länsplan som avser perioden år 2022–2033. Det minskar handlingsutrymmet för av driva 

utvecklingen i mer hållbar riktning.” s 92 i HKB:n  

”Planförslagets inverkan på landskap går liksom nollalternativet i negativ riktning då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger negativ effekt för 

landskapet. Sammantaget bedöms planförslaget bedöms relativt likvärdigt nollalternativet avseende inverkan på landskapet.” s 79 HKB:n 

 

”I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av 

emissionerna. Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder 

inom åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att åtgärder inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och 

därför är det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter.” s23 HKB 

 

Uppsala 

Planförslaget och dess MKB i Hållbarhetsbedömningen 

”Tre alternativa planinriktningar har tagits fram till remissversionen av länsplanen. En hållbarhetsbedömning har genomförts på de tre alternativen för att 

utvärdera i vilken omfattning de föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla mål med avseende på olika perspektiv, som till exempel de transportpolitiska 

målen, nationella miljökvalitetsmålen och mål för jämlikhet och jämställdhet.” s 66 Planförslaget 

 

”De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100% av länsplanen. Ett regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder 

ihop viktiga start och målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop tätorter. S 58 Planförslaget 

https://www.regionstockholm.se/contentassets/e3024a307e9f43a4af28d69a8555d7db/regional_cykelplan_webb.pdf
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/regional-utveckling/infrastruktur/transportinfrastruktur-och-hallbart-resande/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur-i-uppsala-lan-20222033/


 

 

”Finansieringsformen 40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg innebär att alla kommuner i länet kan vartannat år söka medel för byggande av gång- 

och cykelvägar längs statlig väg som är av mer lokal funktion. Länsplanen finansierar med 40 procent och den aktuella kommunen med 60 procent.” S 58 

Planförslaget 

 

”I samtliga planalternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ riktning när det gäller klimatet. I planalternativ C satsas mer 

medel på namngivna vägobjekt än i övriga alternativ, vilket gör att detta bedöms sämre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet. I planalternativ A 

och B satsas ungefär lika mycket medel på vägar vilket gör att dessa alternativ bedöms som likvärdiga med nollalternativet avseende påverkan på klimat., 

men bättre än alternativ C.” s 52 i HKB 

”I samtliga planalternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ riktning när det gäller landskap. I planalternativ A och B 

investeras mindre pengar i vägobjekt jämfört med i alternativ C, vilket innebär mindre medel på åtgärder med negativ påverkan på landskapet. I 

planalternativ C finns vid jämförelse med övriga alternativ ytterligare en åtgärd som har negativ inverkan på flera aspekter inom landskap och en åtgärd med 

negativ landskapspåverkan som omfattar en större satsning i alternativ C (Gimo-Börstil). Detta gör att planalternativ A och B framstår som likvärdiga med 

nollalternativet och att planalternativ C bedöms som något sämre än nollalternativet.” s 57 HKB 

”Trafikverkets basprognos utgår från beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. Det klimatpolitiska ramverket är beaktat i 2020-åra 

basprognos. Prognosverktygen behöver utvecklas för att tydliggöra vilka effekter på transportsystemet som erhålls av en mer målstyrd planering.” s 35 

Planförslaget 

 

” Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder inom åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att 

åtgärder inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och därför är det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens 

effekter.” s 22 HKB 

 

Värmland:  

Planförslaget och dess MKB 

”I inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen studerade Trafikverket möjligheten att satsa på åtgärder för järnväg, kollektivtrafik, cykel 

och gång i syfte att minska klimatpåverkan. Sådana satsningar är nyttiga ur många olika perspektiv, men de bedömdes endast kunna påverka klimatet i liten 

utsträckning eftersom vägtrafikvolymen är så mycket större än de andra trafikslagens volymer. Överflyttningspotentialen, det vill säga viljan att byta 

transportslag bedömdes också vara liten. Vid en förbättring av ett transportslag består vanligen ökningen av nygenererade transporter, inte av överflyttning 

från andra trafikslag (Trafikverket 2020d). Ett klimatalternativ utan vägobjekt har inte ansetts vara realistiskt eftersom den befintliga biltrafiken behöver 

upprätthållas för näringslivets transporter och för att erhålla god tillgänglighet och trafiksäkerhet i hela Värmlands län.” s 30 MKB 

 

”Värmland är till stora delar glest befolkat och det är inte möjligt att tillgodose transportbehovet med kollektivtrafik eller cykelvägar. För många är bilen det 

enda realistiska färdmedlet. Därför innehåller länsplanen fortsatta satsningar på vägobjekt trots att de inte bidrar positivt till klimatmålen. Däremot 

https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/infrastruktur-och-kommunikationer/lanstransportplan/remiss-lanstransportplan-2022


 

 

bidrar de till en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.” s 41 

”Det kan finnas natur- eller kulturvärden i flera projekt som behöver hanteras i kommande skeden, men generellt bedöms varken plan- eller nollalternativet 

medföra någon omfattande påverkan på landskapsaspekterna. Konsekvensen för aspekten landskap bedöms sammantaget vara lite negativ 

för både nollalternativet och planalternativet.” s 44 

 

”En särskild utmaning är att finansiera cykelvägar utefter det statliga vägnätet. Att bygga cykelväg där är två till fyra gånger så dyrt som inom det 

kommunala vägnätet på grund av att kommuner och Trafikverket tillämpar olika regler och standarder. För att hålla nere kostnaderna kan det vara en 

framkomlig väg att kommunerna bygger cykelvägarna parallellt men utanför det statliga vägområdet där så är möjligt. Kommuner och eventuella andra 

intressenter ska vara beredda på att medfinansiera cykelåtgärder av betydelse för dem även om det ligger utanför det kommunala vägnätet. Kommunernas 

motfinansiering är minst 25 procent.” s31  

 

”Ett klimatalternativ utan vägobjekt har inte ansetts vara realistiskt eftersom den befintliga biltrafiken behöver upprätthållas för näringslivets transporter 

och för att erhålla god tillgänglighet och trafiksäkerhet i hela Värmlands län. Planeringen för de namngivna vägobjekten har pågått under en lång tid och 

hittills har cirka 36 miljoner kronor lagts ner i utredningskostnader, en investering som skulle vara onödig om vägåtgärderna inte genomförs. Det är 

samtidigt viktigt att gynna hållbara transporter så att de kan utvecklas till valbara alternativ. Inga nya namngivna vägprojekt har därför adderats sedan den 

förra planperioden (år 2018–2029). I både nollalternativet och planförslaget kombineras åtgärder för vägtrafiken med åtgärder för ett hållbart 

transportsystem.” S 30 MKB:n  

 

 

Västerbotten 

Planförslaget och miljöbedömning ingår 

”Planen kan endast i begränsad utsträckning bidra till att nå klimatmålen. Planen kan till viss del bidra till att nå målen som rör människors hälsa, främst och 

buller och minskade risker 37 med transporter av farligt gods.” s 36 

”Det är inte möjligt att på ett säkert sätt kvantifiera planens miljöeffekter. Däremot är det rimligt att föra en diskussion utifrån de olika åtgärdsområdena 

och genomföra en riktningsanalys för respektive åtgärd.” s 37 

”De åtgärder som finns i länstransportplanen är i mycket begränsad utsträckning ny transportinfrastruktur utan bygger på utveckling och trimning av redan 

befintlig, vilket bedöms ge begränsad påverkan på natur- och kulturmiljö. Huvuddragen i länets infrastruktur är också etablerade sedan lång tid.” s 38 

Uppgiften att Region Västerbotten finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet 

har bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

 

 

https://www.regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/transport-och-infrastruktur/lanstransportplan-2022-2033-remiss


 

 

Västernorrland 

Planförslaget och bedömningsprocess 

”Infrastrukturplanen kan innebära en negativ och/eller försumbar påverkan på målområdet Klimat och klimatanpassning. Åtgärdsområdena i planen medför 

ur klimatsynpunkt en försumbar överflyttning till hållbara transporter. I alla fall inte i en sådan omfattning att effekterna överstiger den negativa 

klimatpåverkan som sker i byggskedet. Järnväg är det enda av åtgärdsområdena som kan bidra med en positiv påverkan på målområdet Klimat och 

klimatanpassning. Den regionala infrastrukturplanen kan medföra viss negativ och/eller försumbar påverkan på målområdet Landskap, natur- och 

kulturvärden. Planens åtgärdsområden innebär byggnation som medför att mark tas i anspråk för infrastruktur. Påverkan sker genom buller, barriärer, 

naturliga rörelsemönster och ekologiska samband, ianspråktagande av mark.” s 9 MKB 

 

”Enligt förordningen 2009:237 är det möjligt för kommuner att erhålla statlig medfinansiering för cykelinfrastruktur på det kommunala vägnätet. Bidraget 

uppgår till maximalt 50 procent enligt förordningen. När behovet av ny cykelväg ska bedömas är potentialen till ökad cykling en viktig faktor. 

Medfinansiering till cykelinfrastruktur på kommunala vägar sker enligt samma prioriteringsgrunder som cykelvägar längs statliga vägar, det vill säga efter de 

uppsatta kriterierna. Prövning görs årligen av Trafikverket utifrån inkomna ansökningar.” s 12 i Planförslaget 

Uppgiften att Region Västernorrland finansierar cykelvägar på det regionala vägnätet till 100% framgår inte helt tydligt av planförslaget, men att så är fallet 

har bekräftats av en tjänsteman på regionen. 

 

Västmanland 

Planförslaget och dess MKB i Hållbarhetsbedömningen 

”Fyra olika planalternativ har studerats, ett nollalternativ, ett huvudalternativ samt ett klimatlaternativ och ett alternativ som prioriterar gång, cykel och 

kollektivtrafik.” s 37 i HKB 

”Gällande klimatmålen så behöver transportsektorns utsläpp av växthusgaser vara nära noll år 2045. För att nå dit krävs stora insatser från hela sektorn och 

där är styrmedel en avgörande faktor, vilket dock ligger utanför länstransportplanens mandat. Länstransportplanens bidrag handlar främst om att finansiera 

åtgärder som möjliggör att välja hållbara transporter såsom kollektivtrafik och cykel samt att finansiera åtgärder som underlättar överflyttningen av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Exempel på denna typ av åtgärder är delfinansieringen av ny bussterminal i Västerås samt utredningen av 

accessen till Köpings hamn för vägtransporter” s 71 Planförslaget 

”De åtgärder som genomförs via länstrasportplanen bidrar till att skapa ett transporteffektivt samhälle. Detta genom satsningar inom kollektivtrafiken på 

exempelvis järnvägsinfrastruktur, bussterminaler, resecentrum och hållplatser. Nya länkar för cykeltrafiken som knyter ihop noder och ett hela-resan-

perspektiv som underlättar att kombinera flera trafikslag på sin resa leder till ett ökat cyklande. Gällande godstrafik arbetar regionen bland annat för 

överflyttning av gods från väg till sjöfart.” s73 Planförslaget 

 

”Tidigare delade Region Västmanland och berörd kommun lika på kostnaden. Investeringskostnaden för att anlägga gång- och cykelvägar har dock ökat på 

senare år vilket medfört en risk att kommunerna inte har möjlighet att fullfölja åtgärderna. För att öka genomförandet av regionala gång- och cykelvägar 

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/nyheter-fran-regional-uteckling/ny-regional-infrastrukturplan-fokuserar-pa-tillganglighet-och-okad-trafiksakerhet/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/samhallsutveckling/transportinfrastruktur/remiss-lanstransportplan/


 

 

kommer regionen via länstransportplanen 2022–2033 istället att bekosta två tredjedelar av den totala kostnaden för planering och byggnation medan 

kommunen förväntas bekosta en tredjedel.” s 56 Planförslaget 

”Med gällande förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, och Trafikverkets tolkning av förordningen, kan medel från 

länstransportplanen finansiera steg 1- och steg 2-åtgärder (se avsnitt 2.3) inom ramen för en pågående åtgärd. Däremot har regionen inte möjlighet att 

finansiera steg 1- och 2- åtgärder med medel från länstransportplanen som inte är knutna till genomförandet av en ny åtgärd. Då Region Västmanland anser 

att beteendepåverkande åtgärder har stor potential finns en önskan om att i högre grad kunna finansiera steg 1- och 2- åtgärder inom ramen för 

länstransportplanen.” s 59 Planförslaget 

”Hur länstransportplanens medel har valts att fördelas är en avvägning mellan nationella mål, regionala mål, regeringens direktiv och övriga aktuella planer 

och samarbeten. Infrastrukturplanering kräver också en långsiktighet och om inte betydande nya förutsättningar uppstått, gäller principen ”lagt kort ligger”. 

De åtgärder som är beslutade i länstransportplanen för år 2018–2029 men som inte är genomförda, återfinns därför till största delen även i denna plan.” s 

58 Planförslaget 

 

Västra Götaland:   

Planförslaget och dess MKB i Hållbarhetskonsekvensbeskrivning 

”Regional infrastrukturplan bedöms i sin helhet inte medföra några betydande negativa miljöeffekter. De beräkningar och bedömningar som gjorts 

avseende klimatmålet visar att planförslaget medför varken positiv eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten klimat. 

Regional infrastrukturplan ger goda möjligheter att bidra till klimatmålet främst via åtgärder som leder till utveckling av ett transporteffektivt samhälle. 

Gällande biologisk mångfald är den samlade bedömningen att planförslaget medför varken positiv eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 

biologisk mångfald.” s 32,33 Planförslaget 

”Tre alternativ för att bygga infrastrukturplanen tas fram samt hållbarhetsbedömning av respektive alternativ. 1. Alternativ Flexibilitet 2. Alternativ Större 

åtgärder 3. Alternativ Intermodalitet De olika alternativen påverkar hållbarhetsaspekterna på olika sätt. Samtliga alternativ har potential till att bidra positiv 

till de festa hållbarhetsaspekterna. Alternativ Större åtgärder innebar en risk för negativ påverkan på klimatet. 

Politiskt ställningstagande i BHU om att gå vidare med alternativ Större åtgärder och alternativ Intermodalitet, med förutsättningen att det ska ske inom 

inriktningsunderlagets mål. Det vill säga att val av åtgärder ska ske inom den utpekade inriktningen.” s 47 HKB 

 

”Cykel- och kollektivtrafikåtgärder byggs där det finns en relativt stor överflyttningspotential och en majoritet av dessa åtgärder medfinansieras med 50 

procent från berörda kommuner. Det innebär att de avsatta investeringsmedlen för kollektivtrafik och cykel i regional infrastrukturplan förstärkts med lika 

mycket medel från kommuner. Det leder till en mer omfattande utbyggnad av cykel- och kollektivtrafikåtgärder än vad som framgår av infrastrukturplanen. 

Det kan dock innebära att vissa kommuner prioriterar bort utbyggnad av regionala cykelvägar av ekonomiska skäl, vilket påverkar cykelmöjligheterna i dessa 

kommuner.” s 26 i HKB 

 

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/


 

 

Örebro 

Planförslaget och dess MKB i Hållbarhetsbedömningen 

”Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är dock ganska stora avseende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, 

hälsa och landskap där den negativa påverkan är större i nollalternativet. En stor del av medlen i länsplanen går till de så kallade potterna där kommuner 

under planperiodens gång kan ansöka om medel. Effekterna av länsplanen kommer att bero av hur de medel som är avsatta till potterna delas ut till 

kommunerna. Generellt kan sägas att en större satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik kommer att bidra till en mer transportsnål och 

energieffektiv tillgänglighet. Detta i sin tur minskar klimatpåverkan och kan ge bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet.” s 71 

 

”I Handlingsplan för hållbara resor och transporter har regionen åtagit fokusera på investeringar för att öka attraktiviteten hos de hållbara trafikslagen och 

på så vis lägga grunden för ett hållbart resande när människor flyttar till en plats eller för att förändra resandebeteende hos befolkningen. Genom tydliga 

prioriteringar av trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem för att minska energiåtgången/-förbrukningen och bli ett mer 

transporteffektivt samhälle. Det är ett av de tre strategiska områden Region Örebro län ska jobba för, de andra, energieffektiva och fossilfria fordon och 

förnybara drivmedel hanteras i andra handlingsplaner.” 

 

”Region Örebro län har, tillsammans med flera andra länsplaneupprättare, tidigare önskat göra separata steg 1- och steg 2-åtgärder med hjälp av 

länsplanen. I nuläget kan endast vissa steg 1- och steg 2-åtgärder genomföras i byggskede. Om en ändring av förordningen gör detta möjligt under 

planperioden ska utvecklingspotten användas för genomförande av steg 1- och 2-åtgärder.” s 56 

”Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som målkonflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å 

ena sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hänsynsmål rörande miljö och hälsa” s 75 i MKB:n 

 

Östergötland 

Planförslaget  och dess MKB i Hållbarhetsbedömningen 

”Utöver namngivna objekt sätts 147 miljoner kronor att av till cykelåtgärder längs det statliga vägnätet. Prioritering av åtgärder sker utifrån den regionala 

cykelstrategins prioriteringsprinciper. Cykelstrategin ska uppdateras under den kommande fyraårsperioden. I denna pott kan även åtgärder för gång, cykel 

och mopedpassager (GCM-passager) finansieras. När sådana åtgärder längs det regionala vägnätet är identifierade som prioriterade i Trafikverkets 

bristbehovsinventering finansieras dessa till 100 procent. För alla andra åtgärder (GCM passager, cykelvägar och andra cykelåtgärder) är huvudinriktningen 

att åtgärderna finansieras till 50 procent av den berörda kommunen. I varje fall görs en helhetsbedömning utifrån denna huvudinriktning där 

finansieringsfördelningen mellan länsplan och kommun hanteras.” s 25 Planförslaget 

”I den strategiska hållbarhetsbedömningen har tre olika planalternativ studerats, och jämförts med ett nollalternativ. Nollalternativet och de olika 

planalternativen beskrivs nedan.” HKB s 40 

https://www.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/policy-program-handlingsplan/regional-utveckling---policy-program.-handlingsplaner/ltp-2021/211006-remissversion-lansplan-for-regional-transportinfrastruktur.pdf
https://www.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/policy-program-handlingsplan/regional-utveckling---policy-program.-handlingsplaner/ltp-2021/strategisk-hallbarhetsbedomning_orebro_v1.2_2021-09-29.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samh%C3%A4llsbyggnad/Infrastruktur/Remissversion%20R%C3%96%20LTP%202022-2033.pdf
https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Samh%C3%A4llsbyggnad/Infrastruktur/H%C3%A5llbarhetsbed%C3%B6mning%20R%C3%96%20LTP%202022-2033.pdf


 

 

” Planförslaget innehåller flera redan beslutade åtgärder som går i fel riktning avseende klimat, men av de nya satsningar som tillkommer jämfört med 

nollalternativet satsas en betydligt större andel medel på åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder som ger ökat 

trafikarbete på väg. Effekten på klimat bedöms därför vara positiv jämfört med nollalternativet.” s 54 HKB 

”Planförslagets inverkan på landskap går i negativ riktning jämfört med nollalternativet då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger en viss negativ 

effekt för landskapet i form av bland annat barriäreffekter.” S 54 i HKB 

 

 

 


