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Förord 
Denna rapport utgör ett inspel till Trafikverket i en analys om hur strategisk miljöbedömning kan 

användas i den statliga transportplaneringens tidiga skeden med fokus på inriktningsunderlaget. 

Rapporten är framtaget inom projektet ”TRAMP- Är långsiktig transportplanering och 

miljöbedömning kompatibla processer?” som är ett forsknings- och innovationsprojekt (FoI), 

finansierat av Trafikverket under perioden 2017 - 2019. Deltagande forskare i projektet är Berit 

Balfors och Ulrika Gunnarsson-Östling, KTH, Kristina Lundberg och Tobias Robinson, Ecoloop, Karolina 

Isaksson och Linnea Eriksson, VTI.  

FoI-projektet har planerats för att successivt leverera användbart underlag till Trafikverket. 

Föreliggande rapport är ett underlag inför Trafikverkets arbete med att ta fram ett 

inriktningsunderlag.  
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1. Inledning  
Utveckling av transportsystemet och satsningar i transportinfrastruktur presenteras av regeringen 

vart fjärde år i en infrastrukturproposition, senast i proposition 2016/17:21 Infrastruktur för 

framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (Prop. 2016/17:21). 

Inför propositionen får Trafikverket ett uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Detta underlag 

ligger till grund för regeringens strategiska vägval för infrastrukturpropositionen och dess 

ekonomiska ramar. Efter det att riksdagen har beslutat om propositionen får Trafikverket i uppdrag 

att lämna förslag till nationell plan för transportsystemet i den efterföljande så kallade 

åtgärdsplaneringen. Den nationella planen omfattar investeringar i det statliga järnvägsnätet och i 

det statliga stamvägnätet. Resterande delar av det statliga vägnätet hanteras i 21 länsplaner för 

regional transportinfrastruktur som tas fram av regionala planupprättare. Utgångspunkter för den 

långsiktiga planeringen är de transportpolitiska målen och de globala Agenda 2030 målen. Efter att 

Trafikverkets förslag har remissbehandlats fattar regeringen beslut om infrastrukturplanerna vilka 

omfattar den nationella planen och de ekonomiska ramarna för de 21 länsplanerna för regional 

transportinfrastruktur.   

Strategisk miljöbedömning, som är en process för att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas, har för de tre senaste 

transportplaneringscyklerna genomförts tillsammans med framtagande av den nationella planen för 

transportsystemet (Figur 1). I den miljöbedömning som gjordes av förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029 konstaterades att den strategiska miljöbedömningen bör ske tidigare – 

redan i arbetet att ta fram inriktiningsunderlaget. Detta är även en av slutsatserna i rapporten 

Transportplanering 2.0 En åtgärd initierad av Miljömålsrådet (Trafikverket, 2018). Strategisk 

miljöbedömning genomförs även för länstransportplanerna, vilka är specifikt utpekade i 

Miljöbedömningsförordning (2017:966).  

Våren 2019 förväntades Trafikverket få ett nytt uppdrag om att ta fram ett inriktningsunderlag för 

2022-2033. Syftet med denna rapport är att ge underlag till Trafikverket om strategisk 

miljöbedömning för inriktningunderlaget; hur kan miljöbedömningsprocessen i detta skede utformas 

och hur bör centrala nyckelkomponenter i miljöbedömningen genomföras. Rapporten baserar sig på 

de resultat som framkommit i forsknings- och innovationsprojektet så här långt: analys av dokument 

och intervjuer, samt gemensamt utvecklingsarbete inom forskargruppen. 
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Figur 1 Övergripande planeringsprocess och ansvarig part för långsiktig transportplanering samt 
miljöbedömning såsom den var utformad för planeringscykeln 2018-2029. 

2. Strategisk miljöbedömning  
EU-direktivet för miljöbedömning av vissa planer och program (även kallat SMB-direktivet) (Direktiv 

2001/42/EG) har införts i svensk lagstiftning i Miljöbalkens (1998:808) och 

Miljöbedömningsförordningens (2017:966) bestämmelser om miljöbedömningar av planer och 

program. Bakgrunden till att EU införde direktivet för strategisk miljöbedömning (SMB) var att det 

hade visat sig att direktivet om miljökonsekvensbedömningar (MKB) (Direktiv 2011/92/EU) för 

projekt inte har varit tillräckligt för att främja hållbar utveckling i planprocesser. MKB på projektnivå 

blir ofta mer en utvärdering av projektets miljöpåverkan och inte i så hög grad ett styrmedel för 

hållbar utveckling. Ur den erfarenheten utvecklades strategisk miljöbedömning för planer och 

program som ett komplement till miljöbedömning på projektnivå, för att stärka arbetet med hållbar 

utveckling. 

Den strategiska miljöbedömningen syftar till att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i 
ett tidigt, mer övergripande skede av planeringen där det ännu finns utrymme för mer strategiska 
alternativa val (Prop. 2003/04:116). Den grundläggande idén med den strategiska miljöbedömningen 
är att möjligheten att identifiera hållbara lösningar ökar ju tidigare man kommer in i planerings- och 
beslutskedjan (Balfors, et al 2018a). För att ännu bättre förstå avsikten och syftet med lagstiftningen 
om strategisk miljöbedömning kan man gå till EU-kommissionens (2003) riktlinjer. I dessa riktlinjer 
står att läsa att kommissionen i och med införandet av krav på strategisk miljöbedömning önskar 
avhjälpa problemet med att miljöbedömningen äger rum i ett skede då möjligheterna till mer 
väsentliga ändringar är små. Med hjälp av strategisk miljöbedömning kan hållbara åtgärder utformas 
redan när planerna och programmen håller på att utarbetas, alltså i god tid innan de antas (Balfors, 
et al 2018b).  
 
I den europeiska såväl som i den svenska lagstiftningen finns beskrivet vilka planer och program som 

kräver strategisk miljöbedömning. Enligt EU direktivets artikel 2a är det planer och program 
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” – som utarbetas och/eller antas av en myndighet på nationell, regional eller lokal nivå eller som 

utarbetas av en myndighet för att antas av parlamentet eller regeringen genom ett 

lagstiftningsförfarande och  

 – som krävs i lagar och andra författningar” (Direktiv 2001/42/EG) 

Enligt kommissionens riktlinjer ska ovanstående citat tolkas som att båda strecksatserna ska 

uppfyllas. Planerna eller programmen måste med andra ord både utarbetas och/eller antas av de 

nämnda slagen av myndigheter och krävas enligt lagar och andra författningar för att det ska krävas 

en miljöbedömning.  

Den svenska lagstiftningen är uppbyggd på motsvarande sätt och det går att utläsa ur 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) vilka planer och program som ska antas medföra en 

betydande miljöpåverkan och som därmed kräver strategisk miljöbedömning. I den svenska 

lagstiftningen pekar förordningen specifikt ut länstransportplaner som föremål för miljöbedömning. 

Lagen pekar också ut planer eller program som avser transporter, utan att närmare specificera vilka 

dessa är. En tolkning är därmed att inriktningsunderlaget, åtgärdsplanering och åtgärdsvalsstudier 

kan vara sådana planer eller program för transporter där strategisk miljöbedömning krävs. Det är 

viktigt att beakta lagstiftningens avsikt och syfte för att göra en korrekt bedömning av vad som ska 

gälla. EU-kommissionens vägledning (EU-kommissionen 2003) pekar på att miljöbedömningen ska 

genomföras i ett övergripande skede där det ännu finns utrymme för mer strategiska alternativa val 

och möjlighet att bidra till hållbar utveckling. I fallet med långsiktig infrastrukturplanering är det 

därmed inriktningsunderlaget som är den naturliga startpunkten för miljöbedömningsprocessen – 

det är först och främst i detta skede som de viktiga strategiska vägvalen avseende planens inriktning 

görs. Om miljöbedömningen kommer igång först i samband med åtgärdsplaneringen, som var fallet i 

den senaste planeringsomgången (2018-2029), så innebär det att många viktiga beslut om planens 

inriktning redan har fattats. Miljöbedömning för inriktningsunderlaget är extra viktig i relation till 

fyrstegsprincipen1 eftersom man i det läget kan sätta en ram som sedan förmodligen blir den som 

gäller för åtgärdsplaneringen. 

Den långsiktiga transportplaneringen bör ses som en planeringsprocess som startar med 

inriktningsunderlaget och avslutas med regeringens beslut om nationell plan (Figur 1). Utifrån detta 

synsätt bör den strategiska miljöbedömningen starta samtidigt som planeringsprocessen påbörjas, 

det vill säga i samband med inriktningsunderlaget då de strategiska vägvalen för planen görs.  

Sammanfattningsvis:  

 Vi ser inriktningsunderlaget som startpunkten för den långsiktiga 

transportplaneringsprocessen.  

 Vi ser inriktningsunderlaget som en fysisk plan även om det handlar om fördelning av 

pengar (faktum är att det finns få exempel på planer som får så direkta fysiska 

konsekvenser som just inriktningsunderlaget och den nationella planen). Därmed tolkar vi 

lagen som att en strategisk miljöbedömning lämpligen ska initieras redan i 

inriktningsunderlaget om man ska följa intentionerna i EU-direktivet.  

 Vi anser vidare att strategisk miljöbedömning även i fortsättningen bör göras i 

åtgärdsplaneringen. Den strategiska miljöbedömningen bör likt planeringen ses som en 

                                                           
1
 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets strategi för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. I korthet består den av 1) Tänk om, 2) Optimera, 3) Bygg om och 4) Bygg 
nytt. 
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sammanhållen process som integrerat löper med planeringen från inriktningsskedet och 

vidare till åtgärdsplaneringen. 

3. Miljöbedömning eller hållbarhetsbedömning? 
Trafikverket har övervägt att genomföra en hållbarhetsbedömning istället för strategisk 
miljöbedömning för nästa inriktningsunderlag.  
 
En hållbarhetsbedömning är inte ett verktyg eller metod utan ett samlingsnamn för flera verktyg, 
metoder och processer. En hållbarhetsbedömning kan därför innebära en utvidgad strategisk 
miljöbedömning, det vill säga en process som sker på ett sätt som är förenligt med miljöbalkens krav 
på miljöbedömning, eller så kan en hållbarhetsbedömning göras utan att följa miljöbalkens 
föreskrifter om strategisk miljöbedömning.  
 
Om en hållbarhetsbedömning görs som en utvidgad miljöbedömning enligt 6 kap Miljöbalken, 
(Miljöbalk 1998:808) följs lagen, men det finns en risk att bedömningen blir orimligt omfattande och 
det är viktigt att våga avgränsa miljöbedömningen till kritiska mål, det vill säga mål som anses viktiga 
men svåra att nå, till exempel klimatmålet. I en hållbarhetsbedömning som inkluderar ett alltför stort 
antal aspekter finns en risk att fokus förflyttas från de effekter som av miljöbalken pekas ut som 
särskilt viktiga. I värsta fall kan en hållbarhetsbedömning då visa på en mängd positiva effekter inom 
områden som inte är lika relevanta som de som pekas ut av miljöbalken. Det kan då se ut som att en 
hög andel av effekterna är positiva, även om alla de som ska hanteras i en miljöbedömning enligt 
miljöbalken är negativa. 
 
Resonemanget knyter an till att det i samhället finns olika syn på hållbarhetsbegreppet och vilka 
aspekter som är viktigast. Vi förespråkar det synsätt som brukar kallas de planetära gränserna 
(Stockholm Resilience Centre, 2018). Enligt detta synsätt sätter de ekologiska systemen gränser för 
vilka mänskliga aktiviteter som är möjliga. Det går därmed inte att plocka ihop exempelvis några av 
de globala hållbarhetsmålen och peka på hur väl man når just dem, om sättet de nås på inte är 
förenligt med de gränser som sätts av de ekologiska systemen. Detta illustreras väl genom att bygga 
ihop de globala målen som en bröllopstårta (Figur 2). Basen i tårtan är den ekologiska hållbarheten – 
planeten sätter gränserna och de är inte förhandlingsbara. Nästa lager består av de sociala målen och 
högst upp återfinns de ekonomiska. 
 
Om hållbarhet däremot ses som ett smörgåsbord av olika aspekter skulle det gå att plocka ihop olika 
delar lite hur som helst (några sociala delar, några ekonomiska och några ekologiska). Problemet med 
detta synsätt är att helheten förloras.  
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.  
Figur 2 De globala hållbarhetsmålen som en tårta. (Källa: Stockholm Resilience Centre, 2018) 

 
Synsättet med de planetära gränserna kan ses i linje med Trafikverkets definition av hållbarhet i 
relation till tillgänglighet (Figur 3). Trafikverket beskriver i miljörapporten för 2017 (Trafikverket, 
2018) hur ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver tillgodose god tillgänglighet inom 
hållbarhetens ramar. Med detta menas att ingen dör eller skadas allvarligt och att transportsystemet 
bidrar till att miljö- och hälsomål kan nås.  
 

 
Figur 3 Säkerhet, miljö och hälsa skapar en ram for utvecklingen av god tillgänglighet. (Trafikverket, 2018) 

 
Det finns möjligheter att inom ramen för strategisk miljöbedömning enligt 6 kap Miljöbalken 
inkludera hela hållbarhetsbegreppet inom ramen för de aspekter som lyfts fram i lagstiftningen, 
nämligen:  
 
   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 
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   6. andra delar av miljön. 
 
Speciellt inom punkt 1 och aspekten befolkning finns stora möjligheter att lyfta in sociala aspekter 
men även inom ramen för punkt 3 med landskap, bebyggelse och kulturmiljö. Även ekonomiska 
aspekter går att läsa in, till exempel i punkt 3-5. Punkten 6 öppnar uttryckligen för att ta in andra 
aspekter än de som listas i punkterna 1-5, vilket visar att punkterna inte ska ses som begränsande för 
vilka aspekter som kan hanteras i en strategisk miljöbedömning. Det finns alltså inget i lagstiftningen 
eller i direktivet som motverkar att läsa in sociala och ekonomiska aspekter inom ramen för den 
strategiska miljöbedömningen. Tvärtom uttrycks syftet med strategisk miljöbedömning i lagen som 
ett verktyg för just hållbar utveckling, och inte enbart miljömässig sådan.  
 
I en strategisk miljöbedömning för inriktningsunderlaget är det lämpligt att utgå ifrån miljöbalkens 
listade aspekter med tanke på att det är en lagstadgad process. Trafikverkets prioriterade aspekter 
sorteras då in under miljöbalkens aspekter.  
 
Om en hållbarhetsbedömning inte görs på ett sätt som är förenligt med miljöbalkens krav på 
miljöbedömning enligt 6 kap finns en stor risk att viktiga processmässiga steg missas samt att fokus 
blir fel.  
 
Sammanfattningsvis:  

 Vi anser att en strategisk miljöbedömning i enlighet med 6 kap miljöbalken bör genomföras 
i inriktningsunderlaget. En sådan strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken kan 
tillämpas med en bred och inkluderande ansats och innefattar med fördel fler aspekter än 
bara miljö.  

 Vi vill poängtera att de ekologiska systemen bör förstås som prioriterade och något som 
utgör en ram för övriga aspekter. 

 

4. Processen för integrerad miljöbedömning i inriktningsunderlaget  
Om miljöbedömningsarbetet ska kunna bidra på ett konstruktivt sätt i arbetet med 

inriktningsunderlaget är det viktigt att i första hand jobba med en integrerad process mellan 

inriktningsunderlaget och miljöbedömningen. Här finns viktig kunskap och erfarenhet inom 

Trafikverket att hämta från den miljöbedömning som genomfördes för åtgärdsplaneringen i den 

senaste planeringsomgången (2018-2029). Åtgärdsplaneringen och inriktningsunderlaget ligger dock 

formellt under olika organisatoriska enheter inom Trafikverket. Det blir därför viktigt att överföra 

kunskap och erfarenheter från Trafikverkets verksamhetsområde Planering (som tar fram 

inriktningsunderlaget) till Trafikverkets verksamhetsområde Strategisk Utveckling (som tar fram den 

nationella planen).  

I den senaste planomgången för åtgärdsplanering framhåller de inblandade att de som ansvarade för 

miljöbedömningen och de som tog fram själva åtgärdsplaneringen arbetade mycket mer integrerat 

än vad de gjort tidigare och att miljöbedömningen därför utgjorde ett bättre stöd för 

åtgärdsplaneringen än vad som varit fallet tidigare. Här noterar forskargruppen, genom de intervjuer 

som genomförts, att personer på andra myndigheter i flera avseenden bekräftar bilden av att den 

senaste processen har inneburit framsteg jämfört med i tidigare planeringsomgångar, men att det 

samtidigt kvarstår behov av fortsatt utvecklingsarbete. Det bedöms till exempel finnas mer att göra 

när det gäller att ta till vara andra myndigheters sakkunskap om viktiga miljöfrågor, vilket även har 

konsekvenser för former för dialog och samverkan.  
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När det gäller Trafikverkets egen bild av processen visar det sig att en viktig framgångsfaktor, enligt 

deras egna erfarenheter, var det sätt som de organiserade miljöbedömningsarbetet internt. Det var 

en grupp på cirka fem personer som ledde miljöbedömningsarbetet. Dessa var så kallade 

miljögeneralister; de var intresserade och kunniga om helheten med både planering och miljö. De 

hade både god och kontinuerlig kontakt med miljöexperterna och med dem som ledde själva 

planeringsarbetet. Miljögeneralisterna utgjorde således länken mellan miljöexperterna och 

planexperterna och arbetssättet skapade synlighet och legitimitet internt i planeringsprocessen. 

Framgångsfaktorer som framhölls för att en sådan här grupp ska fungera väl är: 

 att den består av personer med kompetens om både transportplanering och miljö,  

 att de har kontinuerlig kontakt med varandra,  

 att de känner varandra väl även om de sitter på olika kontor samt  

 att de hela tiden måste ha god överblick över vad som händer i processen. Detta får de 

genom att ha kontinuerliga möten med inblandade i olika processer. 

Förutom den grupp av miljögeneralister som leder miljöbedömningen krävs det att Trafikverkets 

miljöexperter (gäller till exempel frågor om landskap, biologisk mångfald och klimat) har tid och 

möjlighet att delta i arbetet med miljöbedömningen. Det är viktigt att tidigt binda upp nödvändiga 

resurser till processen och sedan säkra resurser löpande genom att miljöexperternas chefer 

involveras i arbetet genom att till exempel kallas till viktiga avstämningsmöten. Förutom de interna 

miljöexperterna inom Trafikverket kan kompetens som andra myndigheter står för utnyttjas bättre i 

samband med exempelvis samråd, vilket beskrivs närmare nedan (se kap 5.1). 

En annan viktig faktor för framgång är utbildning och fortbildning i miljöbedömning för alla 

inblandade tidigt i processen, eller ännu hellre innan den startar. Detta är viktigt eftersom 

intervjuerna i projektet visar att det fortfarande tycks råda viss osäkerhet hos vissa i organisationen 

om vad som är syftet med strategisk miljöbedömning och hur en sådan bör utföras. Utbildning ger en 

bra plattform så att alla, oavsett avdelning och utbildningsbakgrund, drar åt samma håll i 

utförandefasen och har förståelse för hur arbetet med strategisk miljöbedömning bedrivs.  

Förutom resurser i form av experter och utbildning är tid en mycket viktig faktor för ett bra 

miljöbedömningsarbete eftersom det tar tid att integrera miljöaspekter i planarbetet samt att göra 

miljöbedömningar av planförslaget vartefter det växer fram. För att använda tiden effektivt bör man 

ha en plan för när man gör vad i processen och planera in avstämningsmöten. Planeringsprocessens 

start i och med regeringens uppdrag är en extern faktor som Trafikverket inte styr över. Trafikverket 

kan däremot förbereda arbetet på eget initiativ så att mer är färdigt när regeringens uppdrag 

kommer.  

Utgångspunkt för strategiska miljöbedömningen 
Innan arbetet med inriktningsunderlaget börjar är det viktigt att tydliggöra hur/på vilka premisser 

vägval görs när det gäller planens övergripande inriktning. Begreppen ”baseline-ledd” respektive 

”mål-ledd” miljöbedömning utgör två skilda förhållningssätt till vilken roll miljöbedömningen kan 

spela för att ge stöd i denna fas av processen.  

I miljöbedömningsforskning uttalas ibland kritik mot miljöbedömningsansatser som i alltför hög grad 

genomförs utifrån en baseline-ledd ansats. Visst är kännedom om ”baseline” en viktig utgångspunkt 

för allt miljöbedömningsarbete – det handlar om att ha kunskap om nuläget och rådande trender och 

på så vis kunna identifiera strategiska vägval för långsiktig hållbarhet i planeringsinriktningar som tas 

fram. Men samtidigt innebär ”baseline”-ansatsen ett mer konserverande synsätt där man inte alltid 

lyfter blicken från nuläget och kanske inte heller får så mycket stöd att ompröva en etablerad 
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inriktning. Therivel (2010) beskriver det som att baseline-ansatsen är ett sätt att hantera dagens 

problem – medan den mål-ledda ansatsen är ett arbetssätt för att förhålla sig till, och kunna realisera 

uppställda mål och visioner. 

Baseline-ansatsen kan ha ett värde då inga mål finns formulerade, där baseline-ansatsen erbjuder ett 

sätt att ändå kunna bedriva ett strukturerat miljöbedömningsarbete. Men när det finns uttalade mål, 

till exempel mål om minskad klimatpåverkan och bibehållen biodiversitet, social inkludering, 

tillgänglighet och hälsa, så är det lämpligt att på ett tydligt sätt ta avstamp i dessa och arbeta utifrån 

en mål-ledd ansats där miljöbedömningen blir ett processtöd för att bedriva en strategisk 

planeringsinriktning i linje med uppställda mål. Givetvis är kännedom om baseline en viktig grund 

även här, men det målledda arbetssättet är det som anses ge bäst stöd för det som är den yttersta 

intentionen med strategisk miljöbedömning, nämligen att åstadkomma en integrering av 

miljöaspekter i ett skede där det ännu finns utrymme för strategiska val. Detta är särskilt viktigt i 

inriktningsunderlaget.  

En mål-ledd ansats möjliggör även för Trafikverket att bättre kunna förhålla sig till fyrstegsprincipen 

och att arbeta tydligare med steg 1- och steg 2- åtgärder, snarare än att såsom idag framförallt 

arbeta med steg 3 och 4.  

Inom forskningen är det allmänt känt att integreringen av miljöhänsyn i långsiktig 

infrastrukturplanering försvåras av det etablerade transportplaneringssynsättet om ”predict and 

provide” (Banister, 2008; Pettersson, 2014, Isaksson et al 2017). Uttrycket avser ett förhållningssätt 

enligt vilket planeringens uppgift är att möta efterfrågan på transport, inte att dämpa efterfrågan i 

sig. Mot bakgrund av detta är det extra viktigt att man inom transportområdet förstår skillnaden 

mellan ”baseline-ledd” och ”mål-ledd” miljöbedömning, och hur de båda ansatserna kan/bör 

kombineras, för att lyckas tänka nytt och inte fastna i det traditionella ”predict and provide”-

synsättet.  

I forskningen kring strategisk miljöbedömning förekommer en diskussion kring ”EIA2-baserad 

strategisk miljöbedömning” respektive strategisk miljöbedömning som baseras på ”strategic 

thinking.”  

Med ”EIA-baserad strategisk miljöbedömning” menas här att miljöbedömningen görs som en 

utvärdering av en redan föreslagen plan eller program, liknande det arbetssätt som är vanligt i 

samband med en specifik miljöbedömning för ett projekt. I Trafikverkssammanhang sker detta till 

exempel i samband med vägplane-MKB. Då bedöms alltså dess påverkan utifrån en baseline (utifrån 

rådande miljöförhållanden och ibland även miljömål). En Strategic Thinking SMB är proaktiv vilket 

innebär att bedömningen görs utifrån en sektors/situations kontext med mer fokus på visioner och 

strategier.  I förhållande till planering så är det ytterligare faktorer som skiljer de båda metoderna åt: 

medan EIA-based SMB kan göras parallellt med planeringen, och användas i bedömningen av planens 

miljöpåverkan, så är Strategic Thinking SMB integrerad i planeringsprocessen (så att de smälter ihop 

till en enda process) eller en beslutscentrerad process. Strategic Thinking SMB ger ett ramverk för 

beslut, och planeringsprocessen. 

Strategic Thinking SMB är inte kopplat till ett färdigt förslag till en plan eller program utan är tänkt att 

medverka till att forma vision och mål i planeringsprocessen. Detta alltså innan det finns något 

förslag till plan eller program. Strategic Thinkning SMB är anpassad till den strategiska nivån, med 

långtidsvisioner och mål. Ett fokus ligger på ”Stratic Actions” och hur de kan tillämpas i arbetet för att 

                                                           
2
 EIA = Environmental Impact Assessment. På svenska Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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ta fram strategier för att nå en hållbar utveckling. Ytterligare en skillnad är att Strategic Thinking SMB 

är mer flexibel och kan skräddarsys till den planeringsprocess som ska miljöbedömas.   

Sammanfattningsvis:  

 För att få en effektiv och användbar process behövs det tillräckligt med tid och ett 

strukturerat arbete med en förberedd handlingsplan.  

 Det är viktigt att perspektiv och kunskapsområden de facto kan integreras i processen, 

liksom möjlighet till att ompröva beslut och prioriteringar när miljöbedömningen visar på 

oacceptabla negativa effekter för hållbarhet.  

 Vi anser att det i inriktningsunderlaget är lämpligt att använda sig av Strategic Thinking 

som metod för att göra den strategiska miljöbedömningen. Denna bör även vara mål-ledd 

snarare än base-line ledd.  

 

5. Centrala komponenter i miljöbedömningen  
Centrala delar i en strategisk miljöbedömning är avgränsning, att ställa upp olika strategiska 

alternativ, att bedöma och redovisa effekter, att hålla samråd och att ta fram en rapport som 

redovisar miljöbedömningens process och resultat (en miljökonsekvensbeskrivning) samt slutlig 

redovisning (tidigare kallad särskild sammanställning).  

5.1 Avgränsningar (scoping) och samråd 
Avgränsning är en nyckelkomponent i strategisk miljöbedömning. Syftet med avgränsningen är att 

miljöbedömningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad samt att den ska koncentrera 

arbetet på de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen eller programmet. 

I 6 kap. 12 § (Miljöbalk 1998:808) anges att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och 

detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till: 

1. Bedömningsgrunder och aktuell kunskap 

2. Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

3. Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig 

4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i 

tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder 

5. Allmänhetens intresse. 

En viktig del av avgränsningen är att genomföra avgränsningssamråd (Miljöbalk 1998:808, 6 kap, 

§9.1). Ett sådant samråd bör genomföras i ett tidigt skede, innan några beslut har fattats kring 

inriktningsunderlaget. Det vill säga, det ska finnas utrymme för att ta in nya tankar och idéer. Detta 

gäller även övriga möjliga samråd under processens gång.  

De intervjuer som har genomförts gällande den strategiska miljöbedömningen av den senaste 

omgången av nationell plan för transportsystemet (åtgärdsplaneringen) har visat att genomförandet 

av samråd ser mycket olika ut under planeringsprocessens gång. Vid en del tillfällen var samrådet ett 

fysiskt möte där några eller någon myndighet bjudits in, vid andra tillfällen var samråden enbart 

skriftliga. Oavsett form uppfattas samråden, av vissa, sällan som ett uttryck för samverkan där det 

sker en öppen diskussion kring hur man bör gripa sig an uppgiften och lösa problem. Istället har 

samråden ofta bestått i att Trafikverket informerar kring hur man redan bestämt sig för att göra, och 

sedan har det funnits möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Det är väl känt från 

bland annat planeringsforskning att den här typen av samråd inte gynnar dialog. Snarare riskerar 

motsättningar att befästas. 
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Mot denna bakgrund menar vi att Trafikverket bör eftersträva att arrangera samråd på ett mer öppet 

sätt än vad som ofta har varit fallet hittills. Vi rekommenderar att samråden inbegriper fysiska möten 

upplagda för gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte kring det som Trafikverket senare ska 

besluta om. Samråden behöver således äga rum i god tid innan beslut måste fattas, så att det finns 

tid att hantera synpunkter och förslag. Andra expertmyndigheter bör ses som en viktig resurs, som 

kan ge hjälp och stöd i de delar av arbetet där de har stor expertis. Förutsättningarna för andra 

myndigheter att kunna bistå ökar med tidig och kommunicerad planering om när och hur respektive 

myndighet bjuds in att bistå så att de kan bemanna med rätt resurser. Under rådande 

myndighetsstruktur och ansvarsområden är till exempel Naturvårdsverket, Havs- och 

Vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, RAÄ samt Jordbruksverket viktiga parter i 

avgränsningssamråd. Denna typ av samråd bör både kunna hjälpa Trafikverket i deras process och 

även fungera för att förankra Trafikverkets planeringsupplägg hos andra myndigheter. 

5.2 Alternativ eller strategiska möjligheter 
En viktig skillnad mellan strategisk miljöbedömning och specifik miljöbedömning är användning av 

alternativ. I specifik miljöbedömning utgör alternativen olika utformningar, eller lokaliseringar av ett 

projekt, till exempel en väg, medan alternativen i en strategisk miljöbedömningen utgör olika 

alternativa möjligheter eller inriktningar för att nå uppsatta mål och en mer hållbar utveckling, till 

exempel ökad biologisk mångfald (Partidário, 2012).  

Alternativ i strategisk miljöbedömning hjälper oss att förflytta oss från var vi är till vart vi vill, vår 

framtidsvision. Framtiden utgörs av en vision och utpekade strategiska mål. De strategiska 

alternativen utgör olika vägar som kan göra det möjligt för oss att nå vår vision. För att tydliggöra 

denna skillnad mellan alternativ i specifik miljöbedömning och för strategisk miljöbedömning, har vi 

valt att använda begreppet strategiska möjligheter istället för begreppet alternativ eftersom ordet 

alternativ lätt för tanken till specifik miljöbedömning. Fördelarna att arbeta med strategiska 

möjligheter istället för traditionella alternativ i planeringen, lyfts även fram i intervjuer som 

genomförts inom projektet. 

I lagtexten används dock ordet alternativ. I SMB- direktivet Artikel 5 står det att ”rimliga alternativ 

med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas 

och utvärderas.” I EU:s SMB-vägledning likställs rimliga med realistiska alternativ. Direktivets 

handböcker poängterar att alternativen ska illustrera olika sätt att uppfylla samma syfte/mål. Enligt 

kommissionens riktlinjer är utredningen av alternativ en viktig del av bedömningen. Skyldigheten att 

ta fram, beskriva och bedöma rimliga alternativ, måste ses i ljuset från direktivets syfte, som är att se 

till att miljöpåverkan av genomförandet av planer och program beaktas i samband med att de 

utarbetas och innan de antas. 

Att ta fram strategiska möjligheter för att nå en vision och strategiska mål passar väl in i arbetet med 

inriktningsunderlaget som syftar till att analysera olika inriktningar eller utvecklingsmöjligheter. För 

att kunna arbeta med olika strategiska möjligheter är det viktigt att inleda arbetet med 

inriktningsunderlaget med att tydliggöra vision och strategiska mål. Det vore även lämpligt att 

visionen och de strategiska målen i inriktningsunderlaget omfattar hela transportsystemet, det vill 

säga inte bara infrastruktursystemet. Ett viktigt steg för att kunna identifiera de strategiska 

möjligheterna för inriktningsunderlaget är därför för Trafikverket att formulera syftet med 

inriktningsunderlaget. Då regeringen i sitt uppdrag till Trafikverket hittills inte har formulerat något 

syfte med inriktningsunderlaget betyder detta att Trafikverket måste initiera en process för att själv 

fastställa vilket syfte de ska arbeta med. Detta syfte knyter lämpligen an till de transportpolitiska 

målen, i synnerhet hänsynsmålen. En precisering av hänsynsmålen rymmer miljökvalitetsmålen, 

bland annat klimatmålet som är utpekat av regeringen som en vägvisare för all politik på området. 
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Utifrån det syfte som Trafikverket definierar kan olika strategiska möjligheter ställas upp. De 

strategiska möjligheterna, vägarna mot visionen och målen kan också identifieras och beskrivas tidigt 

i planprocessen, lämpligen redan innan den formella planeringsprocessen påbörjas.  

Trafikverket måste inte få ett uppdrag om att utarbeta strategiska möjligheter i direktivet till 

inriktningsunderlaget, utan kan bestämma sig för en sådan arbetsprocess för miljöbedömning inom 

ramen för sin självständighet som myndighet. Vid ett sådant tillvägagångssätt blir det tydligt att det 

framför allt är lagen och inte enbart en enskild regering som styr myndighetens arbete. En annan 

fördel med ett sådant tillvägagångssätt är att Trafikverket kan förbereda och göra de strategiska 

möjligheterna de ser som relevanta utifrån de mål som redan finns, istället för att vänta in 

regeringens direktiv. På så vis kan arbetet fördelas över längre tid och inte bli lika intensivt och 

oförutsägbart.  

Politikernas roll är sedan att besluta om inriktning för den kommande åtgärdsplaneringen utifrån 

bland annat den strategiska miljöbedömningen av inriktningsunderlaget. Det är inte Trafikverkets 

uppgift att lösa de målkonflikter som blir synliga, uppgiften är att presentera ett underlag som är så 

tydligt och objektivt som möjligt, och givetvis i enlighet med lagen. 

Utforma strategiska möjligheter 
Strategiska möjligheter kan tas fram med olika metoder. Ett angreppssätt är så kallad backcasting. 
Detta är ett angreppssätt som syftar till att visa på möjliga lösningar på samhällsproblem, inte att 
identifiera de mest sannolika utvecklingarna. Denna typ av strategiska möjligheter kan ge ett 
underlag till en diskussion om hur viktiga mål kan nås. Följande fyra steg ingår i en backcastingstudie 
(Åkerman, 2011): 
 
1. Identifiering av problemet samt val av kriterier och mål 

2. Analys av dagens trender 

3. Utarbetande av framtidsbilder som når målen 

4. Analys av framtidsbilderna och vägar mot dessa, främst strategiska beslut i närtid 

För den här typen av metod väljs ofta olika omvärldstrender att bygga olika strategiska möjligheter 

på. Exempelvis skulle en strategisk möjlighet kunna bygga på kraftig digitalisering som underlättar för 

människor att distansarbeta, ha distansmöten och så vidare. Ett annat skulle kunna vara elektrifiering 

och dess effekter på svenska transporter. Ett tredje kan vara urbanisering, där många små orter 

växer, ett fjärde ett samhälle som planeras för minskat transportarbete.  

De få men väl valda strategiska möjligheterna uppfyller enligt backcastingmetoden samma mål, men 

på olika sätt. 

Referensalternativ  
Utöver de olika strategiska möjligheterna som bedöms ska miljöbedömningen, enligt lagstiftningen, 

även beskriva ”miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte 

genomförs, ett referensalternativ att jämföra de strategiska möjligheterna med3. 

EU beskriver i sin handbok att referensalternativet är den sannolika utvecklingen av de väsentliga 

förhållandena i det fall planen eller programmet inte genomförs som ska beskrivas. ”Väsentliga 

förhållanden” avser miljöaspekter som har betydelse för den betydande miljöpåverkan som planen 

                                                           
3
 Kallas ofta ”nollalternativ”. Ordet nollalternativ blir dock något missvisande på strategisk nivå eftersom det 

kan ge intrycket av att inget görs om inte planen upprättas.   
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eller programmet kan antas medföra. Det kan vara fråga om både positiva och negativa faktorer. EU 

poängterar att detta är en viktig referensram för bedömningen av planen eller programmet. 

Beskrivningen av utvecklingen bör avse en tidsperiod som mer eller mindre motsvarar den tid det 

skulle ta att genomföra planen eller programmet. Konsekvenser av andra antagna planer eller 

program och beslut som kan påverka området bör också beaktas i den mån det går. 

Referensalternativet innebär enligt rådgivande litteratur på området (e.g. Therivel, 2010; Therivel 

and Partidario, 1996) en framskrivning av nuläget eller status quo.  

Utifrån detta resonemang skulle referensalternativet för inriktningsunderlaget för perioden 2018–

2029 kunna ha varit de två första prognoser/analyser som pekades ut i regeringens uppdrag, det vill 

säga:  

- hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas enligt 

Trafikverkets prognos utifrån hittills beslutad politik, samt 

- hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas enligt 

Trafikverkets prognos med hittills beslutade och aviserade åtgärder (Regeringen, 2015) 

Ovanstående två punkter skulle kunna arbetas ihop till ett referensalternativ, alternativt presenteras 

som två alternativa referensalternativ.  

5.3 Bedömning och redovisning av effekter 
I en strategisk miljöbedömning blir bedömningen mer dynamisk än i specifik miljöbedömning. Även 

en specifik miljöbedömning ska bidra till en hållbar utveckling, men i projektnivån blir det ofta en 

stark tyngd på att bedöma påverkan och effekter samt att ge förslag på skyddsåtgärder. En strategisk 

miljöbedömning fokuseras med fördel istället på möjligheterna att uppfylla olika strategiska mål och 

risker med olika strategiska möjligheter (Partidàrio, 2012).  

I inriktningsunderlaget blir det viktigt att fokusera miljöbedömningen på kritiska mål, de som är 

avgörande för transportsystemets utveckling i hållbar riktning samt de mål som kan anses vara 

lämpliga att behandla i den övergripande och strategiska planeringen. Detta betyder inte att mål 

måste väljas bort, utan en del mål kan vara lämpligare att fokusera i ett senare skede, till exempel i 

åtgärdsplaneringen eller på projektnivå. I det strategiska skedet blir detaljeringsgraden av 

nödvändighet lägre och ökar i takt med att planeringens detaljeringsgrad ökar. Det är viktigt att 

redovisa varför och på vilka grunder de kritiska målen väljs ut.  

Ett exempel på en organisation som arbetat med kritiska mål enligt ovan är regional plan för 

markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen i Finland. Här arbetar man med metoder 

för att uppnå målsättningar och har klimatmål som det avgörande målet (Figur 4). 
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Figur 4 Mål för Helsingfors regionala plan (Helsingforsregionens trafik, HRT, 2018) 

Eftersom målet om minskad klimatpåverkan är det avgörande målet påverkar det vilka åtgärder som 
behövs (Figur 5). 
 

 
Figur 5 Åtgärder för att nå klimatmålet i Helsingforsregionen (Helsingforsregionens trafik, HRT, 2018) 

Med inspiration från detta arbetssätt skulle Trafikverket kunna göra en strategisk miljöbedömning för 
inriktningsunderlaget där verket hanterar de kritiska mål som bedöms vara mest avgörande.  

Klimatmålet – 70 % minskning av växthusgaser jämfört med 2010 års utsläpp från transportsektorn 

senast år 2030 – är exempel på mål som skulle kunna vara utgångspunkt för en miljöbedömning på 

strategisk nivå. För att ett så omfattande mål inte ska bli ohanterligt kan det behöva brytas upp i 

delmål. Oavsett om Trafikverket innehar sektorsansvaret för hela transportsystemet eller enbart 

transportinfrastrukturen bör man i sin strategiska planering i inriktningsunderlaget ta hänsyn till och 

räkna med utvecklingen i omvärlden för hela transportområdet. Trafikverket kan initiera en sådan 

diskussion med riksdag och regering. En sådan ansats har också presenterats inom initiativet 

Transportplanering 2.0 (Trafikverket, 2018). 
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Där det inte finns centralt formulerade mål som speglar transportsystemet men som ändå är 

relevanta frågor kan planupprättaren själv föreslå mål och indikatorer för att följa dessa på lämplig 

detaljeringsnivå. I valet av mål kan frågeställningen vara: på vilket sätt har transportsystemet allra 

störst påverkan på en miljöaspekt, till exempel naturmiljö? Låt oss säga att det är barriäreffekter. 

Transportsektorn har förstås många typer av påverkan på till exempel naturmiljö, men det måste 

göras en prioritering. Grunder för prioritering kan till exempel vara hur omfattande påverkan är eller 

om den är irreversibel eller om den medför kumulativa effekter. 

Den mål-ledda, strategiska miljöbedömningen bör även ge nödvändig grund för utarbetandet av 

principer för uppföljning. För att kunna genomföra uppföljning är det alltså viktigt att redan under 

bedömningen utveckla bedömningsgrunder eller indikatorer för att i ett senare skede kunna följa 

upp, mäta och utvärdera transportsystemets utveckling. I specifik miljöbedömning finns det 

etablerade bedömningsgrunder som är anpassade till den lokala miljöpåverkan, till exempel 

riktvärden för buller. För inriktningsunderlaget behövs andra typer av bedömningsgrunder som visar 

effekterna av olika principbeslut, till exempel fördelning mellan järnväg och väg eller enstaka stora 

projekt. För att vara användbara bör bedömningsgrunderna kunna: 

 användas för att mäta om en miljöaspekt rör sig mot önskat mål i det tidsperspektiv man valt, 

 vara så enkla att presentera att mottagaren (i detta fall regeringen) kan använda dem som 

beslutsunderlag. 

5.4 Dokumentation  
För att kunna tjäna som ett beslutsunderlag till regeringen behöver miljöbedömningens process och 

resultat dokumenteras. Miljöbalken kallar detta en miljökonsekvensbeskrivning, men för att inte leda 

tankarna till projekt-MKB kallas det här Strategisk miljöbedömning rapport (SMB-rapport). (. 

Dokumentationen behöver inte vara en separat rapport, den kan med fördel vara integrerad i 

plandokumentet och visa risker och möjligheter av de olika strategiska möjligheter som analyserats. 

Viktigt är att SMB-rapporten fokuserar på att vara kommunikativ. Den kan med fördel använda 

mycket bilder och man bör sträva efter en pedagogisk framställning. Detaljerad 

bakgrundsinformation kan presenteras i bilagor eller underlagsrapporter och bör inte belasta 

huvuddokumentet.  

I arbetet med att sammanställa SMB-rapporten tvingas författarna dra slutsatser om materialet, 

slutsatser som kan vara viktiga inspel till planarbetet. Arbetet med att strukturera och sammanställa 

rapporten bör därför göras parallellt med miljöbedömningen och planarbetet och inte lämnas till 

slutet. SMB-rapporten bör tydligt visa för beslutsfattare och övriga myndigheter vad 

miljöbedömningen bidragit med i planprocessen. Den bör dokumentera processen och arbetet med 

att ta fram syfte, visioner och mål, samrådet med andra myndigheter, att utarbeta strategiska 

möjligheter och att anta eller förkasta förslag och på vilka grunder detta har gjorts. 

6. Slutsatser 
Följande övergripande principer rekommenderas inför uppstart av nytt inriktningsunderlag:  

Vi föreslår: Att miljöbedömning genomförs tillsammans med arbetet med att ta fram 

inriktningsunderlaget. Detta för att fullt ut kunna använda miljöbedömning som ett verktyg i enlighet 

med lagstiftarens intentioner. Miljöbedömningen genomförs utifrån lagkravet i kapitel 6 i miljöbalken 

och omfattar hela hållbarhetsbegreppet. 
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Vi föreslår: Att man i miljöbedömningen arbetar med strategiska möjligheter istället för traditionella 

alternativ. Val av strategiska möjligheter bör göras utifrån planens syfte och kritiska mål.  

Vi föreslår: Att miljöbedömningsarbetet tydligt utgår från uppsatta mål för transportpolitiken. Det är 

viktigt att välja ut kritiska mål att arbeta med i inriktningsunderlaget. Klimatmålet är ett sådant 

kritiskt mål.  

Vi föreslår: att arbetet med miljöbedömning börjar tidigt, innan det formella uppdraget till 

inriktningsunderlaget har kommit. Val av organisation, bedömningsgrunder och övergripande 

strategiska möjligheter är arbeten som kan påbörjas i god tid innan det formella uppdraget har 

kommit. Det är viktigt att ta hjälp av den interna kompetensen, men även med extern kompetens 

från till exempel andra myndigheter så att denna kunskap ges utrymme att påverka planförslagets 

utveckling.   

Vi föreslår: Att kunskap och erfarenhet från miljöbedömningsprocessen för förra åtgärdsplaneringen 

tas tillvara, återanvänds och förstärks redan i inriktningsunderlaget för den nya omgången av 

nationell plan, och tas vidare genom hela processen.  
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