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Förord 

Region Sörmland har under tagit fram en ny länsplan för regional transportinfra-

struktur 2022–2033. Trivector Traffic AB anlitades under våren 2021 för att ge-

nomföra en strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedömning av länsplanen. 

Bedömningen redovisas i detta dokument. Den strategiska miljöbedömningen 

omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I 

hållbarhetsbedömningen inkluderas också en social konsekvensbedömning. 

Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare. I arbetet har 

Kristoffer Levin varit kvalitetsansvarig. Övriga medverkande i uppdraget har va-

rit Olivia Dahlholm, Hanna Wennberg, Anna-Klara Ahlmér och Kristen Koehler. 

Region Sörmlands kontaktperson för uppdraget har varit Fredrik Högberg. 

Lund, september 2021 
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1. Inledning 

Region Sörmland ansvarar för att ta fram en ny länsplan för regional transport-

infrastruktur för Södermanlands län 2022–2033. En strategisk miljöbedömning 

och hållbarhetsbedömning ska genomföras av länsplanen och redovisas i detta 

dokument. Den strategiska miljöbedömningen omfattar en miljökonsekvensbe-

skrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen inklud-

eras också en social konsekvensbedömning. 

1.1 Länsplan för regional infrastrukturplanering 

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nat-

ionell plan för transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfra-

struktur (hädanefter: länsplan). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men re-

videras vart fjärde. Den nya planen gäller för perioden år 2022–2033. 

 Regionerna i Sverige ansvarar för att ta fram länsplanerna. I Södermanlands län 

är det Region Sörmland som är länsplaneupprättare. Länsplanerna hanterar inve-

steringar på statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investe-

ringar på kommunala vägar. Investeringarna delas in större vägombyggnader, 

kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt gång- och cykelvägar. Länsplanens 

investeringsmedel kan också användas för medfinansiering till objekt i nationell 

plan. Vad som kan ingå i en länsplan styrs av Förordning (1997:263) om läns-

planer för regional transportinfrastruktur.1 

Nationella planen omfattar investeringar på nationella vägar (i Sörmland är det 

E4, E20 samt väg 56) och järnvägsnätet samt drift- och underhåll på det statliga 

väg- och järnvägsnätet.  

1.2 Strategisk miljöbedömning 

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåver-

kan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljö-

bedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planför-

slag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken2 

uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 

att en hållbar utveckling främjas. 

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-
lansplaner-for-regional_sfs-1997-263  
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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I Miljöbalken 6 kap. 2 § finns en uppräkning av olika delar av miljön som miljö-

effekter kan uppstå på och dessa delar av miljön brukar kallas miljöaspekter. 

 
6 kap. 2 § miljöbalken: Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte ku-
mulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 
1. befolkning och människors hälsa, 
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller  
6. andra delar av miljön. Lag (2017:955) 
 

 

Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska 

påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras 

tidigt i processen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag framtagna. 

Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och 

vägas mot andra mål. 

 
Strategisk miljöbedömning av länsplaner  
innebär följande moment: 
 
Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB 
skickas till berörda remissinstanser. Formellt 
samrådsmöte med berörd Länsstyrelse. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram 
som biläggs det planförslag som går ut på re-
miss.  
 
Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till 
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna 
synpunkter innan planen antas.  
 
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras 
inför redovisning till regeringen eller slutlig 
fastställelse ska också miljökonsekvensbe-
skrivningen uppdateras. 
 
Särskild sammanfattning. När det slutliga 
planförslaget antas ska en särskild samman-
fattning tas fram som beskriver: 
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

eller programmet, 
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvens-

beskrivningen och inkomna synpunkter, 
3. skälen för att planen eller programmet har 

antagits i stället för de alternativ som över-
vägts och 

4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka 
och följa upp den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller pro-
grammet medför. Lag (2017:955) 

 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen  
ska innehålla: 
 

• Sammanfattning av planens innehåll. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ. 

• Nollalternativ (miljöns sannolika utveckling 
om planen eller programmet inte genom-
förs). 

• Nulägesbeskrivning (miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påver-
kas betydligt och befintliga miljöproblem 
som är relevanta för planen eller program-
met. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
de betydande miljöeffekter som genomfö-
randet av planen kan antas medföra. 

• Beskrivning av åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra, motverka eller av-
hjälpa betydande negativa miljöeffekter. 

• Sammanfattning av de överväganden som 
har gjorts bakom val av alternativ. 

• Redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför. 

• Sammanfattning av punkterna ovan. 
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1.3 Social konsekvensbedömning 

Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer 

såsom det finns för miljöbedömning. Numera efterfrågas dock alltmer en belys-

ning av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och regional 

infrastrukturplanering. 

Det centrala i en social konsekvensbedömning är att bidra till att transportplane-

ringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. 

Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får del av samhällets investeringar? 

Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala posi-

tiva och negativa sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att 

utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom 

åtgärder i transportsystemet påverka social hållbarhet. 

Den sociala konsekvensbedömningen för länsplanen är strukturerad enligt en 

modell som Region Kronoberg utvecklat tillsammans med Trivector och White 

Arkitekter.3 Denna SKB-modell bygger på liknande tillvägagångssätt och 

aspekter som modeller för social konsekvensbedömning som flera av de större 

kommunerna tillämpar, men är anpassad för regional transportplanering.  

Enligt SKB-modellen genomförs en social konsekvensbedömning i sex steg: (1) 

behovsbedömning, (2) nulägesbeskrivning, (3) sociala knäckfrågor, (4) sociala 

nycklar, (5) konsekvensbedömning och (6) kompletteringar. De olika stegen ut-

går från fyra sociala aspekter: 

 Inkluderande – Ledord: Makt och delaktighet 

 Sammanhållen – Ledord: Sociala och rumsliga samband 

 Tillgänglig – Ledord: Vardagsliv och räckvidd 

 Hälsofrämjande – Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet 

Avstamp görs genom nulägesbeskrivningen (steg 2) för att identifiera sociala 

knäckfrågor (steg 3), det vill säga sociala utmaningar som regionen har och som 

kan påverkas genom länsplanen. Sociala nycklar blir då de mål som länsplanen 

ska arbeta i riktning mot för att hantera knäckfrågorna (steg 4). Olika geografiska 

analyser görs i GIS för att ytterligare belysa nuläget och för att utgöra underlag 

för den konsekvensbedömning av åtgärderna i länsplanen som görs (steg 5). Kon-

sekvensbedömningen görs för såväl namngivna objekt som för åtgärder i potter 

med utgångspunkt i bedömningskriterier som svarar mot de olika sociala 

aspekterna med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (utifrån kön, ålder, 

funktionsförmåga, socioekonomi och etnicitet). Slutligen görs en jämförande 

analys av planalternativen utifrån de sociala konsekvenserna och slutsatser dras. 

Behov av eventuella kompletterande åtgärder identifieras (steg 6). 

  

 
3 https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-trans-
portplanering.pdf 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-transportplanering.pdf
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-transportplanering.pdf
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1.4 Genomförande av hållbarhetsbedömning för länsplanen 

Den pågående revideringsomgången styrs av infrastrukturproposition och rege-

ringens direktiv från 2021-06-23. Samtliga län ska redovisa sin länsplan för re-

geringen senast 30/4 2022. Dessförinnan ska planerna ha remitterats och revide-

rats utifrån inkomna remissvar. I samband med att länsplanen skickas på remiss 

kommer miljökonsekvensbeskrivningen av planen att vara ute på samråd. 

Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag till nationell plan. Den redovisas 

till regeringen 30/11 2021. Remissyttrandena ska inkomma till regeringen senast 

28 februari 2022. Regeringen tar därefter beslut om definitiva ramar för både 

länsplaner och nationell plan. 

Hållbarhetsbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagandet av en 

ny plan, vilket sammanfattas i nedanstående processbeskrivning. 
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mars-april 
2021

• Avgränsningssamråd där Länsstyrelsen i Södermanland, samt de 
sörmländska kommunerna, har haft möjlighet att yttra sig över 
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter från 
samrådet har dokumenterats i en remissbilaga och beaktats i den 
fortsätta processen. 

febr-maj 2021

• Kommundialog har hållits, både på politisk och tjänstemannannivå. 
Under dessa möten har miljöbedömningsprocessen presenterats. Olika 
planalternativ togs fram samt hållbarhetsbedömning av dessa. 
Alternativen användes som underlag för dialog kring mål och strategisk 
inriktning av den nya planen.

30 september 
2021

• Remiss av länsplan för Sörmland och i samband med detta också 
samråd av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

januari-februari 
2021

• Yttranden över MKB:n sammanställs i en samrådsredogörelse. I denna 
framgår hur inkomna synpumkter har beaktats beaktas i revideringen av 
länsplan och MKB.

30 april 2022

• Fastställd länsplan redovisas till regeringen.

våren 2022

• Slutligt besked om ekonomiska ramar för planperioden 2022-2033 och 
fastställande av slutlig länsplan. En sammanfattande redogörelse tas 
fram som beskriver processen kring MKBn och hur miljöaspekterna har 
integrerats i planeringsprocessen.
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2. Mål, avgränsning och bedömningsgrunder 

I detta kapitel redovisas mål som är styrande för hållbarhetsbedömningen. Med 

styrande mål menas att målen ligger till grund för de bedömningsgrunder som 

tagits fram (se nedan) och att det i hållbarhetsbedömningen redovisas om en åt-

gärd går i positiv respektive negativ riktning i förhållande till målen. I kapitlet 

redovisas också vilka avgränsningar som gjorts för hållbarhetsbedömningen. 

2.1 Styrande nationella och regionala mål 

I detta avsnitt beskrivs styrande nationella och regionala mål samlat, eftersom de 

i många fall är gemensamma för MKB och SKB. De mål som är styrande speci-

fikt för den strategiska miljöbedömningen har dessa markerats med en grön 

stjärna (). 

Agenda 2030 

Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionen Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Resolutionen syftar till att år 2030 uppnå en socialt, miljö-

mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 

169 delmål som följs upp med indikatorer, se Figur 2-1 för en överblick för må-

len. Målen är universella, integrerade och odelbara.4  

 

Figur 2-1 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Transportsystemet kan anses ha en direkt påverkan på åtminstone fem mål: 3 

Hälsa och välbefinnande (3.6), 7 Hållbar energi för alla (7.3), 9 Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur (9.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.2), 12 

 
4 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Hållbar konsumtion och produktion (12c). En indirekt påverkan kan antas på sex 

mål: 2 Ingen hunger (2.3), 3 Hälsa och välbefinnande (3.9), 6 Rent vatten och 

sanitet för alla (6.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.6), 12 hållbar kon-

sumtion och produktion (12.3) och 13 Bekämpa klimatförändringarna (13.1 och 

13.2). Inom parentes anges delmål med särskilt bäring på transportplaneringen. 

Transportpolitiska mål 

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framti-

dens resor och transporter" (Prop. 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä-

ringslivet i hela landet. Därutöver finns ett funktionsmål och ett hänsynmål:5 

 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov. 

 Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, 

bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvali-

tetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Hänsynsmålet har också närmare 

preciserats med etappmål för miljö respektive trafiksäkerhet: 

 Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart 

som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 

70 % senast 2030 jämfört med 2010.  

 Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfar-

ten respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna 

inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade 

inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 %. 

Utgångsvärdet för etappmålet om trafiksäkerhet utgörs av ett medel-

värde av utfallet åren 2017, 2018 och 2019. 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande transport-

politiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Det finns preciseringar av såväl funktionsmålet som hänsynsmålet. Trafikanalys 

har på uppdrag åt regeringen genomförts en översyn av preciseringarna.6 De nu-

varande preciseringarna för funktionsmålet är följande: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internat-

ionella konkurrenskraften.  

 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  
6 https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/
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 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 

och övriga länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken med-

verkar till ett jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, 

och vistas i trafikmiljöer, ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Generationsmål / Miljökvalitetsmål  

Det transportpolitiska hänsynsmålet rörande miljö innebär att de transportpoli-

tiska målen pekar på och inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmå-

len för Sverige7, som riksdagen antog hösten 2005. Miljökvalitetsmålen anger 

det tillstånd i den svenska miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsmålen är: 

 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 

Klimatmål  

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska 

med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta 

avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att kli-

matmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som vidtas 

i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.8 

 
7 Proposition. 2004/05:150 svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.  
8 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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Övriga nationella mål  

Jämställdhetspolitiska målen 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet 

arbetar regeringen efter sex delmål:9  

1) En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma vill-

koren för beslutsfattandet. 

2) Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 

ut. 

3) Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och 

män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 

omsorg på lika villkor. 

5) Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma för-

utsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika vill-

kor. 

6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Funktionshinderpolitiska mål 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsned-

sättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jäm-

ställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.10 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 

kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratifi-

cerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är 

barnkonventionen en del av svensk lag. Barnkonventionens grundprinciper är 

följande: 

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får dis-

krimineras. 

 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad 

som bedöms vara barnets bästa. 

 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psy-

kiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

 
9 Regeringskansliet, Mer om jämställdhetspolitikens mål: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-
jamstalldhetspolitikens-mal/  
10 Regeringskansliet, Mål för funktionshinderspolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktions-
hinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/  

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/


10 

 Trivector Traffic 

 

 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till 

barnets ålder och mognad. 

Ytterligare information om Barnkonventionen och de 54 artiklarna i konvent-

ionen finns på Unicefs webbplats.11 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder). Lagen förbjuder sex former av diskriminering (direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och 

sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera). Diskrimineringslagen 

förbjuder diskriminering inom flera samhällsområden, till exempel arbetsliv, ut-

bildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. 12 

Folkhälsomål 

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhäl-

sopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopoli-

tiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolk-

ningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopo-

litikens målområden är följande:13 

1) Det tidiga livets villkor 

2) Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4) Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5) Boende och närmiljö 

6) Levnadsvanor 

7) Kontroll, inflytande och delaktighet 

8) En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Regionala mål 

Nedan återges mål i regionens styrande dokument med relevans för hållbarhets-

bedömningen. Beskrivningen av målen struktureras utifrån övergripande mål re-

spektive mål som rör ekologisk respektive social hållbarhet. 

Hållbarhetsprogram 2019–2023  

Hållbarhetprogrammet bygger på Region Sörmlands hållbarhetspolicy med till-

hörande hållbarhetsprogram. Programmet omfattar sex övergripande mål som 

anger riktningen för hur Region Sörmlands arbete ska bedrivas i linje med hållbar 

 
11 Unicef, Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen  
12 Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringslagen 2008:567: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimine-
ringslagen/  
13 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-
god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nation-
ella-mal-och-malomraden/  

https://unicef.se/barnkonventionen
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/
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utveckling under perioden 2019–2023. Hållbarhetsprogrammet utgår från 

Agenda 2030.  

Övergripande mål 

Region Sörmlands hållbarhetsprograms övergripande mål är: 

 Arbete och förhållningssätt för en god hälsa och miljö  

 Hållbar produktion och konsumtion  

 Fossiloberoende verksamhet  

 Hållbar livsmedelskedja  

 Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet. 

 Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och inklu-

dering 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

För målet Fossiloberoende verksamhet i hållbarhetsprogrammet finns tre inrikt-

ningsmål: 

1) Energieffektiviteten ökar och klimatpåverkan minskar i våra fastigheter, 

drift och verksamheter 

2) Våra egna transporter samt kollektivtrafiken sker med förnybara drivme-

del 

3) Vi arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala 

mötestekniker. 

Mål som rör social hållbarhet 

I hållbarhetsprogrammet betonas att det finns flera ojämlikheter i regionen. Det 

finns skillnad i hälsa, kulturkonsumtion, utbildningsbenägenhet och deltagande i 

demokratiska processer. Därför ska regionens uppdrag, i syfte att bidra till jäm-

likhet och jämställdhet, utföras med strategier för att motverka att ojämlika 

mönster uppstår, förekommer eller förstärks. 

För målet Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet i hållbarhetspro-

grammet finns tre inriktningsmål: 

1) Våra verksamheter är medvetna om vilka sårbara grupper det finns i be-

folkningen utifrån sitt uppdrag och ansvar.  

2) Verksamhetsstatistik finfördelas så långt det är möjligt för att uppmärk-

samma ojämlika insatser och utfall.  

3) Våra verksamheter utformas för att motverka och reducera strukturella 

ojämlikheter i insatser och utfall, med särskilt fokus på socioekonomiska 

skillnader samt skillnader mellan kön. 

För målet Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och in-

kludering finns tre inriktningsmål: 

1) Vi motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

2) Vårt bemötande, språk, texter och bildspråk är normmedvetet, tillgängligt 

och inkluderande, i interna och externa sammanhang. 

3) Våra verksamheter tillgängliggörs och anpassas för olika funktionsned-

sättningar. 



12 

 Trivector Traffic 

 

Sörmlandsstrategin 

Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är en del av genomfö-

randet av Agenda 2030 i regionen och anger att Region Sörmland ska ha en eko-

nomiskt, miljömässig och socialt hållbar utveckling och tillväxt. 

Övergripande mål 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, eko-

nomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En 

hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt 

samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga 

skillnader.  

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Inga mål som direkt rör ekologisk hållbarhet utpekas i Sörmlandsstrategin. 

Mål som rör social hållbarhet 

Sörmlandsstrategin anger att ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle: 

 Där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga 

rättigheterna säkerställs. 

 Där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och in-

komstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-

fattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ut-

tryck, ålder eller funktionsnedsättning. 

 Som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

Strukturbild Sörmland 

Strukturbild Sörmland, som är en del av Sörmlandsstrategin, visar det fysiska 

perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Länstransplanen och trafikför-

sörjningsprogrammet och andra regionala strategier ska förhålla sig till struktur-

bilden, och vid framtagande av handlingsplaner och analyser inom ramen för 

Sörmlandsstrategin bör ett fysiskt perspektiv finnas med.  

En bättre sits Storregional systemanalys 2020 

Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt genomarbetad och 

förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Systemanalysen fo-

kuserar på brister i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar på behov 

av åtgärder. Inom ramen för En Bättre Sits finns en storregional systemanalys för 

Stockholm-Mälarregionen vilken inkluderar Stockholms, Uppsala, Västman-

land, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län.  

Övergripande mål 

De övergripande målen som pekas ut i den storregionala systemanalyser är att 

skapa ett transportsystem där: 

 Regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och 

bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarreg-

ionen. 

 Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
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 Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till 

effektivitet. 

 Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckl-

ing. 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Systemanalysen har fyra mål som direkt kopplar till ekologisk hållbarhet: 

 För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat 

bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikut-

veckling och en effektivare användning av transportsystemet.  

 För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av för-

nyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest ener-

gieffektiva tekniken premieras.  

 Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och 

väg av miljö- och kapacitetsskäl.  

 För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg 

och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar 

samt ökad kapacitet på järnväg.  

Mål som rör social hållbarhet 

Systemanalysen har ett mål som direkt kopplar till social hållbarhet: 

 Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jäm-

ställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funkt-

ionsnedsättning att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att trans-

portsystemet svarar mot både mäns och kvinnors resbehov.  

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den reg-

ionala nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinveste-

ringar utifrån behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala 

och nationella mål. 

Övergripande mål 

Länsplanen för 2018–2029 har sex övergripande mål: 

 Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medbor-

gare med utgångspunkt i barnens behov 

 Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsy-

stemet  

 Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykel- 

och kollektivtrafik  

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnig-

het, stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för 

ökat samspel mellan noder och dess omland 

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storreg-

ional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter 

 Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samver-

kan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprinci-

pen och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen 
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Regional cykelstrategi för Sörmland 

Den regionala cykelstrategin synliggör hur cykeln kan stärkas som ett eget tra-

fikslag i planeringen. Strategin innehåller mål och beskriver utbyggnad av infra-

struktur, arbete med cykelturism och planering. 

Övergripande mål 

Den regionala cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer 

hållbart Sörmland. 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

 År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procenten-

heter jämfört med 2019. Från dagens ca 11 % till 21 % år 2030. 

 År 2030 ska antalet andelen resta kilometer med cykel, till fots och med 

kollektivtrafik (GCK) i Sörmland ska ha ökat 4 procentenheter jämfört 

med 2019 utan att cykelns andel minskar. 

Mål som rör social hållbarhet 

Inom ramen för det övergripande målet finns sju delmål samt fyra strategiområ-

den, där jämställdhet och jämlikhet ingår i området Miljö, hälsa, jämställdhet 

och jämlikhet. Strategiområdet innebär att ”cykling ska vara möjligt för alla oav-

sett inkomst, bakgrund eller kön. Ökad cykling bidrar också till en förbättrad 

miljö, ökad folkhälsa samt förbättrad jämställdhet och jämlikhet”. I strategin in-

går att: 

 Investera i geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal. 

 Prioritera infrastruktur utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 Främja rekreations- och turismcykling. 

Därutöver finns ett specifikt mål kopplat till barns cykelresor till skolan: 

 År 2030 ska andelen barn som cyklar till skolan öka jämfört med 2019.  

Det finns även ett antal mål kopplat till trafiksäkerhet:  

 Halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i Sörmland från 

år 2019 till 2030.  

 År 2030 ska andelen gång- och cykelpassager i Sörmland som är hastig-

hetssäkrade och av bra kvalitet, vara fördubblade, för att stärka framkom-

ligheten enligt Trafikverkets kartläggning av GCM-passager. 

 År 2030 ska 90 % av nätet där cykling är tillåten, i tättbebyggt område i 

Sörmland, bestå av säker cykelinfrastruktur. Cykelnätet kan inkludera till 

exempel gång- och cykelbanor, eller blandtrafikvägar med max 30 km/h 

i hastighetsbegränsning. 

 År 2030 ska antalet kilometer biltrafikseparerad cykelväg i Sörmland ha 

ökat med 10 % jämfört med 2019. 

I strategin uttrycks att kvinnor och mäns värderingar och resvanor skiljer sig åt, 

vad gäller färdmedelsval, reslängd, trafiksäkerhet och hållbart resande. Utifrån 

detta resonemang uttrycks ett jämställt transportsystem som dels lika möjligheter 

mellan könen, dels vems normer som är styrande i transportplaneringen. Kopplat 

till det uttrycks ett antal utgångspunkter för att inkludera jämställdhetsperspektiv 

på transportsektorn: 
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 Kvinnors och mäns transportvanor väger lika tungt. 

 Mäns och kvinnors inställning (attityder och värderingar) till transportsy-

stemet tillmäts lika stor vikt. 

 Både kvinnors och mäns förutsättningar och värderingar inkluderas i hela 

beslutsprocessen – från problemformulering via alternativgenerering till 

fastställande av beslut. 

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 

Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad bild över hur kollektivtrafiken ska 

utvecklas långsiktigt i enlighet med de regionala utvecklingsmålen och revideras 

vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet är under revidering. 

Övergripande mål 

Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är Kollektivtrafik för tillväxt 

och utveckling.  

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Utifrån det övergripande målet har fyra funktionsmål identifierats, inom vilka 

kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030: 

 Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling 

 Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet 

 Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad 

 Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter. 

Mål som rör social hållbarhet 

Målet Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter, uttrycker att 

kollektivtrafiken ska ”ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet 

och rörlighet”. Inom ramen för målet betonas att:  

 Det handlar om att skapa ett system som är relevant för det vardagliga 

behovet hos fler.  

 Alla resenärers behov ska beaktas så att olika former av funktionsnedsätt-

ningar inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken.  

Som strategier kopplat till tillgänglighet och effektivitet anges att:  

 Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett alternativ för äldre och för 

resenärer med funktionsnedsättning för att minska beroendet av färdtjänst.  

 Ambitionen är att trafiken på landsbygden ska öka tillgängligheten till ar-

bete, skola och fritidsaktiviteter genom anropsstyrd trafik med mindre for-

don. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i pro-

grammet, och beskriver bland annat den riktlinje som tagits fram (2014) för en 

tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer med funktionsnedsättning.  

2.2 Avgränsning  

För att få till att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandepro-

cess med relevant och rimligt beslutsunderlag krävs att miljökonsekvensbeskriv-

ningen avgränsas, så att fokus ligger på områden där länsplanen kan bidra till 
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betydande miljöpåverkan. Vad som är betydande miljöpåverkan måste bedömas 

utifrån planens rådighet.  

Det finns inte motsvarande lagstadgad process för social konsekvensbedömning, 

men även denna behöver avgränsas på ett rimligt och relevant sätt utifrån de på-

verkansmöjligheter och rådighet som finns för en länsplan. Avgränsningen för 

den sociala konsekvensbedömningen har gjorts med utgångspunkt i aspekter som 

lyfts fram i styrande mål (se avsnitt 2.1) och kunskap om vilka möjligheter som 

finns genom transportåtgärder att påverka social hållbarhet. 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

Länsplanen delas in i ett antal namngivna objekt. Ett namngivet objekt är en åt-

gärd med kostnad över 50 Mkr. För dessa ställs specifika krav i form av Samlade 

effektbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler. Åtgärder som underskri-

der 50 Mkr samlas i så kallade åtgärdsområden (potter). Bedömning av miljö-

mässiga och sociala konsekvenser görs på samma nivå. 

Hållbarhetsbedömningen görs av transportinfrastrukturplanen som helhet, men 

bygger på de utredningar och granskningar som gjorts av enskilda åtgärder tidi-

gare i planprocessen, främst i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Hållbarhetsbedöm-

ningen fokuserar på de politiska beslut som är styrande för den långsiktiga ut-

vecklingen av transportsystemet och på att lyfta fram sådant som är alternativ-

skiljande, exempelvis om huruvida planeringen bidrar till transporteffektivitet 

eller inte, vilka grupper i samhället som får den största tillgänglighetsförbätt-

ringen, hur nyttan av olika åtgärder fördelar sig geografiskt inom länet, den lång-

siktiga påverkan på hälsofaktorer etcetera. 

Avgränsning i tid och rum 

Den aktuella planen som är föremål för analys omfattar åtgärder för 2022–2033. 

Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska 

identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och 

lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på 

vad som är relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åt-

gärder kan sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla 

effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2033. 

Bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar hela Sö-

dermanlands län. Påverkan från internationella transporter bör om det bedöms 

relevant ingå i bedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av problemen 

som svenska åtgärder råder över. Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåver-

kan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella planen, förutsatt att 

den regionala planen inte nämnvärt berör dessa trafikslag. 

Allmänhetens intresse 

Det stora flertalet av Sveriges invånare kommer dagligen i kontakt med trans-

portsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå 

olika målpunkter, men påverkar också vår fysiska omgivning och det ekosystem 

vi alla ingår i. Planförslaget har formellt sett ingen civilrättslig betydelse och är 

inget rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom. Däremot pe-

kar den ut vilka objekt som har politiskt beslutad finansiering och planeras att 

byggas och planen har därför en påverkan på enskilda. 
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Antaganden om nollalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömning är en re-

dovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när planen 

genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan någon 

plan. Bedömningarna förutsätter därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt sä-

ker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas 

utan effekterna från en ny plan. Nollalternativet utgår från nu gällande plan och 

dagens politik och kända beslut. Med hänsyn till att kostnaden för de vägobjekt 

som ligger i nu gällande plan förväntas öka markant, med 50 %, sedan planen 

togs fram, kommer potterna för andra åtgärder att behöva minska kraftigt om alla 

de beslutade vägobjekten i den gällande planen genomförs. Gällande plan behö-

ver därför revideras med hänsyn till detta och potterna minskas för att klara bud-

geten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömningen stu-

deras därmed alternativen utifrån förändringar jämtemot gällande plan med be-

slutade vägobjekt men där gällande plan reviderats så till vida att potterna mins-

kats för att klara budgetramen. 

Betydande påverkan på miljö och social hållbarhet ska ses synonymt med rikt-

ningsförändring. Betydande påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot 

styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande 

negativ påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i 

negativ riktning gentemot nollalternativet. 

 

2.3 Bedömningsgrunder 

Inom ramen för hållbarhetsbedömningen av länsplan 2022–2033 bedöms miljö-

konsekvenser respektive sociala konsekvenser med utgångspunkt i några utpe-

kade bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier utgår från de styrande nat-

ionella och regionala mål som bedömts relevanta i sammanhanget (se avsnitt 

2.1). Nedan presenteras bedömningskriterierna närmare liksom de metoder och 

underlag som använts i bedömningen av konsekvenser. 

Bedömning av miljökonsekvenser 

Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt utpekade mil-

jöaspekter i Miljöbalken, se avsnitt 1.2. Det finns möjlighet att fokusera den stra-

tegiska miljöbedömningen på miljöaspekter där transportsystemet har störst mil-

jöpåverkan. Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen är att bedöma 

och beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och klimat-

mål på nationell och regional nivå som beskrivits i tidigare avsnitt. 

Som utgångspunkt används Trafikverkets ”Metod för miljöbedömning av planer 

och program inom transportsystemet” (Trafikverket Publikation 2011:134) som 

pekar ut tre fokusområden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan: kli-

mat, hälsa och landskap. Dessa tre fokusområden kompletteras i denna bedöm-

ning av ett fjärde område, trafiksäkerhet, som är en del av hälsan enligt Agenda 

2030, men lyfts fram separat i linje med hur trafiksäkerhet hanteras i det trans-

portpolitiska hänsynmålet tillsammans med miljö och hälsa. Därutöver komplet-

teras även med kollektivtrafik, gång och cykel som ett fokusområde som rör 
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relativ attraktivitet hos dessa mer hållbara färdsätt gentemot bil. Bedömningskri-

terier för respektive fokusområden presenteras i tabellerna nedan. 

Bedömning görs av riktningsförändring utifrån positiv, ingen respektive negativ 

miljöpåverkan. Betydande negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i 

negativ riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet. 

Bedömningarna av miljökonsekvenser för vart och ett av bedömningskriterierna 

sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömningar av 

sociala konsekvenser, se bilaga 2 Bedömningsmatrisen visualiserar hur länspla-

nen påverkar de transportpolitiska målen samt övriga för länsplanen relevanta 

nationella och regionala mål. Matrisen visualiserar också hur respektive åtgärd i 

länsplanen bidrar antingen i negativ eller positiv riktning (i förhållande till be-

dömningskriterierna) i relation till satsade medel. De bedömningskriterier som 

ingår i matrisen svarar mot de miljöaspekter som ska bedömas i den strategiska 

miljöbedömningen 

Tabell 2-1 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Klimat. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat ► Hänsynsmålet miljö 

► Begränsad klimatpåver-
kan 

► Etappmål klimat 2030 

► Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i 
fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning vid byggande, drift 
och underhåll av infrastruktur 

 

Tabell 2-2  Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Hälsa. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Antalet personer exponerade för bullernivåer högre 
än riktvärden för Buller. Minskar ljudnivåerna för 
människor? 

► Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill 
säga bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena 

► Betydelse för förekomst av områden med hög ljud-
miljökvalitet 

Befolkning ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Fysisk aktivitet i transportsystemet. 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med 
cykel till utbud och aktiviteter. 

Luft ► Hänsynsmålet hälsa  

► Frisk luft 

► Bara naturlig försurning 

► Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx 
och partiklar (PM10) 

► Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätor-
ter. Minskar utsläppen av NOx och partiklar i tätort? 

► Antalet personer exponerade för halter över MKN i 
tätorter. Minskar risken för överskridande av MKN 
för luftkvalitet? 
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Tabell 2-3 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Landskap. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Mark  

Vatten 

Landskap 

Biologisk mång-
fald, växtliv 
samt djurliv 

Forn- och kul-
turlämningar, 
annat kulturarv, 
bebyggelse 

► Hänsynsmålet mi 

► Grundvatten av god 
kvalitet 

► God bebyggd miljö 

► Rikt- växt och djurliv 

► Levande sjöar och vat-
tendrag 

► Levande skogar 

► Ett rikt odlingslandskap 

► Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsper-
spektiv. Risk för påverkan från vattentäkt från väg-
salt, spill/utsläpp från olyckor? 

► Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekolo-
gisk synpunkt. Risk för påverkan från vattentäkt från 
vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

► Betydelse för förorenade områden 

► Betydelse för skyddsvärda områden 

► Betydelse för bakgrundshalt metaller 

► Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 

► Betydelse för skyddsvärda områden under drift-
skede 

► Betydelse för areella näringar 

► Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall 

► Betydelse för störning 

► Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

► Betydelse för att värna den naturliga, inhemska bio-
logiska mångfalden 

► Betydelse för strukturomvandling 

► Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kul-
turmiljövärden respektive god skötsel av dessa vär-
den 

► Betydelse för utradering 

 

Tabell 2-4 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Trafiksäkerhet. Detta fokusområde rör både 
MKB och SKB. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för motortrafi-
kanter (inklusive MC, men ej mopedister) genom an-
talet omkomna eller allvarligt skadade personer från 
dessa trafikantgrupper. 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för gående, cy-
klister och mopedister genom antalet omkomna eller 
allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrup-
per. 

 

Tabell 2-5 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Kollektivtrafik, gång och cykel (relativ attrak-
tivitet). Detta fokusområde rör både MKB och SKB. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat 

Befolkning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Etappmål klimat 2030 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 
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Bedömning av sociala konsekvenser 

Den sociala konsekvensbedömningen utgår metodiken i Region Kronobergs mo-

dell för social konsekvensbedömning som presenterats i avsnitt 1.3. De sociala 

aspekter som strukturerar denna SKB-modell (Inkluderande, Sammanhållen, 

Tillgänglig och Hälsofrämjande) har operationaliserats i form av bedömnings-

kriterier med relevans för bedömning av konsekvenser av åtgärder i länsplanen. 

I tabellerna nedan ges en översikt för vilka bedömningskriterier som används för 

bedömning av sociala konsekvenser utifrån tre huvudsakliga perspektiv: 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

 Socioekonomiska förutsättningar 

Därutöver görs också konsekvensbedömning med avseende på generell tillgäng-

lighet, det vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller 

perspektiv enligt ovan. Dessa bedömningskriterier svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar. Det är dock diskutabelt om dessa kriterier rör den sociala kon-

sekvensbedömningen. 

Bedömningarna av sociala konsekvenser för vart och ett av bedömningskriteri-

erna sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömning-

arna av miljökonsekvenser, se bilaga 2. Bedömning görs av riktningsförändring 

utifrån positiv, ingen respektive negativ påverkan. Negativ påverkan innebär att 

en åtgärd leder i fel riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet 

vad gäller social hållbarhet. 

Tabell 2-6 Bedömningskriterier för SKB med relevans för jämställdhetsperspektivet. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 

Jämställdhet ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Lika möjlighet att utforma sina liv: Åtgärden påver-
kar tillgängligheten för kvinnor i regionen, till exem-
pel berör kvinnliga arbetsplatser och andra mål-
punkter, utifrån kvinnors transportefterfrågan. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 
(relativ attrakti-
vitet) 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 

Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 
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► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-7 Bedömningskriterier för SKB med relevans för barn, äldre och personer med funktions-
nedsättning. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Barnperspektiv ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Barnkonventionen 

► Tillgänglighet för barn (0–17 år): Åtgärden påverkar 
barns möjlighet till självständig och säker mobilitet 
utifrån barns förutsättningar och värderingar. 

Äldreperspektiv ► Diskrimineringslagen ► Tillgänglighet för äldre personer (65+): Åtgärden på-
verkar äldre personers möjligheter att använda 
transportsystemet och påverkar äldres mobilitet uti-
från gruppens behov och förutsättningar. 

Personer med 
funktionsned-
sättning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-
ningar (nedsatt syn, hörsel, rörlighet eller kognitiv 
förmåga): Åtgärden påverkar tillgängligheten för per-
soner med funktionsnedsättningar utifrån olika funkt-
ionshindergruppers behov av hinderfria trafikmiljöer 
och transportsystem. 

Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-8 Bedömningskriterier för SKB med relevans för personer med olika socioekonomiska förut-
sättningar. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Jämlikhet ► Diskrimineringslagen ► Inkluderingen av olika socioekonomiska grupper i 
arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken som ska medverka till ett jämlikt 
samhälle: Åtgärden berör direkt socioekonomiskt 
svaga områden (eller områden med höga ohälsotal 
eller områden med hög andel utlandsfödda) eller 
fångar på andra sätt direkt nämnda gruppers förut-
sättningar och värderingar. 

► Sammanhållningen i regionen och möjlighet att 
stärka det sociala kapitalet för olika socioekono-
miska grupper (inklusive etnicitet): Åtgärden bidrar 
till att skapa möten och samspel mellan olika socio-
ekonomiska grupper i regionen. 

► Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper (in-
klusive etnicitet): Åtgärden bidrar till ökad 
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tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt svaga 
områden (eller områden med höga ohälsotal eller 
hög andel utlandsfödda). 

Hälsa ► Folkhälsomål 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

 

Tabell 2-9 Bedömningskriterier för generell tillgänglighet. Dessa kriterier svarar mot preciseringarna 
av det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbe-
dömningar. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor  
 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivets 
transporter 
 
 
 
Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder  

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillförlitlighet: Åtgärden påverkar tillförlitligheten i 
transportsystemet för persontransporter. En resa 
ska kunna utföras enligt utlovad kvalitet och vid rätt 
tidpunkt. 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 

► Tillförlitlighet: Åtgärden bidrar till att förbättra tillförlit-
ligheten för godstransporter. 

► Kvalitet: Åtgärden bidrar till att minska transporttider 
för gods i regionen och därmed till att öka kvaliteten 
i näringslivets transporter. 

► Pendling: Åtgärden påverkar resmöjligheterna till lo-
kal och regional arbetspendling och bidrar till en 
hållbar regionförstoring. 

► Tillgänglighet storstad: Åtgärden påverkar tillgäng-
ligheten i större städer och längs strategiska stråk. 

► Tillgänglighet till interregionala resmål: Åtgärden bi-
drar till ökad tillgänglighet till knutpunkter och bytes-
punkten för internationella resor. 

 

Underlag för konsekvensbedömningar 

Samlade effektbedömningar 

För namngivna objekt utgår bedömningen från de samlade effektbedömningar 

som Trafikverket tagit fram medan bedömningen av smärre åtgärder görs för re-

spektive åtgärdsområde som helhet. Denna avgränsning görs eftersom åtgärds-

områdena (potterna) anger en inriktning för den kommande planperioden, medan 

valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer Trafikverkets verksam-

hetsplanering. De objekt och åtgärdsområden som ingår i de olika planalternati-

ven beskrivs närmare under kapitel 4. 

Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna 

objekt i Nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedöm-

ningarna innehåller en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt ef-

fekter som inte kan värderas momentärt), en fördelningsanalys, samt en analys 

av måluppfyllelse gentemot de transportpolitiska målen. I de fall en Samlad ef-

fektbedömning har funnits har denna legat till grund för bedömningen av ett spe-

cifikt namngivet objekt.  
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I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner 

av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av 

emissionerna.14 Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Sam-

hällsekonomiska 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. 

De samlade effektbedömningarna är även en värdefull hjälp i konsekvensbedöm-

ningen av den sociala hållbarheten. Transportpolitisk måluppfyllelse av funkt-

ionsmålet tillgänglighet analyseras utifrån kön, ålder, och funktionsnedsättning, 

samt en transportpolitisk målanalys där faktorerna kön och ålder analyseras. Den 

samlade effektbedömningen bedömer även tillgängligheten för barn, äldre och 

personer med funktionsnedsättning, under fokusområdet hälsa. Med andra ord 

kan det konstateras att de samlade effektbedömningarna i viss grad belyser soci-

ala konsekvenser. 

Antaganden om effektsamband 

Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning funnits till-

gänglig har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskatego-

ris betydande miljöpåverkan och inverkan på sociala aspekter genomförts.  

Klimat 

Trafikverket konstaterar i inriktningsunderlaget till transportinfrastrukturplane-

ringen för 2022–2003 att utsläppen från inrikes transporter kan minskas på tre 

sätt: 

 energieffektivare och elektrifierade fordon och farkoster 

 förnybara drivmedel och el i stället för fossila drivmedel 

 minskad fossildriven trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle. 

Trafikverket konstaterar att ”de största och snabbaste bidragen till att nå klimat-

målen bedöms komma från elektrifiering och förnybara drivmedel”, men konsta-

terar också att ”infrastruktursatsningar bör bidra till eller passa in i ett transport-

effektivt samhälle”, vilket kan definieras som ”nivån på tillgängligheten eller 

transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete”.15 

Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan i bruksskedet av an-

läggningen genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om utsläppen 

från trafiken kommer att minska efterhand är det dock viktigt att ta hänsyn också 

till de kumulativa effekterna av utsläppen från transporterna under övergången 

till en fossilfri fordonsflotta. Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däre-

mot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden innebär en över-

flyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med gång- och cykel. 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. 

Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och 

gång- och cykelvägar. I en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs 

med förnybara drivmedel, kommer klimatpåverkan från anläggningen av 

 
14 Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser. 
15 Trafikverket 2020, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 
2022 − 2037 
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infrastruktur att stå för en större del av transportsystemets klimatpåverkan. Refe-

rensramen som olika objekt och åtgärdsområden bedöms mot kommer med 

största sannolikhet att förändras under planperioden. Olika objekt och åtgärds-

områden har en effekt på samhället som sträcker sig långt fram i tiden.  

Relativ attraktivitet 

Den relativa attraktiviteten mellan olika färdsätt är en ett kriterium för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom flera olika områden. En ökad relativ attraktivitet 

för biltrafik innebär med stor sannolikhet inducerad trafik, minskad transport-

snålhet, ökat bilresande på bekostnad av resor med gång, cykel och kollektivtra-

fik och därmed negativ påverkan på klimat och fysisk aktivitet. Sambanden är de 

motsatta om en åtgärd bidrar till en förbättrad relativ attraktivitet för gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

Hälsa 

För bedömning av påverkan på luft görs en uppskattad ökning eller minskning 

av transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen 

har i detta sammanhang en möjlighet att påverka transportflöden i de större tät-

orternas centrala delar, vilket vanligtvis är områden som kan ha problem med 

hälsofarlig luft. Ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i tä-

tortsmiljö bedöms ge positiv påverkan på buller och luft.  

Åtgärder som bidrar till en ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollek-

tivtrafik bedöms ge positiva effekter på fysisk aktivitet. Om en åtgärd bedöms 

bidra till överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik har den också en positiv 

påverkan på fysisk aktivitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och 

cykel. 

Landskap 

Landskapseffekter är svåra att bedöma på en övergripande nivå. De bedömningar 

som gjorts för landskap är i första hand för de namngivna objekten för vilka sam-

lade effektbedömningar har gjorts. I övriga fall då objekten har en geografisk 

bestämd plats har bedömningar gjorts utifrån granskning av var skyddade områ-

den ligger. 
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Figur 2-2 En översikt av Södermanlands läns naturområden och utpekade områden för skydd av flora 
och fauna. Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket 

Generellt gäller det att vägar som innebär en helt ny sträckning ger negativ land-

skapspåverkan gällande markhushållning, barriärer och intrång (naturmiljö) och 

kulturmiljö. Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpe-

kade värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas 

på en strategisk nivå. Därför har de objekt som skapar denna typ av påverkan 

tydligt lyfts fram i bedömningen. Även utbyggnad till mötesfria vägar skapar 

tydliga barriäreffekter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med 

ekodukter. 

Huruvida infrastrukturen påverkar värdeområden (som ska bedömas enligt 7 kap 

MB) för natur- och kulturmiljö samt vattenskyddsområden har bedömts utifrån 

typ av åtgärd och närhet till skyddat område. Detta gäller även för aspekten Stör-

ning av livsmiljöer och habitat för olika arter, vilken dock är komplext och i hög 

grad beroende av lokala förutsättningar. Denna typ påverkan bör vidare bedömas 

i samband med andra planeringsskeden, ÅVS eller väg- och järnvägsplan.  

Bedömningar av sociala konsekvenser 

Utgångspunkten vid bedömning av de sociala konsekvenserna har varit bedöm-

ningarna i redan genomförda samlade effektbedömningar. För åtgärdsområden 

där samlade effektbedömningar saknas som underlag har bedömningar gjorts ut-

ifrån med generell kunskap om effekter av transportåtgärder och om olika grup-

pers resande, resmöjligheter och andra förutsättningar, till exempel utifrån en 

sammanställning av effekter och effektsamband för sociala nyttor som Trivector 

tagit fram för Trafikverket.16 

 
16 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
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Som underlag för konsekvensbedömningen har, som en del av nulägesbeskriv-

ningen som presenteras i kapitel 3, även olika GIS-baserade underlag tagits fram 

som beskriver socioekonomiska och demografiska förutsättningar i Söderman-

lands län. Dessa förutsättningar kan kopplas till åtgärderna i länsplanen som un-

derlag för en bedömning av vilka grupper och områdena som berörs av åtgär-

derna. Följande GIS-underlag har tagits fram (se kartbilder i avsnitt 3.2): 

 Socioekonomiskt index som är en sammanvägning av andel förvärvsar-

betande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. 

 Ohälsotal som innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpen-

ning. 

 Diversitetsindex baserat på andel utlandsfödda och antal nationaliteter 

inom området. 

 Dagbefolkning könsuppdelad som visar var det finns manliga respektive 

kvinnliga arbetsplatser i regionen. 

Det socioekonomiska indexet är en sammanvägning av tre faktorer: andel för-

värvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. För varje område i regionen (SCB:s demografiska statistik-

områden, DeSO) tilldelas poäng för respektive faktor, se Tabell 2-10. Områdenas 

sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera poängen inom 

de tre faktorerna. Indexet kommer att variera mellan 3 och 9, där ett högt värde 

innebär att området i jämförelse med övriga delar av regionen har hög sysselsätt-

ningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel hushåll med ekonomiskt bistånd, 

medan ett lågt värde innebär det motsatta. 

Tabell 2-10 Socioekonomiskt index. 

Faktor 3 poäng 2 poäng 1 poäng 

Arbete Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel för-
värvsarbetande 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel för-
värvsarbetande 

Utbildning Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Ekonomiskt  
bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 
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3. Nulägesbeskrivning  

Nedan beskrivs nuläget i regionen vad gäller demografiska och socioekonomiska 

förutsättningar och tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar samt om 

trafik och infrastruktur. Därutöver ges en nulägesbild vad gäller förutsättningar 

rörande miljö och hälsa. Nulägesbeskrivningen är baserad på flera regionala do-

kument, se Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Översikt för de regionala dokument som utgjort underlag för nulägesbeskrivningen. 

Dokument Innehåll 

Hållbarhetsprogram 2019–2023 Lyfter problembild och inriktningsmål för reg-
ionens hållbarhetsarbete. 

Sörmlandsstrategin En analys görs av regionens förutsättningar 
för hållbar regional utveckling utifrån 12 
aspekter. 

Strukturbild Sörmland Visar det fysiska perspektivet i det regionala 
utvecklingsarbetet 

Sörmlands regionala trafikförsörjningspro-
gram 

Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad 
bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
långsiktigt 

CDUST (2018) Mår alla bra? Rapport 1 Undersöker jämlikhet i hälsa, levnadsvillkor 
och livsvillkor utifrån kön, sexuell läggning, fö-
delseland, funktionsnedsättning och ekonomi. 
Undersökningen baseras på elever i årskurs 7 
och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymna-
siet i Region Uppsala, Sörmland, Västman-
land och Örebro län (CDUST-regionen) 

CDUST (2019a) Mår alla bra? Rapport 2  Se ovan 

CDUST (2019b) Mår alla bra? Rapport 3 Se ovan 

CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mel-
lansverige 2017. Resultat från en under-
sökning om livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa bland personer 70 år eller äldre 

Genomförs i samarbete mellan region-
erna/landstingen i CDUST-regionen, och ger 
information om befolkningens livsvillkor, lev-
nadsvanor och hälsa. 

CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. 
2017. Resultat från en undersökning om 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 

Se ovan 

CDUST (2020) Liv och hälsa ung 2020. 
Återkoppling Sörmland 2020. Elever i års-
kurs 7, 9 och 2 på gymnasiet samt särsko-
lan 

Se ovan 
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3.1 Demografiska och socioekonomiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling 

Region Sörmland är en region med relativt stark positiv befolkningsutveckling 

sedan 2000, varav den största tillväxten under 2000-talet har skett i Sörmlands 

största kommuner samt de kommuner som haft en hög tillgänglighet till Stock-

holmsregionen. Länet består av både tätbefolkade orter kring Mälaren, i öster vid 

gränsen till Stockholms län, i söder i trakterna kring Nyköping-Oxelösund, samt 

längs ett stråk mellan Flen, Katrineholm och Vingåker. Emellertid utgörs stora 

delar av länet av glest befolkad skogsbygd.17,18  

Södermanlands läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren, mellan åren 

2000 och 2020 har antalet invånare ökat med 43 400 personer. Det motsvarar en 

procentuell ökning med 17 %, vilket innebär att Södermanlands län hör till de 

län som haft den snabbast växande befolkningen under perioden.  

Den främsta orsaken till den positiva befolkningsökningen i länet, som i övriga 

Sverige, är det stora invandringsöverskottet. Detta har bidragit till att skevheten 

i befolkningsstrukturen, med en åldrande befolkning, kunnat dämpas. Inflytt-

ningsöverskotten har alltså varit en förutsättning för att regionen ska ha en väx-

ande befolkning i arbetsför ålder.19 

Det sociala landskapet 

I detta avsnitt presenteras olika dimensioner av det sociala landskapet i regionen. 

Utgångspunkten har varit olika regionala styrande dokument och underlag, samt 

genomförda kartanalyser. 

Socioekonomi 

Socioekonomiskt index är ett mått på social utsatthet och är en sammanvägning 

av tre faktorer: andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen 

och andel hushåll med ekonomiskt bistånd (se avsnitt 2.3). Ju högre index desto 

högre socioekonomisk status. Det finns ett antal platser som har svagare socioe-

konomiska förutsättningar än andra, dessa platser återfinns kring Eskilstuna, 

Strängnäs, Flen, Malmköping, Katrineholm, Vingåker, Hälleforsnäs, Nyköping 

och Oxelösund. Dessa socioekonomiska svagare områden är alltså i regel knutna 

till tätorter, se Figur 3-1. 

 
17 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
18 Sörmlandsstrategin  
19 Sörmlandsstrategin  
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Figur 3-1 Socioekonomiskt index för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Diversitet 

Diversitetsindex är baserat på hur stor andel av befolkningen inom ett område 

som är utlandsfödd och hur många nationaliteter som finns representerade inom 

området. Diversitetsindex beräknas genom att multiplicera andelen utlandsfödda 

med antalet nationaliteter i ett område och sedan dividera produkten med läns-

medelvärdet. 

Ett högt diversitetsindex behöver inte innebära en större risk för utsatthet och 

utanförskap, däremot kan det vara en faktor som medför ökad risk i områden med 

hög socioekonomisk utsatthet. Som kartan i Figur 3-2 visar sammanfaller flera 

områden med svag socioekonomi med hög diversitet. 

Diversiteten är relativt låg i regionen med ett antal undantag. Höga diversitetsin-

dexvärden, alltså områden med hög andel utlandsfödda och många represente-

rade nationaliteter, återfinns framför allt i tätorter, och återfinns i områden kring 

Eskilstuna, Strängnäs, Hälleforsnäs, Flen, Malmköping, Vingåker, Katrineholm 

Nyköping och Oxelösund. 
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Figur 3-2 Diversitetsindex för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Folkhälsa 

Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.20 Ett mått på hälsostatusen i regionen 

är det så kallade ohälsotalet som är genomsnittligt antal utbetalda dagar med 

sjukpenning, se Figur 3-3. Ohälsotalet tenderar att vara högt i socialt utsatta om-

råden.  

Höga ohälsotal återfinns i flera av de större tätorterna samt på landsbygder, och 

återfinns i/kring Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Hälleforsnäs, Näve-

kvarn, Skeppsvik och Oxelösund. Det återfinns även ett par större områden med 

höga ohälsotal i regionens västra, östra och mellersta delar. Som kartan visar så 

sammanfaller flera områden med höga ohälsotal med hög diversitet och/eller 

svag socioekonomi. Emellertid framträder även ytterligare ett antal platser med 

förhöjd risk för utsatthet på landsbygd.  

 
20 Hållbarhetsprogram 2019–2023 
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Figur 3-3 Ohälsotal för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Det finns ett antal rapporter som studerat befolkningens hälsa i CDUST-reg-

ionen, däribland rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Genomgående 

visar resultaten att flickor och kvinnor alla åldrar i betydligt mindre utsträckning 

skattar sitt mående som bra eller mycket bra.  

Undersökningen som riktar sig till unga visar att det är minst vanligt att må bra 

eller mycket bra hos barn med en eller fler funktionsnedsättningar. Även de som 

har en annan sexuell läggning än heterosexuell uppger att de i lägre utsträckning 

år bra eller mycket bra. Figur 3-4 illustrerar de geografiska skillnaderna i välmå-

ende hos unga killar respektive tjejer.  
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Figur 3-4  Andel (%) bland killar respektive tjejer som svarat att de mår mycket bra eller bra på frågan 
”Hur mår du rent allmänt?” uppdelat på elever i årskurs 9 i CDUST-regionen och den kommun 
där eleven går i skolan. Källa: CDUST (2018). Data på kommunnivå.  

De flesta människor i den vuxna befolkningen skattar sin hälsa bra eller mycket 

bra. Utöver kön har faktorer som utbildningsnivå, att trivas på sin arbetsplats, 

god ekonomi, och att ha någon att dela sina innersta känslor med har positiva 

effekter på den självuppskattade hälsan. Hur hälsan fördelar hos den vuxna sig 

illustreras i Figur 3-5.  

 

Figur 3-5  Andel med bra eller mycket bra hälsotillstånd, 18 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Liv & 
hälsa i Mellansverige. 2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Data på kommunnivå. 

Drygt hälften av de äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Hos 

äldre har individens socioekonomiska situation och hälsa ett samband. Högst an-

del med god hälsa återfinns bland män med eftergymnasial utbildning och lägst 

andel bland kvinnor med förgymnasial utbildning. Hur hälsan fördelar sig hos 

regionens äldre illustreras i Figur 3-6. 
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Figur 3-6  Andel med god hälsa, 70 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mellansverige 
2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 
70 år eller äldre. Data på kommunnivå. 

 

Kvinnor och män 

Andel kvinnor/män i dagbefolkningen presenteras i Figur 3-7, och illustrerar vart 

kvinnor respektive män geografiskt befinner sig dagtid. En dagbefolkning består 

av de boende i området, med förutsättning att de inte är bortresta, samt de som 

pendlar in till området. Koncentrationer av kvinnlig dagbefolkning återfinns 

främst i tätorterna, medan stora delar av dagbefolkningen utanför tätorten består 

av till övervägande del män. 
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Figur 3-7 Andel kvinnor och män dagbefolkning. 

 

Ekonomiska förutsättningar 

Kopplingen mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa har också studerats i 

rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Personer med svåra ekonomiska 

förutsättningar uppger i större utsträckning att de har sämre hälsa än välbärgade 

personer, och gäller för alla åldrar. Utvecklingen i regionen är dock positiv och 

allt färre i åldersgruppen 18–84 år uppger att de vid minst ett tillfälle under de 

senaste tolv månaderna haft svårt att klara sina löpande utgifter för till exempel 

mat, hyra och räkningar.  

Fler flickor än pojkar och fler kvinnor än män känner sig oroliga för ekonomin 

eller har svårigheter att klara löpande utgifter. Emellertid finns grupper i regionen 

som löper större risk för ekonomisk utsatthet och är kopplat till ålder där unga 

har större problem än vuxna och äldre, födelseland där utlandsfödda upplever 

större problem än svenskfödda, samt sysselsättning och sysselsättningsgrad. 

Utbildning 

Region Sörmland är den region i Sverige med högst andel av befolkningen som 

saknar gymnasieutbildning och Södermanlands län hör till de tre län som har 

lägst andel med eftergymnasial utbildning. Den regionala utvecklingsstrategin 

pekar på att det finns betydande skillnader i utbildningsnivå mellan in- och utri-

kesfödda och mellan kvinnor och män. Utrikes födda män och kvinnor saknar 
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gymnasieutbildning i högst och svenskfödda kvinnor i lägst utsträckning.21 Kvin-

nor står också för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som 

studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna.22 

Utbildningsnivån påverkar i ett senare skede sannolikheten för ett arbete, där 

skillnaderna är som störst mellan de som saknar en gymnasieutbildning och de 

som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning.23 

Arbete 

På kommunnivå består Sörmland av tre lokala arbetsmarknader. Trosa, Gnesta 

och Strängnäs ingår i Stockholms arbetsmarknad. Eskilstuna, Vingåker, Katrine-

holm och Flen utgör en nordvästlig arbetsmarknad medan Nyköping och Oxe-

lösund tillsammans utgör en sydlig arbetsmarknad. Primära lokala centrum för 

arbetsmarknadsområden skiljer sig något mellan män och kvinnor, där kvinnors 

primära lokala centrum återfinns i Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm 

och Nyköping. Hos män utgörs dessa av Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrine-

holm, Nyköping och Oxelösund.24 

Arbetslösheten i regionen på 4,2 % är högre än genomsnittet i riket på 3,1 %25. 

Arbetslösheten är större bland utlandsfödda än svenskfödda, särskilt låg är ar-

betslösheten hos utrikes födda kvinnor, men könsskillnaden är även synlig bland 

svenskfödda.26 

Södermanlands län tillhör även de län där män tar ut lägst andel av föräldrapen-

ningdagarna. I den regionala utvecklingsstrategin anges att värderingar om köns-

roller, mäns och kvinnors delaktighet i familje- och arbetsliv påverkar även på-

verkar hur hushålls- och lönearbete fördelas inom familjer, och hur sysselsätt-

ningsgrader för män och kvinnor ser ut.27 

Trygghet och tillit 

Trygghet och tillit har studerats i rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? 

Majoriteten av den vuxna och äldre befolkningen i CDUST-regionen tycker att 

de i allmänhet kan lita på de flesta människor. Det finns dock skillnader. Att 

känna tillit till andra har ett samband med utbildningsnivå, ålder och födelseland. 

Unga känner en lägre social tillit, och det finns stora variationer mellan flickor 

och pojkar. Känslan av tillit beror även på födelseland, funktionsnedsättning och 

familjens ekonomi. Som Figur 3-8 visar nedan så ligger kommunerna i Söder-

manlands län i det lägre spannet vad gäller social tillit med undantag för Trosa. 

 
21 Sörmlandsstrategin 
22 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
23 Sörmlandsstrategin 
24 Underlag för strukturbild Sörmland 
25 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
26 Sörmlandsstrategin 
27 Sörmlandsstrategin 



36 

 Trivector Traffic 

 

 

Figur 3-8  Andel som svarat ”Ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”, 
kommuner. Källa: CDUST (2019b). Data på kommunnivå.  

 

Gällande trygghet avstår kvinnor och flickor i alla åldrar i betydligt större ut-

sträckning än män från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade 

eller på annat sätt ofredade. Bland regionens unga upplever icke svenskfödda, 

homosexuella, de som är oroliga för sina föräldrars ekonomi, samt unga med 

flera funktionsnedsättningar i större utsträckning att de inte alltid är trygga. Re-

sultaten bland äldre visar på likande tendenser där födelseland och utbildnings-

nivå påverkar känslan av trygghet. Resultaten visar även att en högre andel en-

samboende ofta eller ibland avstår från att gå ut på grund av rädsla. I Figur 3-9 

nedan illustreras hur tryggheten fördelar sig geografiskt mellan män och kvinnor.  

 

Figur 3-9  Andel av den vuxna befolkningen som känner sig säker och trygg för att inte bli angripen eller 
utsatt för hot. Källa: CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. Data på kommunnivå. 

3.2 Tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar 

Nedan presenteras hur tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar ser ut 

i regionen generellt och för olika grupper. Informationen har hämtats från olika 

regionala dokument. Regionens underlag har också kompletterats med kunskap 
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från andra studier, se exempel på sådana studier i en sammanställning av effekter 

och effektsamband för sociala nyttor som Trivector tagit fram för Trafikverket.28 

Resandeutveckling 

Det ses en ökning av resandet med kollektivtrafiken i regionen mellan 2013 och 

2019. Under 2019 har dock ingen ökning skett jämfört med 2018. 

 

Figur 3-10  Resandeutveckling i busstrafiken. Källa: Region Sörmland 

 

Tabell 3-2 Resandeutveckling. Källa: Region Sörmland. 

År Miljoner påstigande 
buss 

Förändring mot 
föregående år 

Andel påstigande i 
stadstrafiken 

2013 9,59 + 1 % 63 % 

2014 9,75 + 2 % 63 % 

2015 10,25 + 5 % 64 % 

2016 10,93 + 7 % 64 % 

2017 11,61 + 6 % 66% 

2018 12,43 +7 % 67% 

2019 12,43 0% 67 % 

 

De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen är mellan 

nodstäderna och Stockholm, inte minst Stockholm och Uppsala, Emellertid är 

potentialen och tendensen till integration mellan städerna stor även i Linköping-

Norrköping och Eskilstuna-Västerås.  

 
28 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
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Figur 3-11 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen. Källa: En bättre sits (2020) 

Resande och mobilitetsförutsättningar 

Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor 2019 visas i Figur 3-12. Bilen an-

vänds vid 63 % av de resor som länsinvånarna gör, man går vid 16 % av resorna 

och cyklar vid 11 % av resorna. Kollektivtrafiken används vid 8 % av resorna.  

 

 

Figur 3-12 Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors bearbetning av den nation-
ella resvaneundersökningen RES2019. 
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Nationellt utgör cykel och resande till fots ungefär lika stor del av resandet som 

i Sörmland. För kollektivtrafiken å andra ses mindre skillnader där kollektivtra-

fiken utgör 14 procent nationellt mot 8 procent i Sörmland. För andel resor med 

bil ses den största skillnaden, över 60 % i Sörmland jämfört med 55 % nation-

ellt.29 

I Figur 3-13 visas istället fördelning på resta kilometer med olika färdmedel. Ef-

tersom resorna till fots och med cykel är relativt korta minskar deras andel då vid 

jämförelse mot ovan och istället ökar andelen med kollektivtrafiken och övriga 

färdmedel där bland annat. flygresor ingår. 

 

Figur 3-13 Fördelning på resta kilometer med olika färdsätt för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors 
bearbetning av den nationella resvaneundersökningen RES2019. 

Kvinnor och män 

Färdmedelsfördelningen för länsinvånarnas resor 2019 uppdelat på män och 

kvinnor visas i Figur 3-14. Till skillnad från hur det ser ut på nationell nivå har 

kvinnor och män i regionen ungefär lika stor andel bilresor. Men generellt sett är 

mäns bilresor i genomsnitt längre än kvinnors och de färdas därmed längre i bil 

per dag än kvinnor. Männen i regionen cyklar vid större andel av sina resor och 

kvinnorna reser kollektivt vid större andel av sina resor.  

 
29 Region Sörmland (2020) Resultat Resvaneundersökningen 2019 Sörmland. 2021-03-22 
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Figur 3-14 Färdmedelsfördelning för invånarnas resor uppdelat på kön. Källa: Trivectors bearbetning 
av den nationella resvaneundersökningen RES2019. 

Det är många tidigare studier, på nationell nivå och i regioner, som konstaterar 

att kvinnor och män har olika resvanor. Kvinnor och män gör ungefär lika många 

resor per dag, men män reser längre, framför allt med bil, för alla typer av ären-

den. Kvinnor vistas i betydligt större utsträckning i trafiken som gående, medan 

män cyklar något mer och då även längre sträckor. På nationell nivå är ungefär 

sex av tio av kollektivtrafikresenärer kvinnor, men den totala genomsnittliga 

reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och kvinnor eftersom män 

reser längre sträckor. Den nationella undersökningen från 2019 visade dock på 

att kvinnor nu sammantaget reser längre än män både totalt och med kollektiv-

trafiken. Fortfarande var dock kvinnornas reslängd med bil mindre. Baserat på 

tidigare studier kan man säga att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser 

olika och har olika värderingar samt olika sårbarhet och utsatthet i trafiken. 

Resvaneundersökningen som presenteras i regionala cykelstrategin för Sörmland 

(och i figuren ovan) visar att ungefär lika många män som kvinnor cyklar men 

här, liksom i andra studier brukar män i genomsnitt cykla längre sträckor jämfört 

med kvinnor. 

Kvinnor står för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som 

studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna, enligt regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Ålder 

 

För barns självständiga mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kol-

lektivtrafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Den ökande bilismen har be-

gränsat barns rörelsefrihet, framför allt när det gäller deras lekområden, skolvä-

gar och fritidsvägar. Skjutsandet innebär även att barnen går miste om de möj-

ligheter till fysisk aktivitet som vardagsresandet annars innebär.  
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I regionens cykelstrategi30 betonas att cykling är en stor del av invånares vardag, 

pendlingsresor med cykel utgör 58 % av alla cykelresor. Utifrån den potential-

studien som gjorts inom ramen för cykelstrategin framgår att 45 % av invånarna 

i Södermanlands län når sin arbetsplats inom 15 minuter och 62 % inom 30 mi-

nuter med cykel. Vidare anges att om alla länets skolbarn skulle gå i närmaste 

skolan skulle 42 % nå sin skola med cykel inom 10 minuter. För kombinations-

resor kan 79 % av länets invånare kan med en kombinerad cykel- och kollektiv-

trafikresa ta sig till sin arbetsplats inom 45 minuter, och 88 % inom 60 minuter. 

Även om bilen är det dominerande färdsättet även hos äldre, blir gå och kollek-

tivtrafik blir allt viktigare transportsätt med stigande ålder, särskilt när bilköran-

det inte längre är en möjlighet. Att skapa goda förutsättningar för gående, kol-

lektivtrafik och andra alternativ till bilen är en förutsättning för mobilitet och 

självständighet för många äldre. Många studier om äldre handlar om tillgänglig-

het i närmiljön i form av fysiska hinder och drift och underhåll som förebygger 

fallolyckor bland äldre. Cykling kan också vara en del av äldres mobilitet, särskilt 

för yngre äldre. Samtidigt visar resvaneundersökningen som presenteras i reg-

ionala cykelstrategin att medelåldern för de som cyklar är 37 år. 

Socioekonomi 

Socioekonomiska faktorer påverkar också resandet och mobilitetsförutsättning-

arna. Det finns studier som pekar på att låg inkomst, låg utbildning och bristande 

kunskaper i det svenska språket gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta 

närmare arbete och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delak-

tighet och integrering i samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska re-

surser kan både enkel- och månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. 

För de som arbetar kvällar, nätter och helger med flexibla arbetstider, och för de 

som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, kan pendling med kollektivtrafiken 

utgöra en utmaning. 

Etnicitet 

Det finns en del tidigare studier om erfarenheter och förutsättningar hos personer 

födda utanför Sverige som kan används som underlag för hållbarhetsbedöm-

ningen. Många sådana studier fokuserar på socialt utsatta områden där socioeko-

nomi och etnicitet blir förstärkande faktorer när man talar om utanförskap och 

segregation. Till exempel är utlandsfödda mer beroende av en fungerande kol-

lektivtrafik, då både körkorts- och bilinnehav är lägre i denna grupp. Kollektiv-

trafiken bör också gå oftare på sena kvällar och tidiga morgnar för att svara mot 

resbehov som hos en grupp som oftare arbetar på obekväma arbetstider jämfört 

med inrikes födda personer. Utlandsfödda gör generellt färre resor än personer 

födda i Sverige vilket delvis kan förklaras av lägre körkorts- och fordonsinnehav. 

Det lägre körkorts- och fordonsinnehavet är särskilt tydligt bland utlandsfödda 

kvinnor med låg utbildningsnivå. 

Funktionsnedsättning  

Personer med funktionsnedsättningar reser mindre än personer utan funktions-

nedsättningar, både på totalen och med kollektivtrafik. För personer med 

 
30 Region Sörmland (å.u) Regional cykelstrategi för Sörmland En regional strategi för att stärka aktivt resande 
och hållbar mobilitet 
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funktionsnedsättningar är tillgängligheten i kollektivtrafiken och trafikmiljöer 

avgörande för mobiliteten, det vill säga att kollektivtrafiken och trafikmiljöer ut-

formas hinderfria i linje med de tillgänglighetsriktlinjer som finns. Behoven ser 

lite olika ut beroende typ av funktionsnedsättning, till exempel om det handlar 

om nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller kognitiv funktionsförmåga. 

Enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet behöver generellt tillgängligheten 

för personer med funktionsnedsättning förbättras såväl vid stationer och hållplat-

ser som i fordon. De flesta av de större bytespunkterna och stomnätets hållplatser 

uppfyller flertalet krav för anpassning till funktionsnedsättningar. Dock visar in-

venteringen att det återstår en rad åtgärder på stationer, terminaler och större håll-

platser innan de kan klassas som fullt tillgängliga med ökad trafiksäkerhet som 

följd, samt med tydligare och mer lättförståelig information. Se även avsnittet 

”Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv” nedan. 

Stad/land 

Resandet och mobilitetsförutsättningarna skiljer sig också åt mellan människor 

som bor i städer och som bor på landsbygder. Studier visar att befolkningen i 

Sveriges landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, även om 

resandet i stads- och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man 

skulle kunna tro. Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor 

per dag. Däremot är resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på 

landsbygd. Bil är det vanligaste färdsättet oavsett om det är stads- eller lands-

bygdskommuner som studeras, men används av invånarna i landsbygdskommu-

nerna i betydligt större utsträckning än av invånarna i stadskommunerna. Skill-

naden mellan män och kvinnor är mindre på landsbygd än i städer. Bilresorna 

görs i ungefär samma syfte i landsbygderna som i städerna. Det är till synes de 

faktiska utbudsskillnaderna som förklarar de resandeskillnader som syns mellan 

stad och landsbygd. 

Även den regionala cykelstrategin i Sörmland konstaterar att bäst förutsättningar 

för att cykla återfinns inom kommunhuvudorterna. Cykelvägarna är i huvudsak 

koncentrerade till tätorterna och dess närområden, och det betonas att standarden 

varierar mellan sträckor. 17 % av länets cykelpassager är av god kvalitet enligt 

Trafikverkets klassificering.  

Kollektivtrafiken på landsbygd består av regionala stomlinjer och lokala linjer. 

Regional stomlinjetrafik förbinder länets kommunhuvudorter. De lokala linjerna 

körs i huvudsak inom respektive kommun varav flera linjer endast trafikeras un-

der skoldagar. Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda enligt regionala tra-

fikförsörjningsprogrammet. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet till arbete, utbildning och andra målpunkter i regionen 

Det betonas i den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen att 

Stockholms län och övriga Mälarregionen endast är en delvis sammanlänkad bo-

stads-, studie- och arbetsmarknadsregion, och att Stockholms pendlingsregion, 

förutom Stockholms län, omfattar bland annat Södermanlands län. Skillnaderna 

i förutsättningar är emellertid betydande, och grundar sig i både 
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socioekonomiska skillnader och avståndsfaktorer. Pendlingsmönster påverkas av 

kön, utbildningsnivå och inkomst, där män pendlar längre än kvinnor och oftare 

med bil, och högutbildade och höginkomsttagare pendlar längre än de med lägre 

utbildning och inkomst. Därtill betonas att bostadsbyggandet inte utvecklas i takt 

med befolkningstillväxten, vilket leder till trångboddhet särskilt för nyanlända. 

Enligt den tillgänglighetsanalys som görs finns det i nuläget god tillgänglighet 

till arbetsmarknaden med kollektivtrafik kring järnvägsstationer och hållplatser. 

Tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken är emellertid betydligt 

sämre och bilberoendet större. Tillgängligheten till arbete korrelerar även i hög 

grad med tillgänglighet till andra viktiga samhällsfunktioner i form av sjukhus, 

högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer samma 

mönster. Vidare visar systemanalysen att det bara är nodstaden Uppsala som i 

nuläget når Arlanda och Stockholm inom en timmes restid med kollektivtrafik. 

Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik illustreras i Figur 3-15. 

 

Figur 3-15 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Källa: En bättre sits (2020) 

Regionen har genomfört ett antal tillgänglighetsanalyser, bland annat för till-

gänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Enligt kartana-

lysen är det egentligen endast i och de större tätorterna som tillgängligheten är 

god, däribland Eskilstuna, Strängnäs Nyköping, Gnesta och Trosa. 
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Figur 3-16  Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min kollektivtrafik. Kartan redovisar antal arbetsplatser 
som nås inom 60 minuter med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser restid 
på fordonet samt eventuell bytestid. Källa: Region Sörmland.  

Undersöks tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik, visar kartana-

lysen att det i större delen av regionen är det 60 minuter eller mer till högre ut-

bildning. I Eskilstuna tätort är tillgängligheten som bäst och högre utbildning kan 

nås inom 15 minuter. I Eskilstuna med omnejd kan högre utbildning nås inom 30 

minuter. Även i Katrineholm och i Strängnäs kan utbildning nås med kollektiv-

trafik inom 30 minuter. I Flen, Malmköping och Nyköping går det at nå högre 

utbildningsmöjligheter nom 45 minuter.  

 

Figur 3-17  Tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta hög-
skola/universitet med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser gångtid, restid 
på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region Sörmland. 
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Även tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik har undersökts. Även 

om Regionen är av blandad bebyggelse med en hel del landsbygd, så kan stora 

delar av regionens invånare nå ett kommuncentrum inom 30 minuter med kol-

lektivtrafik. Emellertid finns det delar av regionen som inte har denna möjlighet, 

däribland Alberga, Mariefred, Stallarholmen och Björkvik där restiden till ett 

kommuncentrum kan uppgå till över 60 minuter.  

 

Figur 3-18 Tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta kom-
muncentra med kollektivtrafik i nuläget. Kommuncentrum utgörs av huvudorten i respektive 
kommun. I vissa fall kommer närmaste kommunhuvudort att ligga i annan kommun. Restid 
med kollektivtrafik avser gångtid, restid på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region 
Sörmland. 

Även WSP (2021) har studerat tillgängligheten på regional nivå i Södermanlands 

län. Sedan 2012 har tillgängligheten förbättrats i Södermanlands län, dels på 

grund av befolknings- och sysselsättningstillväxt, dels investeringar i kollektiv-

trafik och transportinfrastruktur. Figur 3-19 nedan illustrerar tillgänglighet till 

arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik i regionen. Underlaget till kar-

tan är en bearbetning av WSP (2021) tillgänglighetsanalys. Tillgängligheten till 

arbetsplatser är föga förvånande koncentrerat till regionens större tätorter 

Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping31.  

 
31 WSP (2021) Tillgänglighet, Tobins Q och bostadsbyggande i Sörmland. Rapportversion 2021-01-28 
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Figur 3-19 Tillgänglighet, antal arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik. Kartan är Trivectors 
bearbetning av en tillgänglighetsanalys av WSP (2021). 

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet, och beskriver bland annat den riktlinje 

som tagits fram (2014) för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer 

med funktionsnedsättning. Det beskrivs hur man de senaste åren har arbetet med 

att handla upp fordon som i allt högre krav uppfyller de krav som finns och att 

de flesta större bytespunkterna och stomnätets hållplatser uppfyller flertalet krav 

för anpassning till funktionsnedsättningar. Emellertid återstår en rad åtgärder på 

stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt till-

gängliga. Vidare uttrycks hur högre krav ska ställas på det mänskliga bemötandet 

i kollektivtrafiken i samband med upphandling och uppföljning, samt en rad 

funktionella krav på tillgänglighet som ställs på nya resecentra. 

3.3 Trafik och infrastruktur 

Infrastruktur 

Biltrafiknätet utgör 96 % och cykelbanor utgör bara 4 % av det totala vägnätet. 

Cykelvägar (cykelbanor inklusive bilvägar 30 km/h och lägre) utgör 9 % av väg-

nätet. Cykelvägarna är i huvudsak koncentrerade till tätorterna och deras närom-

råden och det finns endast ett fåtal sammanbindande cykelvägar mellan tätor-

terna. Standarden på cykelvägarna varierar dessutom stort mellan olika sträckor 

och för olika typer av cykelinfrastruktur. Flera av kommunhuvudorterna i länet 

har stadstrafik med buss och alla kommuner utom en har en anslutning till reg-

ional tågtrafik.32 

 
32 Regional cykelstrategi för Sörmland - En regional strategi och cykelvägsplan för att stärka aktivt resande och  

hållbar mobilitet, antagen 26 februari 2021 av Regionala utvecklingsnämnden  
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Trafik- och transportarbete idag 

De senaste uppgifterna om körsträckan med bil i Södermanlands län är från 2016. 

Då var körsträckan per bil 1200 mil och den genomsnittliga körsträckan med bil 

per person 680 mil, en ökning med 2 % sedan 2015. Eskilstuna kommun hade 

den kortaste körsträckan, 600 mil per person. Den längsta genomsnittliga kör-

sträckan hade Trosa kommun, 800 mil per person33.  

Trafikutvecklingen framöver 

I och med den ökade befolkningsmängden är också ett ökat transportbehov att 

förvänta. En ökad befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket 

speglar sig i ett ökat trafikarbete (körda fordonskilometer) i Sörmland.  

Regionen är dessutom ett utpräglat pendlingslän med stor genomfartstrafik där 

vägtrafiken förväntas öka till år 2040 med störst ökning på de nationella statliga 

vägarna (E4 +50% och E20 +40%). En ökning väntas även på väg 55 och 56 

samt på väg 218 mot Trosa (ca 30%). Det ökade trafikarbetet bidrar till ökad 

klimatpåverkan.  

Den tunga trafiken förväntas också öka markant med störst ökningar på E4 (50–

55% ökning, E20 50–65% ökning och väg 55 40-80% ökning). Väg 52 har ett 

stort spann i förväntad ökning som spänner mellan +10 och +83 % ökning.  

Både regionala och nationella bilresor med avresa från Södermanland förväntas 

öka till 2040. Resor inom Södermanland får en ökning med 18 procent, medan 

resor till närliggande län ökar mer. Bilresor till Stockholm, Uppsala och Väst-

manland ökar med cirka 33 procent medan resor till Örebro ökar med 25 procent 

och till Östergötland med 22 procent. 

Regionala och nationella buss- och tågresor med avresa från Södermanland för-

väntas öka procentuellt mer än bilresandet till 2040. Inom Södermanland är ök-

ningen 25 procent, men det utomregionala resandet förväntas öka kraftigt. Störst 

ökning förväntas för kollektivtrafikresor från Södermanland till Östergötland där 

ökningen är strax över 100 procent. Även till Stockholm (75 procent), Örebro 

(55 procent), Uppsala (49 procent) och Västmanland (46 procent) är ökningen av 

kollektivtrafikresor från Södermanland stor. 

För bilresandet förväntas 18 procent ökning av arbets-och tjänsteresor samt 21 

procent ökning för övriga resor till år 2040. Ökningen gäller för resor med start 

i regionen, dvs i en riktning. För kollektivtrafikresandet är motsvarade siffror 51 

procent ökning för arbets- och tjänsteresor samt 32 procent ökning av övriga re-

sor. Vilket tyder på att kollektivtrafikresandet procentuellt kommer att öka i 

större utsträckning än bilresandet för resor som startar inom Södermanland. 

 

 
33 Naturvårdsverket, Miljömålsportalen- Når vi Södermanlands miljömål? 2016 
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Figur 3-20  Trafikökning 2017–2040 för samtliga fordon per årsmedelsdygn. Källa: Sampers Analys – 
Trafikprognoser för Region Sörmland 2017 – 2040, Trivector. 

3.4 Miljö och hälsa 

Klimat 

Om det ökade transportbehovets följer det senaste årtiondets trend med att till-

godoses av personbilar, kommer även utsläppen av skadliga ämnen att öka. Åt-

gärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, satsningar 

på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara transportbränslen 

ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de utmaningar som 

transportsektorn inom Södermanlands län står inför finns flera mål och strate-

giska dokument, se kapitel 2.1 Styrande nationella och regionala mål. 

Hälsa 

Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor betydelse för luftkvali-

teten, särskilt i tätorter. Minskade utsläpp av luftföroreningar från industrier och 

uppvärmning har gjort att luftkvaliteten i länet förbättrats sedan 1990-talets bör-

jan. De största problemen idag i Södermanlands tätorter är partiklar och kväve-

dioxid. Dessa två typer av luftutsläpp härstammar främst från transportsektorn, 

men även ifrån energiförsärning och industriprocesser. 

Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer 

som överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg 

och järnväg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt 

forskning har stark påverkan på vår hälsa. Buller påverkas bland annat av trafik-

mängd, hastighet, andel tunga fordon samt av vägbeläggning. 
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Landskap 

Södermanlands län är ett landsbygdslän där jord- och skogsbruket i länet tillsam-

mans står för nästan 90 % av markanvändningen. Mer än halva länet är täckt av 

skog och har ett tätortsmönster som följer järnvägssystemet med många mindre 

orter som ligger utmed större nationella vägstråk.  

Trafiksäkerhet 

Enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Öst har Sö-

dermanlands län sett en positiv trafiksäkerhetsutveckling vad gäller antalet om-

komna i vägtrafiken, se Figur 3-21. Södermanlands län har dock fler omkomna 

per 100 000 invånare under den studerade femårsperioden jämfört med grannlä-

nen, se Figur 3-22.  

De trafikantgrupper som sticker ut bland omkomna och allvarligt skadade är bi-

lister och fotgängare följt av cyklister. De vanligaste olyckstyperna är singelo-

lyckor bland motorfordon, singelolyckor bland fotgängare, cyklister och mope-

dister samt möte/omkörning med motorfordon. 

  

 

Figur 3-21  Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken per län och år. Data från Strada, polis 
(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. Källa: Trafikverket Region Öst, 2021. 
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Figur 3-22  Antal omkomna i vägtrafiken per län och år samt per 100 000 invånare. Data från Strada, 
polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. Källa: Trafikverket Region Öst, 
2021. 
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4. Bedömning av planalternativ 

4.1 Beskrivning av planalternativ  

Tre planalternativ har studerats: ett nod- och ett stråkalternativ samt ett nollalter-

nativ. Nollalternativet utgår från gällande plan och förutsätter att objekten i den 

gällande planen fortsätter att ligga kvar men med uppdatering för nya beräknade 

åtgärdskostnader och med uppdaterad total budget för planen. Återstående medel 

i budgeten fördelas på åtgärdsområden enligt samma fördelning som i den tidi-

gare budgeten. Nedan presenteras alternativen mer ingående. Noteras bör att när 

dessa jämförelser gjordes under våren/försommaren 2021 estimerades att budge-

ten skulle vara på 1,2 miljarder kronor över 12 år och de studerade alternativen 

anpassades till det. Budgeten har under sommaren 2021 utökats något men det 

tas inte hänsyn till nedan. 

Tabell 4-1 Jämförelse av planalternativens inriktning och tyngdpunkter. 

Nollalternativ Planalternativ Nod Planalternativ Stråk 

Namnsatta objekt enligt gäl-
lande plan – ”lagt kort ligger” 

Storregionalt fokus 
Urbanisering 

Interregional tillgänglighet 
och utveckling 

Bostadsbyggande 
Tätortsnära större investe-
ringar i fokus 

Stadsmiljö 
GC-vägar 
Bostadsbyggande och at-
traktiva urbana livsmiljöer 
Stadstrafik 

Systemperspektiv nationella 
vägstråk 
Regionala buss- och tågstråk 
Attraktiva livsmiljöer i stad 
och land 
Tillgänglighet bytespunkter 

Kollektivtrafik Pendling, regionförstoring 
och arbetsmarknad 

Pendling till och från noder i 
länet 
Landsbygd 
Utveckling mellersta Sörm-
land 

 Bytespunkter 
Trafiksäkerhet i kommunhu-
vudorter 

Tillgänglighet och genomfart 
tätorter 

 Framkomlighet cykel och 
buss i tätorter 

Framkomlighet gods, per-
sontrafik på vägstråk 

Nollalternativ 

Nollalternativet har sitt fokus på pågående namnsatta objekt samt att färdigställa 

namngivna objekt från nuvarande planomgång oavsett förändringar i kostnad och 

lönsamhet. Utgångspunkten är nuvarande plan men med uppdaterade kostnader 

och projekt från Trafikverkets verksamhetsplan. Samma objekt kvarstår utifrån 

tidplan i den mån det är möjligt och objekt flyttas fram i tid för att få ihop budget. 

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-1. I 

Tabell 4-2 listas de åtgärder som ingår i Nollalternativet.  
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Figur 4-1 Fördelning av budget i Nollalternativet 

Tabell 4-2  Åtgärder som ingår i Nollalternativet (Beskriver de kostnader som belastar LTP. I flera ob-
jekt ingår kommunal medfinansiering.) 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen  158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 55 Förbifart Flen  183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 E20 Infart Strängnäs 62 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

Cykel statligt vägnät Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 27,8 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 6 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 49,5 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 37 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

37 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset 21 

 Övrigt behov och brister 73 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

14 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  9 

Totalt  1 200 
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Planalternativ Nod 

I planalternativ Nod styrs mer av åtgärderna till tätorterna och bostadsbyggande 

som stöd för den positiva utvecklingen i länets kommuner. Vägprojekt ska i 

högre grad koppla till alternativets inriktning. Även satsningar på smärre åtgärder 

(gång och cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet) blir till stöd för främst den 

tätortsnära utvecklingen i planalternativ Nod.  

Planalternativet speglar en hög andel satsningar på kommunala vägnätet. Sats-

ningen syftar att i högre grad än de andra alternativen främja utvecklingen av 

attraktiva livsmiljöer och omvandlingen av stadsmiljöer. 

För kollektivtrafik handlar det om en tydlig storsatsning för att främja regionför-

storing och utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett hållbart pendlaralternativ som 

syftar till att öka attraktiviteten i hela kollektivtrafiksystemet genom att bl.a. satsa 

på bytespunkter. 

Ett urval av projekt prioriteras bort för att rymma fler nysatsningar. Bortpriorite-

rade projekt skapar utrymme för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika 

potter. Planalternativet inrymmer olika paketsatsningar med trimningsåtgärder, 

kollektivtrafik och en satsning på turismcykling genom trafiksäkerhetspaket för 

Näckrosleden. Innefattar större satsningar på statlig medfinansiering. 

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 

4-2. I Tabell 4.3 listas de åtgärder som ingår planalternativ Nod. 

 

Figur 4-2  Fördelning av budget i planalternativ Nod. 
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Tabell 4-3 Åtgärder som ingår i planalternativ Nod. 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  159,8 

Cykel statligt vägnät Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 27,5 

 Näckrosleden 25 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 15,2 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 103 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 80 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

80 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset  21 

 Övrigt behov och brister 136 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

19 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  10,5 

Totalt  1 200 

Planalternativ Stråk  

Stråkalternativet fokuserar på vägförbindelser och regional tillgänglighet. Sats-

ning att stärka den inomregionala tillgängligheten och trafiksäkerheten i det reg-

ionala vägnätet genom namnsatta vägsatsningar och olika trimningsåtgärder i det 

statliga vägnätet. Planalternativet är mer en satsning på mellersta Sörmland uti-

från ett inomregionalt perspektiv. Gynnar även godstransporter på väg och det 

blir bättre framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i ett systemperspektiv 

Fokus på vägstråk och tidigare namnsatta objekt gör att planen omprövas och ett 

urval av projekt med mer tätortsnära koppling prioriteras bort för att kunna ha en 

tydlig inriktning och för att kunna inrymma ett urval av andra satsningar än vad 

som är möjligt i nollalternativet. 

Starka stråk främjar även kollektivtrafiken som också ges utrymme för smärre 

satsningar främst år 4–6 och 7–12. Minimal nivå av statlig medfinansiering för 

mindre åtgärder på kommunalt vägnät. Bortprioriterade projekt skapar utrymme 
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för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika potter. Ger utrymme för trafik-

säkerhet och trimningsåtgärder på statligt vägnät.  

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-3. I 

Tabell 4-4 listas åtgärderna som ingår i planalternativ Stråk. 

 

Figur 4-3  Fördelning av budget i planalternativ Stråk. 

 

Tabell 4-4 Åtgärder som ingår i planalternativ Stråk. 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt -Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 55 Förbifart Flen  183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  159,8 

Cykel statligt vägnät Näckrosleden 25 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 5 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 58,9 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 40 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

40 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset 21 

 Övrigt behov och brister 74,3 
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ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

16 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  12 

Totalt  1 200 

 

4.2 Betydande miljöpåverkan 

Bedömningen av miljökonsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fem hu-

vudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) trafiksäkerhet samt 

(5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som påverkar bland 

annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika planalternativen bidrar 

till dessa aspekter.  

Klimat 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. 

Detta är den stora klimatpåverkan som fås vid anläggning av ny infrastruktur för 

järnvägar och gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya vägar fås dock också 

en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik 

som den nya vägen ger och generellt kan sägas att byggande av vägar går i fel 

riktning när det gäller transportsnålt samhälle Nya järnvägar och gång- och cy-

kelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden 

innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med 

gång- och cykel. 

I  Figur 4-4 till Figur 4-6 visas bedömningsmatris för fokusområdet klimat. Den 

övre raden avser påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva tra-

fikslag, mellersta raden avser inverkan avseende emissioner per körd kilometer 

med ett visst fordonsslag, till exempel jämnare hastighet, och den sista raden av-

ser påverkan under byggtiden. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.  

 

Figur 4-4  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 4-5   Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 4-6  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet klimat. 

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning när det gäller klimat. 

I planalternativ Nod satsas mindre medel på stora vägobjekt och mer medel på 

potter för att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt, vilket 

gör att körda kilometrar med bil bedöms minska mest med detta alternativ. I pla-

nalternativ Stråk satsas mer medel på vägåtgärder som kan ge mindre emissioner 
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per körd kilometer. Både alternativ Nod och Stråk ter sig därmed bättre än nol-

lalternativet när det gäller klimatpåverkan. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Hälsa 

Generellt kan vägåtgärder bidra till negativa hälsoeffekter, medan åtgärder för 

gång och cykel samt kollektivtrafik uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vägåtgärder 

kan också ge ökade bullernivåer och utsläpp av emissioner. Men om vägåtgär-

derna innebär att trafik flyttas ut från staden kan vägåtgärden bidra till positiva 

effekter för bullernivåerna och halterna av luftföroreningar i städer. 

I Figur 4-7 till Figur 4-9 visas bedömningsmatris för fokusområdet hälsa. Be-

dömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-7  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

 

Figur 4-8  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en större positiv inverkan än 

åtgärder för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva trans-

portslaget då bedömts minska.  

Två vägobjekt, Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52 Kungsladugårds-

leden, bedöms ha en positiv påverkan för bedömningskriteriet påverkan på 

mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilometer. Medan vägobjek-

tet Väg 55 Förbifart Flen och Väg 53 Genomfart Eskilstuna bedöms ha en 

positiv påverkan på energianvändning per fordonskilometer. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på klimatet och 

för nästan samtliga åtgärder är påverkan på energianvändning vid byggande, 

drift och underhåll av infrastruktur negativ. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka klimatet i någon 

riktning och endast får åtgärden med satsningar på utredningsarbete, som inte 

innebär något byggande, blir bedömningen neutral för samtliga aspekter som 

studeras avseende klimat. 
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Figur 4-9  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder för stärkt kollektivtrafik och 

förbättringar för gång- och cykel och mindre medel på utbyggnad av nya vägar, 

vilket gör detta alternativ bättre avseende hälsa än både nollalternativet och 

Stråk-alternativet. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Landskap 

Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade värdeom-

råden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas på en strategisk 

nivå. Det finns ett antal åtgärder som bedöms som negativa både för barriärer 

och utpekade värdeområden och dessa listas i summeringen av bedömningarna 

nedan. Även utbyggnad till 2+1-vägar skapar tydliga barriäreffekter, som dock i 

viss utsträckning kan kompenseras med ekodukter. Fyra åtgärder innebär en ut-

byggnad till 2+1 väg och dessa listas nedan under åtgärder med negativa effekter. 

I Figur 4-10 till Figur 4-12 visas bedömningsmatris för fokusområdet landskap. 

Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

De flesta åtgärder har positiv påverkan på tillgängligheten för barn och äldre 

samt fysisk aktivitet i transportsystemet.  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på människors 

hälsa. Främst är det vägåtgärderna som har negativa effekter. Nedan vägåt-

gärder har alla negativa effekter på transportsystemets totala emissioner 

 Väg 57 Gnesta – E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 

Åtgärden Förbifart Flen har negativ påverkan på ljudmiljökvaliteten. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka hälsan i någon rikt-

ning. Att bedöma halter av kvävedioxid, PM10 samt antal personer expone-

rade för halter över MKN är svårt och den bedömningen är neutral i samtliga 

fall av åtgärder i Sörmland.  
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Figur 4-10  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet landskap. 

 

Figur 4-11  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet landskap. 

 

Figur 4-12  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet landskap. 

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning när det gäller landskap. I alternativ Nod satsas betydligt 

mindre medel på stora vägobjekt, vilket gör detta alternativ bäst avseende inver-

kan på landskap. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Landskap

Landskap

Landskap

Åtgärder som bidrar positivt: 

Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upp-

rätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218 

Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning på betydelse för mortalitet.  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på landskapet. 

Särskilt negativ påverkan har de fem åtgärder som bedöms som negativa för 

barriäreffekten och/eller negativt för utpekade värdeområden. Dessa är:  

 Infart Västra Trosa (Nod och Stråkalternativet) 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna (Samtliga alternativ) 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet) 

 Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 53 Infart Eskilstuna (Samtliga alternativ) 

Fyra åtgärder innebär utbyggnad till 2+1 väg eller 2+2 väg, vilket har en ne-

gativ effekt på landskapet. Dessa åtgärder är: 

 Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 55 Dunker-Björndammen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet) 

 Östra infarten Nyköping (Samtliga alternativ) 
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Trafiksäkerhet 

Ofta innebär om- och nybyggnation att även trafiksäkerheten höjs. I princip samt-

liga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten trafiksäkerhet, an-

tingen vad gäller motortrafikanter eller för oskyddade trafikanter.  

I Figur 4-13 till Figur 4-15 visas bedömningsmatris för fokusområdet trafiksä-

kerhet. I den övre halvan av matriserna redovisas effekten på motortrafikanter 

och i den nedre halvan effekten för gående, cyklister och mopedister. Bedöm-

ningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-13  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

 

Figur 4-14  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

 

Figur 4-15  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

I planalternativ Stråk och Nod satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som 

går i positiv riktning avseende trafiksäkerhet för motortrafikanter som i nollal-

ternativet. I alternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning 

avseende trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än i de båda andra alternativen. 

Nedan presenteras de åtgärder i vilka det satsas stora medel på åtgärder som går 

i positiv och negativ inverkan på fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer 

av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon 

riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträck-

ning ha neutral påverkan. 

Åtgärder med positiv effekt: 

I princip samtliga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten 

trafiksäkerhet. 

Åtgärder med negativ effekt: 

Den enda åtgärden som leder i negativ riktning avseende trafiksäkerhet är cy-

kelsatsningen på det statliga vägnätet Eskilstuna – Kvicksund som finns med 

i nollalternativet. 
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Kollektivtrafik, gång och cykel 

Gång, cykel och kollektivtrafikåtgärder gynnar både andelen gång- och cykelre-

sor, andel kollektivtrafik och kollektivtrafikens relativa attraktivitet.  

I Figur 4-16- Figur 4-18 visas bedömningsmatris för fokusområdet Kollektivtra-

fik, gång och cykel. Den översta raden i matrisen avser andelen gång- och cykel-

resor, den andra raden andel kollektivtrafik och den tredje raden kollektivtrafi-

kens relativa attraktivitet. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-16  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 4-17  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 4-18  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

Vid jämförelse mot nollalternativet satsas i planalternativ Nod något mer medel 

på åtgärder som går i rätt riktning avseende kollektivtrafik, gång och cykel. I 

planalternativ Stråk satsas däremot något mindre medel på åtgärder som går i rätt 

riktning. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral in-

verkan.  

 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Det finns inte några åtgärder som ger neutralt bidrag både avseende effekt för 

motortrafikanter och oskyddade trafikanter. 

Projekt som ger neutralt bidrag för oskyddade trafikanter är framför allt väg-

projekt som till exempel: 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 

Åtgärder med positiva konsekvenser: 

Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men 

även några vägobjekt: 

 Infart Västra Trosa 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Östra infarten Nyköping 
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4.3 Sociala konsekvenser 

Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån tre hu-

vudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning samt (3) socioekonomiska förutsättningar. Resone-

mang för om hur de olika alternativen bidrar till inkludering, sammanhållning, 

tillgänglighet och hälsa.  

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen ur ett jämställd-

hetsperspektiv har gjorts för kriterier som rör jämställdhet vad gäller möjligheten 

att nå manliga/kvinnliga arbetsplatser, tillgängligheten för kollektivtrafik, gång 

och cykel (relativ attraktivitet) och potential för överflyttning till dessa färdsätt, 

trafiksäkerhet för gående och cyklister samt trygghet i transportsystemet (se spe-

cifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3). 

Många av kollektivtrafikåtgärderna i länsplanen och de flesta gång- och cykelåt-

gärder bidrar till jämställdhet vad gäller ökad tillgänglighet till kvinnligt domi-

nerade arbetsplatser. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivtrafik generellt i 

större utsträckning än vad män gör – och är också i högre grad hänvisade till 

dessa färdsätt. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför viktigt att förbättra 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Trafiksäkerhets-

åtgärder kan också bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet.  

I Figur 4-19 till Figur 4-21 visas bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-19  Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Figur 4-20  Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Åtgärder med negativa konsekvenser: 

Inga åtgärder i planalternativen bedöms ge negativa konsekvenser. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

De flesta vägåtgärder bedöms ge neutralt bidrag. 
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Figur 4-21  Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

I Figur 3-7 finns en kartbild som visar hur åtgärderna fördelar sig geografiskt 

utifrån om det är manlig eller kvinnlig dagbefolkning (det vill säga arbetsplatser) 

som nås. Detta utgör underlag för bedömningen för fokusområdet ”jämställdhet” 

i matriserna ovan. De flesta åtgärderna återfinns på platser med jämn könsfördel-

ning eller med övervägande manlig dagbefolkning. Endast en åtgärd gynnar om-

råden med övervägande kvinnlig dagbefolkning. I planalternativ Nod satsas un-

gefär lika mycket medel på åtgärder som når en kvinnlig dagbefolkning som i 

Nollalternativet. I planalternativ Stråk satsas mindre medel till sådana åtgärder. 

När det gäller trygghet och bekvämlighet i transportsystemet (fokusområde 

”medborgarnas resor” i matriserna ovan) satsas det i både Nod- och Stråkalter-

nativet en likvärdig andel medel på åtgärder som går i positiv riktning jämfört 

med Nollalternativet. När det gäller för trafiksäkerhet för gående och cyklister 

satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning i Nod-alternativet än i 

nollalternativet och Stråk-alternativet. 

Det satsas också en större andel medel i Nod-alternativet på åtgärder som bidrar 

positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel till utbud och 

aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) och på åtgärder som stärker 

förutsättningarna för att välja dessa färdsätt (fokusområde ”Kollektivtrafik, gång 

och cykel”).  

Av analysen kan det sammantaget konstateras att Nodalternativet som helhet går 

i mer positiv riktning än Stråk-alternativet utifrån kunskap om kvinnors resbete-

enden och värderingar i förhållande till transportsystemet. Även när det gäller 

om åtgärderna når en kvinnlig eller manlig dagbefolkning är Nod-alternativet 

något bättre än Stråk-alternativet, men för båda planalternativen är det ändå en 

övervägande andel av åtgärderna som rör områden med manliga dagbefolkning 

eller med en jämn könsfördelning. Jämfört med nollalternativet så går Nodalter-

nativet i mer positiv riktning, medan Stråkalternativet går i mindre positiv rikt-

ning.  

Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning på 

sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 



64 

 Trivector Traffic 

 

 

 

 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen för barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning har gjorts för kriterier som rör tillgäng-

ligheten för nämnda grupper och möjligheten att på egen hand ta sig till sina 

målpunkter/aktiviteter med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Även trafik-

säkerhet för gående och cyklister har bedömts (se specifika bedömningskriterier 

i avsnitt 2.3). 

Kollektivtrafikåtgärder bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning och äldre personer då dessa grupper förlitar sig mer på kollek-

tivtrafikens tillgänglighet för sina vardagsresor. Även för barns självständiga mo-

bilitet är möjligheten för kollektivtrafik en förutsättning, särskilt för äldre barn.  

Åtgärder som bidrar positivt: 

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder samt åtgärder som syftar 

till ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar positivt till jämställd-

het genom att de svarar mot kvinnors resbeteenden och värderingar i förhål-

lande till transportsystemet, exempelvis:  

 Eskilstuna - Kvicksund  

 Tystberga  

 Tillgänglighetsanpassning hållplatser 

Endast en åtgärd bidrar positivt till jämställdhet genom att gynna områden 

med övervägande kvinnlig dagbefolkning: väg 53 genomfart Eskilstuna. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ påverkan på jämställdhet återfanns endast för ett av fokusområdena, 

nämligen om åtgärden omfattar områden med övervägande manlig dagbe-

folkning. Detta gäller bland annat åtgärderna:  

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa  

 Väg 55 Förbifart Flen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Det finns ett antal åtgärder som varken bäring på kvinnlig dagbefolkning eller 

kollektivtrafik, gång och cykel, exempelvis: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Östra infarten Nyköping 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  
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Gång- och cykelåtgärder bidrar till nämnda gruppers tillgänglighet. Därmed bi-

drar dessa åtgärder till ett mer inkluderande transportsystem. Gång- och cykelåt-

gärder i syfte att skapa säkra skolvägar bidrar till inkludering av barnperspektivet 

samt ökad tillgänglighet för barn. Därtill skapar åtgärder för aktiv mobilitet möj-

lighet till positiva hälsoeffekter för barn. 

I Figur 4-22 till Figur 4-24 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Bedömningsmatrisen i sin 

helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-22   Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Figur 4-23   Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

 

Figur 4-24   Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Inga åtgärder och planalternativ påverkar barn, äldre och personer med funkt-

ionsnedsättning negativt – de allra flesta åtgärderna har en positiv påverkan. 

Emellertid skiljer det sig mellan alternativen hur stora de positiva bidragen till 

gruppernas tillgänglighet är, vilket beror på hur mycket medel som satsas på vä-

gåtgärder respektive gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder.  

Av nulägesbeskrivningen framgår att det finns stationer, terminaler och större 

hållplatser som inte uppfyller kraven för god tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. En åtgärd som därför blir viktig är bland annat de hållplats-

åtgärder som genomförs inom ramen för samtliga alternativ. I båda planalterna-

tiven satsas mer medel på dessa åtgärder än i Nollalternativet. 

I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning av-

seende tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning jäm-

fört med både nollalternativet och Stråk-alternativet (de tre övre fokusområdena 

i matriserna ovan). Det satsas en större andel medel i planalternativ Nod på åt-

gärder som bidrar positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cy-

kel till utbud och aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna ovan) samt tra-

fiksäkerhet för gående och cyklister (fokusområdet ”Trafiksäkerhet”).  
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Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 

 

 

Socioekonomiska förutsättningar 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen utifrån socioeko-

nomiska förutsättningar har gjorts för kriterier som rör inkludering, sammanhåll-

ning och tillgänglighet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3).  

En åtgärd kan bidra till inkludering om åtgärden direkt berör områden med svag 

socioekonomi eller på andra sätt fångar gruppens förutsättningar och värderingar. 

Det kan exempelvis handla om att en åtgärd bidrar till att förbättra möjligheten 

för gång, cykel och kollektivtrafik som gynnar grupper med lägre körkorts- och 

bilinnehav och mer lokalt resande såsom utrikes födda och socioekonomiskt 

svaga grupper. Sammanhållningen i regionen kan stärkas genom infrastrukturens 

möjlighet att skapa överbryggande möten mellan olika grupper av människor och 

därigenom stärka det sociala kapitalet i samhället. Därutöver är det relevant att 

se om åtgärder bidrar till ökad tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt 

svaga områden. Dessa tre kriterier ingår i fokusområdet ”Jämlikhet” i bedöm-

ningsmatriserna nedan. 

I fokusområdet ”Hälsa” görs en bedömning av påverkan på tillgängligheten med 

kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter vilket är av rele-

vans genom att svara mot generella resmönster hos socioekonomiska svaga grup-

per. Det kompletterar ovan nämnda kriterier. 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt och tillgäng-

lighetsanpassning av hållplatser är särskilt positivt för personer med funkt-

ionsnedsättning. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget 

bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-

nings, exempel på sådana åtgärder är: 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 E20 Infart Strängnäs 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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I Figur 4-25 till Figur 4-27 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser ut-

ifrån socioekonomiska förutsättningar. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i 

bilaga 2. 

 

Figur 4-25  Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar. 

 

Figur 4-26  Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

 

Figur 4-27  Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

Det är små skillnader mellan alternativen i andel satsade medel på åtgärder som 

berör socioekonomiskt svaga områden. Minst andel medel på åtgärder som berör 

socioekonomiskt svaga områden satsas i Nod-alternativet jämfört med Stråk-al-

ternativet och nollalternativet. Stråk-alternativet och nollalternativet är likvär-

diga utifrån inkludering.  

Vad gäller antalet åtgärder som berör områden utifrån socioekonomiska förut-

sättningar skiljer sig fördelningen något jämfört med andel satsade medel. Det 

beror dels på att analysen av antal åtgärder bara tar hänsyn till socioekonomiskt 

index, dels på att respektive åtgärds budget inte får genomslag i analysen av antal 

åtgärder. I Tabell 4-5 illustreras antal åtgärder fördelar sig geografiskt i de olika 

alternativen utifrån socioekonomiskt index.  

Det är inga tydliga skillnader mellan alternativen när det gäller vilka socioeko-

nomiska områden som berörs av åtgärderna. Områden med medelstark socioe-

konomi är de som får flest åtgärder i samtliga planalternativ. I samtliga alternativ 

är åtgärderna relativt jämnt fördelade mellan starka och svaga områden. Något 

fler åtgärder återfinns i socioekonomiskt svaga områden i planalternativ Nod 

både i jämförelse med Noll och Stråk. Undersöks hur hållplatsåtgärderna fördelar 

sig visar det sig att åtgärder främst genomförs i starka/medelstarka områden (bara 

två i områden med svag socioekonomi). 

Tabell 4-5 Fördelning av antal åtgärder i respektive alternativ, och för hållplatsåtgärder separat, utifrån 
socioekonomiskt index för områdena (DeSo) i regionen som berörs av åtgärderna. 

 

Sammantaget kan konstateras att bidragen med hänsyn till inkludering är små i 

samtliga alternativ. I planalternativ Stråk och Nod liksom i nollalternativet berörs 

inte socioekonomiskt svaga områden av åtgärder i större utsträckning. Därmed 

Socioekonomiskt 

index
Nollalternativet Nodalternativet Stråkalternativet Hållplatser 

3 20% 22% 21% 4% Svag socioekonomi

4 4% 5% 4% 4%

5 3% 3% 3% 0%

6 46% 45% 42% 46%

7 6% 6% 7% 18%

8 10% 9% 11% 11%

9 11% 10% 11% 18% Stark socioekonomi

3-5 27% 30% 28% 7% Svag socioekonomi

6 46% 45% 42% 46%

7-9 27% 26% 30% 46% Stark socioekonomi
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bedöms även påverkan på tillgängligheten för socioekonomiskt svaga områden 

specifikt som relativt liten genom samtliga alternativ. 

Även med hänsyn till sammanhållningen i regionen är bidragen i samtliga alter-

nativ små. Endast ett fåtal åtgärder, som återfinns i samtliga alternativ, är större 

åtgärder och sträcker sig över flera områden av olika socioekonomiska förutsätt-

ningar och har därigenom potential att bidra till ökad sammanhållning mellan 

människor från olika grupper i samhället. 

När det gäller möjligheten att bidra till tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots 

och med cykel till utbud och aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) 

bedöms Nod-alternativet bidrar mer positivt jämfört med Stråk-alternativet. Nod-

alternativet svarar således mer mot generella resmönster hos socioekonomiskt 

svaga grupper än vad de andra alternativen gör.  

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet jämlikhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Några större vägobjekt berör socioekonomiskt svaga områden och sträcker 

sig över områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Detta är åtgär-

der med både potential att bidra till en mer jämlik fördelning av transportin-

frastrukturinsatser, tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper samt 

öka sammanhållningen i regionen: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Väg 230 Västerleden  

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till tillgäng-

ligheten med kollektivtrafik, till forts och med cykel och svarar däremot mot 

generella resmönster hos socioekonomiskt svaga grupper. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på inkludering och samman-

hållning. 



69 

 Trivector Traffic 

 

 

Generell tillgänglighet 

Konsekvensbedömning görs också med avseende på generell tillgänglighet, det 

vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller perspektiv 

enligt ovan. De bedömningskriterier som använts svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar. I Figur 4-28 till Figur 4-30 visas bedömningsmatris utifrån ge-

nerell tillgänglighet, det vill säga för fokusområdena medborgarnas resor, nä-

ringslivets transporter respektive tillgänglighet regionalt och mellan städer. Be-

dömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2.  

 

Figur 4-28   Nollalternativ. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets trans-
porter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

 

Figur 4-29   Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets 
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

 

Figur 4-30   Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets 
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

Bedömningarna visar att det i samtliga alternativ satsas en stor andel medel på 

åtgärder som går i positiv riktning med avseende på medborgarnas och närings-

livets transporter. Vissa skillnader mellan alternativen kan dock skönjas.  

I Stråk-alternativet satsas det likvärdiga medel, i förhållande till nollalternativet, 

på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller medborgarnas resor, medan det 

i Nod-alternativet satsas mindre medel. I Stråk-alternativet satsas mer medel än 

de både nollalternativet och Nod-alternativet på åtgärder som går i positiv rikt-

ning vad gäller näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt och mellan 

länder. Stråk-alternativet är alltså det alternativ som bidrar mest positivt till 

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör 

socioekonomiskt svaga områden och som inte heller bidrar till tillgänglighet 

med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 E20 Infart Strängnäs 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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generell tillgänglighet, detta genom att det satsas mycket i planalternativet på 

vägförbindelser och regional tillgänglighet. 

Nedan presenteras åtgärder som bidrar positivt, negativt eller neutralt på generell 

tillgänglighet. 

 

 

 

4.4 Sammanfattning av bedömningarna för planalternativen 

Nedan visas sammanfattande bedömning av de två planalternativen jämfört mot 

nollalternativen. Sammanfattningsvis bedöms planalternativ Nod gå i mer positiv 

riktning jämfört med nollalternativet och också inom de flesta fokusområden 

också i mer positiv riktning jämfört med planalternativ Stråk. Jämfört med alter-

nativ Nod satsas i planalternativ Stråk dock mer medel som går i positiv riktning 

avseende generell tillgänglighet. Planalternativ Stråk går i mer positiv riktning 

avseende klimat jämfört med nollalternativet och också avseende generell till-

gänglighet men i mindre positiv riktning när det gäller området Kollektivtrafik, 

gång och cykel.  

  

Åtgärder som bidrar positivt: 

De större vägåtgärderna har sett positiv påverkan på såväl medborgarnas som 

näringslivets transporter vad gäller tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

Sådana åtgärder har även generellt sett positiv påverkan på kriteriet pendling.  

Även flertalet cykelåtgärder bidrar positivt, bland annat åtgärden GC-väg 

Tystberga bedöms kunna bidra positivt till resmöjligheterna till lokal och reg-

ional arbetspendling och bidrar till en hållbar regionförstoring. 

Flera av de planerade hållplatsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, planeras på 

landsbygd där tillgängligheten generellt sett är lägre. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte 

ha en särskild påverkan på tillgänglighet. Däremot bidrar åtgärdskategorin 

positivt till trygghet och bekvämlighet. 
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Tabell 4-6  Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet av-
seende miljökonsekvenser. 

Fokusområde  Alternativ Nod Alternativ Stråk 

Klimat  ++  +  

Hälsa  +  0  

Landskap  +  0  

Trafiksäkerhet  +  0  

Kollektivtrafik, gång och cykel  +  -  

 

Tabell 4-7  Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet av-
seende sociala konsekvenser. 

Perspektiv Alternativ Nod Alternativ Stråk 

Jämställdhetsperspektiv + - 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning 

+ 0 

Socioekonomiska förutsättningar  + 0 

Generell tillgänglighet 0 + 
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5. Bedömning av slutligt planförslag 

5.1 Beskrivning av slutligt planförslag och uppdaterat nollalterna-

tiv 

Motiv till slutligt planförslag 

I kapitel 4 presenteras en hållbarhetsbedömning för två olika planalternativ: Nod- 

respektive Stråkalternativet. Dessa två alternativ har utgått från samma budget 

men representerat olika inriktningar hos planen och tar hänsyn till olika plane-

ringsförutsättningar. Under arbetets gång har Region Sörmland arbetat fram ett 

slutligt planförslag som i bästa möjliga mån försöker spegla de mål och strategier 

som arbetats fram i processen. En hållbarhetsbedömning för detta förslag presen-

teras i nästföljande avsnitt. 

Det slutliga planförslaget är en blandning av de initiala planalternativen vars mil-

jökonsekvenser och sociala konsekvenser presenteras i kapitel 4. Vid val av slut-

ligt planförslag har även andra parametrar vägts in såsom politiska avvägningar, 

planläge för olika projekt, genomförandeperspektiv, samlade effektbedömningar 

med uppdaterade kostnader, medfinansiering samt budget och ekonomi.  

Åtgärder i slutligt planförslag 

I Figur 5.1 visas hur stor andel av budgeten i det slutliga planförslaget som för-

delas på olika områden. I Tabell 5-1 visas vilka åtgärder som ingår i det slutliga 

planförslaget och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd. Notera att 

budgeten för planen utökats något sedan analyserna i föregående kapitel gjordes 

och ligger här på totalt 1,367 miljarder kronor över 12-årsperioden år 2022-2033. 
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Figur 5-1   Det slutliga planförslagets fördelning på olika åtgärdsområden. 

 

Tabell 5-1 Åtgärder som ingår i det slutliga planförslaget och kostnader 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 36,5 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 113 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 145,8 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 63,6 

 Väg 55 Förbifart Flen  155 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 E20 Infart Strängnäs  9 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  106 

Cykel statligt vägnät Kvicksund-Tumbo 16,5 

 Hällby-Gröndal 12,3 

 Näckrosleden 25 

 Övrigt behov och brister 22 

Kollektivtrafik Satsning kollektivtrafik enligt utred-
ningar 

51,7 

 Åtgärder kollektivtrafik statlig väg 105,9 

Statlig medfinansiering, potter, bi-
drag 

Statlig medfinansiering kommunalt 
nät inkl. resecentrum, generell kol-
lektivtrafik 

76,5 

 Statlig medfinans del till Östra infar-
ten 

21 

 Statlig medfinans kommunalt vägnät 126,8 

Trafiksäkerhet och effekt på kom-
munala vägnätet 

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, 
näringslivssatsning regionala vägnä-
tet 

185,4 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 
 

23,2 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  6 

Totalt  1 367 
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Åtgärder i uppdaterat nollalternativ 

Eftersom budgeten för länstransportplanen sedan jämförelserna av planalternativ 

initialt gjordes (se kapitel 4) har utökats något, har också budgeten för nollalter-

nativet utökats i motsvarande grad. De namngivna objekten i tidigare plan behålls 

och den procentuella fördelningen på olika potter behålls men potterna utökas så 

att den totala budgeten blir densamma som i planförslaget. I Figur 5-2 visas hur 

stor andel av budgeten i det uppdaterade nollalternativet som fördelas på olika 

områden. I Tabell 5-2 visas vilka åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalter-

nativet och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd. 

 

Figur 5-2   Det uppdaterade nollalternativets fördelning på olika åtgärdsområden. 

 

Tabell 5-2 Åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalternativet och kostnader 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen  158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa  46 

 Väg 55 Förbifart Flen 183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Infart Strängnäs E20 62 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

Cykel statligt vägnät Kvicksund-Tumbo 27,8 

 Hällby-Gröndal 13 
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 Övrigt behov och brister 10,4 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 86,1 

 Tillgänglighetsanpassning hållplats 
(VP) 

52 

Statlig medfinansiering, potter Gång- och cykel kommunalt vägnät 64,4 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

64,4 

Trafiksäkerhet och effekt på kom-
munala vägnätet 

Väg 230 korsning, sidområdes.  26 

 Hammarbykorset  21 

 Övrigt behov och brister 127 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 
 

24,4 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  15,7 

Totalt  1 367 

5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag 

I detta avsnitt redogörs för det slutliga planförslagets miljöpåverkan respektive 

inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. I bilaga 2 visas be-

dömningsmatriser för både nollalternativet med utökad budget och det slutliga 

planförslaget. Av figuren framgår vilka fokusområden i bedömningsmatrisen 

som tas med vid miljöbedömning respektive sociala konsekvensbedömning. 

Betydande miljöpåverkan 

Liksom i tidigare bedömningar presenteras bedömningen av miljökonsekvenser 

utifrån fem huvudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) tra-

fiksäkerhet samt (5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som 

påverkar bland annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika plan-

alternativen bidrar till dessa aspekter. 

Klimat 

Planförslaget innehåller liksom nollalternativet flera åtgärder som går i fel rikt-

ning avseende klimat.  

I både planförslaget och nollalternativet ger alla åtgärder negativa effekter vid 

byggandet utom åtgärdskategorin Åtgärdsvalsstudier. 

Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel pengar på 

åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder 

som ger ökat trafikarbete på väg. Planförslaget leder därmed mer i riktning mot 

transportsnålt samhälle än nollalternativet.  

När det gäller åtgärder som ger effekt på emissionerna per körd kilometer, som 

vid hastighetsökningar på vägar, satsas i planförslaget något större andel medel 

på åtgärder som går i negativ riktning men också något större andel som leder i 

positiv riktning än i nollalternativet.  
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Sammantaget är bedömningen att planförslaget är bättre än nollalternativet. 

 

Figur 5-3 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 5-4 Planförslag. Bedömning av fokusområdet klimat. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Cykel och kollektivtrafikåtgärder har en större positiv inverkan än åtgärder 

för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva transportslaget då 

bedömts minska. Av vägobjekten har nedan en delvis positiv påverkan: 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Samtliga åtgärder utom ÅVSer leder till emissioner vid byggande. Stora väg-

objekt bidrar i särskilt stor omfattning. De flesta vägobjekt har negativ påver-

kan i någon omfattning. 

Negativ påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafik-

slag: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Statlig medfinansiering del till Östra infarten 

 Statligt bidrag, Enskilda vägar 

Negativ påverkan på energianvändning per fordonskilometer: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 E20 Infart Strängnäs  

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 
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Hälsa 

Sammantaget bedöms planförslaget som en aning bättre än nollalternativet när 

det gäller aspekten hälsa. Skillnaden är dock liten. 

I planförslaget satsas något större andel medel på åtgärder som går i rätt riktning 

avseende personer som exponeras för buller än i nollalternativet. När det gäller 

åtgärder som går i fel riktning avseende områden med hög ljudkvalitet satsas det 

i planförslaget något mindre medel på sådana åtgärder i förhållande till nollalter-

nativet. Planförslaget bedöms därmed sammantaget som något bättre avseende 

buller. 

I planförslaget satsas något större andel av medlen på åtgärder som leder i rätt 

riktning avseende ökade emissioner av luftföroreningen samtidigt satsas också 

större andel av medlen på åtgärder som går i fel riktning. Sammantaget bedöms 

dock planförslaget som bättre ur denna aspekt. 

När det gäller åtgärder som främjar fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på 

egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken bedöms sammantaget plan-

förslaget som ungefär likvärdigt med nollalternativet. 

  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafik-

slag: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping  

 Cykelsatsningarna Kvicksund-Tumbo och Hällby-Gröndal 

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 

Neutral påverkan på energianvändning per fordonskilometer: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Samtliga cykelsatsningar 

 Satsning kollektivtrafik enligt utredningar 

 Samtliga satsningar inom statlig medfinansiering, bidrag kommunalt 

vägnät 

 ÅVS 

 Statligt bidrag, Enskilda vägar 
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Figur 5-5 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Hälsa. 

 

Figur 5-6 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Hälsa. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en positiv påverkan. Av väg-

objekten har främst nedan en övervägande positiv påverkan: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ påverkan på transportsystemets totala emissioner av kväveoxider 

(NOx) och partiklar (PM10) har nedan åtgärder: 

 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 

Förbifart Flen väg 52 har negativ betydelse för förekomst av områden med 

hög ljudmiljökvalitet. 

Statlig medfinans del till Östra infarten har negativ påverkan på tillgänglig-

heten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Samtliga åtgärder har neutral påverkan på halter av kväveoxid och PM10 

samt på antalet personer exponerade för halter över MKN. De flesta åtgär-

derna har neutral påverkan på antal personer exponerade för bullernivåer 

högre än riktvärden för buller. 

Av de stora vägobjekten har Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52 

Kungsladugårdsleden till störst del neutral påverkan på hälsa. 
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Landskap 

Planförslagets inverkan på landskap går liksom nollalternativet i negativ riktning 

då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger negativ effekt för land-

skapet. Sammantaget bedöms planförslaget bedöms relativt likvärdigt nollalter-

nativet avseende inverkan på landskapet. 

 

 

Figur 5-7 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Landskap. 

 

Figur 5-8 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Landskap. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet landskap, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upp-

rätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218 

Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning avseende betydelse för mortalitet. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Flera av åtgärderna har negativ inverkan på betydelse för upprätthållande och 

utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter – avseende de-

laspekterna skala, struktur eller visuell karaktär och gäller särskilt Vägåtgär-

der. 

Väg 52 Kungsladugårdsleden påverkar nästan samtliga aspekter, med hänsyn 

till landskap negativt, delvis på grund av att vägen skapar nya barriärer och 

ökad risk för djur att dö till följd av trafiken. Åtgärden innebär även ett bety-

dande intrång i jordbrukslandskapets struktur och visuella karaktär, vilket bi-

dra negativt till förekomsten av livsmiljöer och värnandet om den biologiska 

mångfalden. Därtill är området ett riksintresse för kulturmiljövård vilket på-

verkas negativt av åtgärden. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon 

riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträck-

ning ha neutral påverkan. Även Trafiksäkerhetsåtgärder, då det sällan innebär 

byggande av nytt, bedöms generellt ha neutral inverkan. 
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Trafiksäkerhet 

I planförslaget satsas mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning 

för motoriserad trafik men samtidigt också mindre andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning för denna grupp. Även när det gäller trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter satsas det i planförslaget något mindre andel medel på åt-

gärder som går i positiv riktning för oskyddade trafikanter jämfört med nollalter-

nativet. Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv rikt-

ning än nollalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafik-

säkerhet. 

 

Figur 5-9 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet. 

 

Figur 5-10 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral in-

verkan.  

 

 

 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som går i positiv 

riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor än i 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder har positiv inverkan på både motortrafikanter och oskyd-

dade trafikanters trafiksäkerhet. 

 Väg 53 Infart Eskilstuna   

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa   

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna   

 Östra infarten Nyköping 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 E20 Infart Strängnäs har negativ inverkan på motortrafikanters trafik-

säkerhet 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärderna ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag samt åtgär-

der inom Statligt bidrag, Enskilda vägar bedöms ha neutral inverkan på tra-

fiksäkerhet. 
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nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka attraktiviteten för 

att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som re-

lativt likvärdiga. 

 

Figur 5-11 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 5-12 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel, därtill vilka typer av åtgärder som 

har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men 

även några vägobjekt: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping 

 

En åtgärd påverkar samtliga kriterier relevanta för kollektivtrafik, gång och 

cykel: 

 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

Även följande potter för medfinansiering bidrar positivt: 

 Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum  

 Statlig medfinans del till Östra infarten   

 Statlig medfinans kommunalt vägnät 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det saknas åtgärder som bidrar negativt till kollektivtrafik, gång och cykel. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Flera av vägåtgärderna bedöms ge neutralt bidrag: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  
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Sociala konsekvenser 

Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fyra hu-

vudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning, (3) socioekonomiska förutsättningar, samt vad gäller-

generell tillgänglighet. Resonemang för om hur det slutliga planförslaget bidrar 

till inkludering, sammanhållning, tillgänglighet och hälsa.  

Jämställdhetsperspektiv 

Det satsas något större andel medel i planförslaget, jämfört med nollalternativet, 

på åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Detta 

beror främst på att den stora åtgärden Väg 52 Kungsladugårdsleden ingår i plan-

förslaget, som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Mest 

medel satsas på åtgärder med jämn dagbefolkning, och ytterst lite på åtgärder 

som gynnar områden med kvinnlig dagbefolkning.  

Det satsas ungefär lika stor andel medel på åtgärder som går i positiv riktning 

vad gäller trygghet och bekvämlighet inom fokusområdet ”Medborgarnas resor” 

i planförslaget och nollalternativet. 

Det satsas något större andel medel till åtgärder som går i positiv riktning vad 

gäller tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och 

aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna nedan) i planförslaget än i nollal-

ternativet. Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som 

går i positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid 

korta resor än i nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka 

attraktiviteten för att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalterna-

tiven därför som relativt likvärdiga genom att på likvärdigt sätt svara mot kvin-

nors och mäns resbeteenden och värderingar i förhållande till transportsystemet. 

När det gäller trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister satsas det i 

planförslaget något mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning för 

GCM-trafikanter jämfört med nollalternativet. 

Sammantaget bedöms planförslaget likvärdigt avseende jämställdhet som nollal-

ternativet. 

 

Figur 5-13 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 

Figur 5-14 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller 

tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning i det slut-

liga planförslaget än i nollalternativet. Detta beror på att fokuset är större på kol-

lektivtrafik-, gång och cykelåtgärder och mindre på vägåtgärder.  

Emellertid så ligger fler åtgärder i potter i planförslaget jämfört med nollalterna-

tivet där de ligger som enskilda objekt., Detta gör att de i planförslaget har de då 

ingått i en sammanväg bedömning för potten som blivit positiv avseende till-

gängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, medan det 

i nollalternativet varit fler enskilda åtgärder att bedöma och som då ibland få 

neutral bedömning. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som 

mer positiva, men i själva verkat har inte alla åtgärder kunnat bedömas. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Endast en åtgärd berör områden med övervägande kvinnlig dagbefolkning. 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Även samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till 

jämställdhet samt åtgärder som syftar till ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter, exempelvis: 

 Kvicksund-Tumbo 

 Hällby-Gröndal  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning och 

som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värde-

ringar:    

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som gynnar områden med jämn könsfördelning i dagbefolkning och 

som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värde-

ringar är bland annat: 

 E20 Infart Strängnäs  

 Östra infarten Nyköping  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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Figur 5-15 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funkt-
ionsnedsättning. 

 

 

Figur 5-16 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funkt-
ionsnedsättning. 

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder innehåller gång-, cykel och/eller kollektivtrafikåtgär-

der och gynnar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funkt-

ionsnedsättningar: 

 
 Väg 57 Gnesta-E4   

 Väg 55 Dunker-Björndammen  

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget 

bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-

nings, exempel på sådana åtgärder är: 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Infart Strängnäs 

Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms inte ha en särskild påverkan på tillgänglig-

het, eftersom de inte skapar några nya möjligheter för personer att resa eller 

bidrar inte till ökad mobilitet. Dock kan en genomförandet av många trafik-

säkerhetsåtgärder bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet oberoende av kön, ålder eller funktionsförmåga. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller 

tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktivi-

teter i planförslaget än i nollalternativet, och gynnar därmed socioekonomiska 

svaga grupper resande och förutsättningar i högre utsträckning.  

Däremot satsas det något mindre andel medel, om än marginellt, på åtgärder som 

gynnar socioekonomiskt svaga områden i planförslaget än i nollalternativet. Det 

beror bland annat på att åtgärd Västerleden, som bidrar till inkludering och sam-

manhållning, endast finns med i nollalternativet. Skillnaderna i satsade medel 

som gynnar socioekonomiskt svaga områden mellan planförslaget och nollalter-

nativet är emellertid små och de flesta åtgärder bidrar inte alls till inkludering 

sammanhållningen i regionen eller tillgänglighet specifikt för dessa områden.  

Bedömningen är att planförslaget gynnar socioekonomiskt svaga grupper i något 

större utsträckning än nollalternativet.  

 

Figur 5-17 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

 

 

Figur 5-18 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar. 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder bidrar till inkludering och sammanhållning genom att de 

sträcker sig över områden av olika karaktär, däribland områden med risk för 

social utsatthet: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Förbifart Flen väg 55 bidrar till inkludering och tillgänglighet.  

Samtliga gång-, cykel och kollektivtrafikåtgärder bidrar positivt till tillgäng-

lighet och inkludering av socioekonomiskt svaga grupper, genom att de gyn-

nar socialt utsatta gruppers förutsättningar. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på sammanhållning och jäm-

likhet.  
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Generell tillgänglighet 

Satsade medel går generellt sett till åtgärder i planförslaget, likt nollalternativet, 

som bidrar positivt till medborgarnas resor. Bidraget är något mindre i planför-

slaget. En stor del av satsade medel går även till åtgärder som bidrar positivt till 

näringslivets transporter, där de positiva bidragen är jämförbara mellan planför-

slaget och nollalternativet 

När det gäller tillgänglighet regionalt och mellan länder har åtgärderna främst 

positivt bidrag på de lokala- och regionala arbetspendlingsmöjligheterna. Bidra-

gen i planförslaget, i förhållande till nollalternativet, är något större.  

Bedömningen kan framstå som överraskande eftersom det satsas mindre andel 

medel på vägåtgärder, som generellt ger positiva bidrag till näringslivets trans-

porter och medborgarnas resor, i planförslaget. En förklaring till att planförslaget 

framstår som mer positivt än nollalternativet är att vissa åtgärder, som tidigare 

bedömts som neutrala, nu ingår i potter som i sin helhet bedöms som positiva i 

förhållande till bedömningsområdet. Exempelvis ingår cykelstråket Eskilstuna-

Kvicksund, som bidrar neutralt till både tillförlitlighet (medborgarnas resor) samt 

kvalitet och tillförlitlighet (näringslivets transporter) i nollalternativet, i planför-

slagets pott ”Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala 

vägnätet”, där potten sammantaget bedöms bidra positivt. 

Sammantaget bedöms planförslaget och nollalternativet vara jämförbara. 

 

Figur 5-19 Planförslaget. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter 
samt tillgänglighet regionalt och mellan länder. 

 

 

Figur 5-20 Nollalternativet. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transpor-
ter samt tillgänglighet regionalt och mellan länder. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet generell tillgänglighet, därtill vilka typer av åtgärder som har neu-

tral inverkan. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör 

områden med risk för utsatthet, och som inte heller bidrar till tillgänglighet 

med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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5.3 Sammanfattning av bedömning 

Nedan visas en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen för den föreslagna 

länsplanen jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna av länsplanen kommer 

dock att bero av hur fördelningen av investeringsmedel inom åtgärdspaketen ser 

ut, vilka av åtgärderna inom potterna man väljer att genomföra och för de sociala 

konsekvenserna även var de ligger geografiskt. 

Socioekonomiskt utsatta områden är förfördelade när det gäller den geografiska 

fördelningen av de planerade hållplatsåtgärder, för övriga åtgärder är fördel-

ningen relativt jämn mellan starka och svaga områden. Effekterna beror på vilka 

områden som kommer att gynnas mest av prioriteringarna inom potterna. Det 

måste också studeras mer noggrant om de förfördelade områdena redan har god 

infrastruktur för kollektivtrafik-, gång-, och cykelåtgärder. Oavsett vilket är det 

viktigt, för att öka jämlikheten och det sociala kapitalet, att investeringar görs i 

dessa områden. 

En total bild av länsplanens effekter på framför allt sociala värden kan alltså fås 

först då de medel som tilldelas de olika åtgärdspaketen i länsplanen betalats ut 

till exempelvis kommuner. Det hade också varit en fördel för helhetsbilden om 

man kunnat se samlad bedömning av länsplanen tillsammans med den nationella 

planens åtgärder i Region Sörmland så att man kan se effekterna av de båda pla-

nerna tillsammans. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt bidrar större vägåtgärder till positiva bidrag inom samtliga kriterier 

som rör generell tillgänglighet, exempelvis: 

 Väg 57 Gnesta-E4  

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte 

ha en särskild påverkan på tillgänglighet, eftersom åtgärderna inom denna 

kategori inte skapar några nya möjligheter för näringslivet eller medborgarna 

att resa och bidrar inte till ökad mobilitet. Däremot har bidrar åtgärdskatego-

rin positivt bidrag till trygghet och bekvämlighet. 
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Miljö 

Klimat 

Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel medel på 

åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder 

som ger ökat trafikarbete på väg. Sammantaget är bedömningen att planförslaget 

är bättre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet. 

Hälsa 

Sammantaget bedöms planförslaget som något bättre ur aspekten totala emiss-

ioner och buller. Planförslaget bedöms som likvärdigt med hänsyn till fysisk ak-

tivitet, barns möjlighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtra-

fiken. Detta genom att planförslaget i förhållande till nollalternativet har en be-

tydligt mindre andel vägåtgärder och större andel gång-, cykel, och kollektivtra-

fikåtgärder. 

Landskap 

Sammantaget bedöms planförslaget gå i ungefär samma negativa riktning avse-

ende för kriterier med relevans för landskap. Både planförslaget och nollalterna-

tivet berör skyddade områden på olika sätt. 

Trafiksäkerhet 

Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nol-

lalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet. 

Skillnaden är dock liten. 

Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel 

I planförslaget satsas en större andel medel på åtgärder som ökar attraktiviteten 

för att resa kollektivt jämfört med nollalternativet. Planförslaget går i stället i 

något mindre positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla 

vid korta resor än i nollalternativet. Sammantaget bedöms de båda planalternati-

ven därför som relativt likvärdiga. 

Tabell 5-3  Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende miljökonsekven-
ser. 

 Planförslag 

Fokusområde    

Klimat  +  

Hälsa    

     Luft  +  

     Buller  +  

     Befolkning  0  

Landskap  0  

Trafiksäkerhet  -  

Kollektivtrafik, gång och cykel  0  
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Sociala konsekvenser 

Jämställdhetsperspektiv 

Planförslaget har både för- och nackdelar avseende jämställdhet gentemot nol-

lalternativet, och bidrar sammantaget likvärdigt till jämställdhet. I planförslaget 

satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet 

men kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter samt att öka 

attraktiviteten för att resa med kollektivtrafiken. I stället satsas mindre medel på 

åtgärder som ökar attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor samt ökar 

trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister. I planförslaget satsas 

också mer medel på åtgärder i områden med övervägande manlig dagbefolkning. 

I båda alternativen satsas lika mycket medel på åtgärder som leder till trygghet 

och bekvämlighet i transportsystemet. 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Planförslaget går över lag i något mer positiv riktning för tillgängligheten för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, detta genom att planförslaget 

innehåller en större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder, som gynnar 

dessa grupper. 

Socioekonomiska förutsättningar 

Planförslaget går överlag i något mer positiv riktning utifrån fokusområdet jäm-

likhet, detta genom att planförslaget innehåller en större andel gång-, cykel, och 

kollektivtrafikåtgärder, som ligger i linje med socioekonomiskt svaga gruppers 

generella resande och förutsättningar. 

Generell tillgänglighet 

Sammantaget tyder bedömningarna på att planförslaget är likvärdigt nollalterna-

tivet avseende generell tillgänglighet. Detta kan tyckas överraskande utifrån att 

nollalternativet har en betydligt större andel vägåtgärder som generellt bidrar po-

sitivt. En förklaring är att vissa åtgärder, som tidigare bedömts som neutrala, nu 

ingår i potter i planförslaget som i sin helhet bedöms som positiva i förhållande 

till bedömningsområdet. 

Tabell 5-4  Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende sociala konse-
kvenser. 

Perspektiv / bedömningsområde Planförslag 

Jämställdhetsperspektiv 0 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning +* 

Socioekonomiska förutsättningar + 

Generell tillgänglighet 0* 

*) För potter har en sammanväg bedömning gjorts för hela potten. Fler åtgärder ligger i pot-
ter i planförslaget än i nollalternativet vilket gör att det i nollalternativet varit fler enskilda åt-
gärder att bedöma. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som mer positiva 
avseende av planförslagets effekter för generell tillgänglighet samt effekter för barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning än om enskilda åtgärder inom potterna bedömts var 
för sig. 
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Summering 

Skillnaderna i effekter mellan planförslaget och nollalternativet är genomgående 

relativt små. Bedömningarna för planförslaget är över lag något bättre än nollal-

ternativet vad gäller bidragen till miljö och social hållbarhet. Jämfört med nol-

lalternativet bidrar planförslaget i något mer gynnsam riktning avseende miljö 

eftersom det går i mer positiv riktning för klimat, hälsa, landskap och attraktivi-

teten för resande med kollektivtrafik, gång och cykel. Planförslaget går i något 

mindre gynnsam riktning avseende trafiksäkerhet. Planförslaget går sammanta-

get i något mer positiv riktning vad gäller social hållbarhet, detta främst vad gäl-

ler tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktions-nedsättning, samt 

för socioekonomiskt svaga grupper. För jämställdhet samt generell tillgänglighet 

är planförslaget jämförbart med nollalternativet.  

5.4 Målkonflikter 

Hållbarhetsbedömningen är strukturerad utifrån de transportpolitiska målen och 

dess olika preciseringar. De miljöaspekter som enligt miljöbalken ska bedömas 

har integrerats i bedömningen liksom de sociala aspekter som ingår i vedertagen 

metodik för social konsekvensbedömning. Visualiseringen i en samlad bedöm-

ningsmatris ger en överblick för de synergier och motsättningar som finns mellan 

olika aspekter, se matriser i bilaga 2. 

Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som mål-

konflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å ena 

sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hän-

synsmål rörande miljö och hälsa. Det finns även konflikter inom funktionsmålet. 

För hänsynsmålet rörande trafiksäkerhet finns det i regel en bättre överenstäm-

melse med funktionsmålet sett till vilka åtgärder som genomförs som kan leda 

till både ökad trafiksäkerhet som minskade restider för bil. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga enligt den proposition som fastsla-

gits av Riksdagen. Samtidigt poängteras att för att det övergripande transportpo-

litiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. Miljö, hälsa och trafiksäkerhet bör alltså ses som ramen 

för transportplaneringen. 

Nedan presenteras de huvudsakliga målkonflikter som kan konstateras utifrån 

den hållbarhetsbedömning som gjorts för länsplanen. 

 Vägobjekt och miljö. Tillgängligheten (i denna hållbarhetsbedömning 

preciserat i form av fokusområdena Medborgarnas resor, Näringslivets 

transporter och Tillgänglighet regionalt och mellan länder) gynnas gene-

rellt sett av såväl större som mindre väginvesteringar. Detta står i konflikt 

med miljöaspekter såsom klimat och landskap. I planförslaget satsas sam-

mantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ riktning när 

det gäller klimat och landskap genom att det satsas mycket medel på väg-

objekt. Vägsatsningarna innebär ökad tillgänglighet för bil men står sam-

tidigt i konflikt med nämnda miljöaspekter. Detta lyfts också fram av be-

dömningarna. 
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 Konflikterande tillgänglighetsmål. Byggandet av större vägobjekt kan 

också bidra till att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan områden. Byg-

gandet av mötesfria vägar kan leda till undanträngning av gång- och cy-

keltrafikanter om inte dessa trafikantgruppers tillgänglighet tvärs och 

längs stråken säkerställs (vilket är svårt att bedöma utifrån de underlag 

som använts inom hållbarhetsbedömningen). På motsvarande sätt kan 

mötesfria vägar utgöra hinder för personer (ofta unga personer) som kör 

långsammare fordon tillexempel A-klassade fordon. Väginvesteringar ex-

kluderar också grupper som inte har tillgång till körkort eller bil, till ex-

empel barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor i 

viss mån och socioekonomiskt svaga grupper inklusive utlandsfödda per-

soner. Detta ställer olika tillgänglighetsmål mot varandra – generell till-

gänglighet och tillgänglighet för olika grupper. Emellertid kompenserar 

flera av vägobjekten sin negativa inverkan, genom att det också införs åt-

gärder för gång-, cykel och kollektivtrafik. 

 

 Trafiksäkerhet och väginvesteringar. Mittseparering, som byggandet 

av exempelvis 2+1 vägar innebär, byggs ofta av trafiksäkerhetsskäl för att 

minska antalet dödade och allvarligt skadade personer i trafiken. Den 

gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling som Sverige haft genom åren beror 

bland annat på ett systematiskt införande av mötesfrihet på statliga vägar. 

Det finns dock en risk att vägobjekt drivs utifrån förevändningen att öka 

trafiksäkerheten när det underliggande skälet mer handlar om restidsvins-

ter och bekvämlighet. Det riskerar att ställa mål om trafiksäkerhet (för 

motortrafikanter) mot miljömål när egentligen trafiksäkerheten (för gå-

ende och cyklister) snarare borde ses som en förutsättning för mer hållbar 

resande. Frågan är alltså vilka vägåtgärder som blir nödvändiga: 1+1-väg, 

2+1 väg eller 2+2 väg, och om sänkt hastighet på större vägar också skulle 

kunna vara en alternativ åtgärd. 

 

 Fördelningseffekter. Det finns också en fördelningsmässig dimension i 

valet av åtgärder i länsplanen när nyttor och kostnader fördelas mellan 

trafikantgrupper, befolkningsgrupper och geografier. Det handlar om 

vilka grupper och geografier som gynnas och missgynnas av åtgärderna 

utifrån vilka transportsätt som regionen satsar på, vilka geografier som får 

åtgärder och vilka befolkningsgrupper som får ta del av transportsyste-

mets nyttor och som drabbas av dess onyttor. Bedömningarna visar att 

fördelningen av åtgärder är relativt jämn mellan socioekonomiskt starka 

och svaga områden. Även om flera vägåtgärder kompenserar genom att 

även inkludera gång- och cykelåtgärder i viss mån så är satsningarna på 

vägobjekt är storleksmässigt omfattande i jämförelse med cykel och kol-

lektivtrafik. Det innebär att grupper som inte kör bil eller har dålig tillgång 

till bil förfördelas. 

I planförslaget satsas en stor andel medel på vägobjekt. Så är ofta fallet i länspla-

ner 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 
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investeringsbudgeten upp för den länsplan som avser perioden år 2022–2033. 

Det minskar handlingsutrymmet för av driva utvecklingen i mer hållbar riktning. 

5.5 Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, 

hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan 

I den metod som här tillämpats för att bedöma betydande miljöpåverkan har in-

gått att peka ut åtgärder som går i positiv riktning och motverkar/förebygger be-

tydande miljöpåverkan. Ofta är effekterna av kompensatoriska åtgärder redan 

med i bedömningen av olika objekt och åtgärdskategorier. Sådana åtgärder har 

alla i kapitel 5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag markerats 

med grön färg i de matriser som visats och också i text beskrivits i rutor med 

grön ram. 

5.6 Kompletterande åtgärder för att hantera sociala konsekvenser 

Utifrån nulägesbeskrivningen kan konstateras att det finns olika sociala utma-

ningar som regionen står inför. Allt ifrån skiftande socioekonomiska förutsätt-

ningar med ojämlika livsvillkor till ojämlika tillgänglighets- och mobilitetsförut-

sättningar för olika befolkningsgrupper. Även kvinnor och män reser på olika 

sätt, har olika tillgång till olika färdsätt och olika värderingar kopplat till trans-

portsystemet. Jämställdhet och jämlikhet handlar inte om att göra och vara lika, 

men om att ges likvärdiga möjligheter. 

Det finns möjlighet att fånga och hantera en del sociala utmaningar genom åtgär-

der i länsplanen, men dessa utmaningar handlar också om åtgärder som rör senare 

planeringsskeden och såklart också andra samhällssektorer. Vissa aspekter av 

social hållbarhet kan påverkas i tidiga, strategiska skeden av transportplane-

ringen, bland annat genom åtgärder i länsplanen, medan andra aspekter är mer 

en fråga för senare skeden. Till exempel är trafikering i kollektivtrafiken liksom 

utformningen av trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer mer en fråga för se-

nare skeden. Vilka gruppers och geografiers resefterfrågan och tillgänglighet 

som adresseras av åtgärder är ofta en fråga för en länsplan liksom vilka grup-

per/geografier som får åtgärder och hur transportåtgärder kan användas för att 

knyta samman olika grupper av människor i samhället och bidra till ökad sam-

manhållning och tillit. 

De potentiella sociala konsekvenser som lyfts fram i hållbarhetsbedömningen för 

länsplanen blir viktiga att beakta och fortsatt hantera i kommande skeden av 

transportplaneringen. Till exempel: 

 I fördelningen av medel i de potter som finns inom länsplanen bör en sys-

tematik tillämpas som säkerställer att de åtgärder som genomförs bidrar 

till en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt. Förslagsvis till-

lämpas bedömningskriterier av det slag som använts i den här hållbarhets-

bedömningen som underlag för prioritering av medel i potterna. 

 I fortsatt planering av de väginvesteringar som ingår i länsplanen finns det 

möjlighet att beakta tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister 

och för personer som tar sig till/från kollektivtrafiken. Det är viktigt att 

säkerställa att inga nya barriäreffekter skapas och att befintliga minime-

ras. 
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 I fortsatt planering av kollektivtrafiken, till exempel vad gäller linjedrag-

ning, lokalisering av hållplatser och stationer och i tidtabelläggning, finns 

det möjlighet att beakta områden med olika socioekonomiska förutsätt-

ningar liksom målpunkter för olika grupper (till exempel utifrån ålder och 

kön). Det finns också möjlighet att knyta samman människor från olika 

grupper i samhället genom kollektivtrafiken liksom att befolka platser och 

därigenom öka tryggheten. 

 I den fortsatta planeringen och utformningen av transportsystemet blir det 

också viktigt att säkerställa olika befolkningsgruppers delaktighet genom 

olika former av dialog. 

Inkluderingen av olika gruppers förutsättningar och värderingar i transportplane-

ringen är något som behöver hanteras ur en demokratisk och inkluderande syn-

punkt, men kunskap om olika grupper behövs även för att kunna skapa en jämlik 

och jämställd tillgänglighet, och för att planeringen ska skapa likvärdiga möjlig-

heter att förflytta sig och ta del av utbud och aktiviteter.  

Länsplanen innehåller traditionellt en stor andel vägobjekt. För att leva upp till 

mål om jämställdhet och jämlikhet behövs även stora satsningar på gång, cykel 

och kollektivtrafik. Därtill behöver satsningar göras såväl på landsbygd (vilket 

kan handla om både bil och alternativ till bilen) som i socioekonomiskt svaga 

områden på både landsbygd och i tätorter. I socioekonomiskt svaga områden är 

det särskilt viktigt att satsa på åtgärder som syftar till gång, cykel och kollektiv-

trafik då körkortsinnehav och bilinnehav är lägre bland boende i dessa områden 

liksom att resandet till viss del sker mer lokalt jämfört med andra befolknings-

grupper. En medveten fördelning av åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika 

mobilitetsförutsättningarna och livsvillkoren i regionen.  

Även hälsoeffekter av infrastruktursatsningar mellan grupper och geografier är 

något som länsplanen kan och bör hantera. Socioekonomiskt svaga områden och 

grupper är generellt mer påverkade av transportsystemets negativa effekter i form 

av olycksrisker, buller, luftföroreningar, barriäreffekter och bristande infrastruk-

tur, samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet. Trans-

portplaneringen behöver tillse en jämnare fördelning och åtgärder behöver vidtas 

för att mildra de negativa effekterna. Därtill kan planeringen syfta till att förbättra 

möjligheterna för barns aktiva mobilitet genom att satsa på åtgärder som förbätt-

rar gång, cykel och kollektivtrafikmöjligheter till barns målpunkter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Remissammanställning avgränsningssamråd 

 
Remissinstans Yttrande/synpunkt/fråga Kommentar/hantering 

Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Det bör förtydligas att syftet med miljöbe-
dömningen är att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Detta har förtydligats i rapporten. 

 Det behöver tydligt framgå vad som av-
ser innehållet i den formellt lagreglerade 
miljöbedömningen enligt 6 kap. MB 

Detta tydliggörs i rapporten.  

 Det kan i sammanhanget kan vara vär-
defullt om en uppföljning enligt 6 kapitlet 
19§ miljöbalken (MB) av hur tidigare plan 
och miljöbedömning bidrog till måluppfyl-
lelse av miljökvalitetsmålen om möjligt 
beaktas och användes i arbetet med den 
nya miljöbedömningen och planen. 

Det är en intressant aspekt, men som vi bedömer i det 
ingår det indirekt i bedömningen av nollalternativ som 
ska spegla miljöeffekterna av att gällande planeringsin-
riktning fortsatt kommer att gälla. Nya planförslag be-
döms med nollalternativet som referens. 

 

 I bedömningarna under Klimat bör en be-
dömning av inverkan på totala emiss-
ioner av koldioxid läggas till. 

Sådant underlag finns inte tillgängligt i de SEBar som 
bedömningarna i huvudsak baseras på. I bedömning-
arna pekas därför endast riktning ut och ingen kvantifi-
ering har varit möjlig att göra.  

 Förutom att redovisa en identifiering, be-
skrivning och bedömning av eventuella 
rimliga planförslag, så bör även en över-
siktlig redovisning göras av viktigare väg-
val som gjorts vid beslut om inriktning 
och vidare i planframtagandet och vilka 
alternativ som då valts bort. 

I hållbarhetsbedömningen ingår en sådan redovisning. 

 Förslaget innehåller många kriterier un-
der rubrikerna Hälsa och Landskap. Det 
finns en risk att alltför många kriterier kan 
göra bedömningen omfattande och svår-
överskådlig, och rekommenderar Reg-
ionen att utifrån de miljöaspekter som 
kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan se över vilka kriterier som är 
viktigast och fokusera på dem. Detta kan 
göra det lättare att använda miljökonse-
kvensbeskrivningen som ett verktyg i 
planutformningen och löpande bedöm-
ning av alternativ. Bedömningen ska gö-
ras för planen och inte enskilda objekt. 

Resultaten av bedömningarna presenteras i en bedöm-
ningsmatris där den samlade bedömningen på högre 
nivå går att utläsa. I rapporten kommer också slutsatser 
att dras avseende helheten i de olika planförslag och 
inte på enskilda objekt. 
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Bilaga 2: Bedömningsmatriser 

Nollalternativ 
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effektivitet
Övr

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Generell tillgänglighet

Barn, äldre och 

personer med 

funktionsnedsättning

Socioekonomiska 

förutsättningar 

Andelar och relativ 

attraktivitet för 

kollektivtrafik, gång 

och cykel

Klimat

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

ÅTGÄRDER

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Cykel 

statligt 

vägnät

Kollektivtrafik

Statlig 

medfinans 

kommunalt 

vägnät

Klimat

Trafiksäkerhet

Medborgarnas resor

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt och 

mellan länder

Jämlikhet

Kollektivtrafik, gång och 

cykel

Hälsa

Landskap



 

Nollalternativ för jämförelse mot slutligt planförslag 
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Generell tillgänglighet
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Statlig medfinans 
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FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Cykel 

statligt 

vägnät

Kollektivtrafik
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Slutligt planförslag 
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mellan länder
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