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Sammanfattning 

Strategisk miljöbedömning (förkortat SMB) är en lagstadgad process som infördes i Miljöbalken 2004, 
som ett resultat av EU-direktivet (2001/42/EG) om bedömning av vissa planers och programs miljö-
påverkan. Bestämmelserna gäller planer eller program som upprättas av myndigheter eller kommuner, 
till exempel översiktsplaner, havsplaner, avfallsplaner, transport- eller infrastrukturplaner. Syftet med 
SMB är att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i ett tidigt, mer strategiskt skede av 
planeringen där det finns möjligheter att göra olika strategiska val. I praktiken har det dock visat sig att 
SMB-processen används i alltför liten utsträckning och att genomförandet ofta är bristfällig. Detta har 
framkommit i forskning såväl som i utvärderingar av myndigheter. 
 
Forskningsprojektet TRAMP – Är långsiktig transportplanering och miljöbedömning kompatibla 
processer? har under åren 2018–2020 analyserat och utvecklat stöd i utformningen av SMB i 
Trafikverkets långsiktiga transportinfrastrukturplanering, det vill säga inriktningsplanering och 
åtgärdsplanering (se Figur 1). I rapporten benämns dessa planeringssteg som nationell transport-
planering. Även om resultat och rekommendationer är utformade för SMB i inriktnings- och 
åtgärdsplanering är rapporten även relevant för andra aktörer som verkar i regional eller nationell 
transportplanering såsom länsplaneupprättare, regeringskansliet och andra statliga myndigheter. 

 
Figur 1. En terroristisk långsiktig transportplanering uppdelat på olika transportsystem och nivåer. I 
praktiken kan politiska processer och förhandlingslägen göra att systemet frångås. Föregående plan 
föregicks t.ex. inte av en inriktningsplanering utan en kapacitetsutredning. 
 
Projektet fokuserar på såväl SMB:s roll i den nationella transportplaneringen som kompatibiliteten 
mellan dels Trafikverkets planeringspraktik, dels den lagstiftning och metodpraxis som finns gällande 
SMB. Studien baseras på en utvärdering och analys av de två senaste planeringsomgångarna (2014–
2025 och 2018–2029) med fokus på den genomförda SMB-processen. De metoder som använts i 
studien har varit dokumentstudier, workshops och intervjuer. Workshops och intervjuer har genom-
förts med experter, planerare och chefer på Trafikverket, men även med tjänstepersoner på andra 
nationella myndigheter samt departement och politiker som har varit centralt involverade i, eller av 
andra skäl har god insyn i, den nationella transportplaneringen under de två senaste planerings-
omgångarna (2014–2025 samt 2018–2029).  
 
Utifrån resultaten har förslag tagits fram till hur SMB kan utvecklas till en process som ger nytta och 
främjar en hållbar utveckling.   
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Resultat 
Resultat från analyserna visar i korthet att:  

 Det har skett en tydlig utveckling av arbetssätt och rutiner för hur man arbetar med SMB inom 
Trafikverket under åren 2014–2018.  

 Arbetet med strategisk miljöbedömning har hittills påbörjats i ett för sent skede i den 
nationella transportplaneringsprocessen för att kunna ger nytta och främja en hållbar 
utveckling i planeringen.   

 Den strategiska miljöbedömningens effekt på planeringen är svår att utläsa, dvs om SMB:n har 
påverkat planens faktiska innehåll.  

 Tolkningen av regeringsuppdragens spelar en betydande roll för hur Trafikverkets planerings-
process kommer att bedrivas. Tolkningen av uppdragen är i nuläget inte transparent vilket 
exempelvis gör att prioriteringar mellan olika mål osynliggörs. 

 Syftet med den nationella transportplaneringen har i de planeringsomgångar som studerats 
varit vagt formulerat eller formulerats sent i processen, vilket har gjort det svårt att hantera 
lagens krav på rimliga alternativ i miljöbedömningen.  

 SMB har i stor utsträckning drivits som ett projekt som har startats upp vid varje planerings-
omgång, i stället för att utgöra en kontinuerlig process. En konsekvens av detta är att det 
tenderar att bli svårt att få fram bra underlagsdata i tid.  

 Även om det inte är miljöbedömningens huvudsakliga syfte, så skulle SMB kunna bidra till att 
stärka kopplingen till andra planeringssammanhang, såsom länstransportplanering och trafik-
försörjningsplanering, men så har inte skett hittills.  

 Samråd har genomförts men med begränsade möjligheter för andra myndigheter att påverka 
miljöbedömningens och planeringsprocessens innehåll, form och inriktning. 

 
Rekommendationer 
Den övergripande rekommendationen är att, i enlighet med internationell forskning, integrera SMB i 
transportplaneringsprocessen så att de blir väl sammanlänkade. Vid användning av ett mer strategiskt 
och integrerat angreppssätt är det svenska ordet miljöbedömning något missvisande då det kan peka 
mot att något bedöms i efterhand (på slutet). SMB bör genomföras integrerat i såväl inriktnings-
planeringen som åtgärdsplaneringen så att det blir en process som ger nytta och främjar en hållbar 
utveckling genom hela planeringsarbetet. 
 
Med ett integrerat tillvägagångssätt finns det goda förutsättningar för att hållbarhetsaspekter som 
inkluderas i SMB:n kan utgöra utgångspunkt och villkor för planeringen. Med de viktigaste 
hållbarhetsaspekterna som utgångspunkt finns det större möjligheter för den nationella 
transportplaneringen att medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och att uppfylla Agenda 2030-
mål samt nationella miljömål och transportpolitiska mål. 
 
TRAMP-projektet har identifierat åtta hållpunkter (se Figur 6) som är centrala för att lyckas med en 
strategisk miljöbedömningsprocess som är integrerad med transportplaneringen i inriktnings-
planeringen och i åtgärdsplaneringen så att en hållbar utveckling främjas. När processen praktiseras 
och vidareutvecklas kan fler delar komma att identifieras, därav finns det ”luckor” i Figur 6. 
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Figur 6. Åtta centrala hållpunkter i en strategisk miljöbedömning som är med och formulerar 
strategiska initiativ i planeringen. 
  
Hållpunkter 
För att åstadkomma ett strategiskt hållbarhetsarbete är det viktigt att det finns en SMB-organisation 
som byggs upp utifrån ett integrerat arbetssätt. Detta innebär att miljöbedömningens funktioner finns 
inkluderade i styrgrupp, projektledning samt i projektgrupper för inriktningsplaneringens såväl som 
åtgärdsplaneringens olika områden. 
 
Ett system för dokumentation internt på myndigheten som loggar olika vägval och strategiska beslut är 
betydelsefullt för att kunna utläsa och bedöma den strategiska miljöbedömningens inverkan och effekt 
på transportplaneringen. Organisationen och systemet för dokumentation bör vara klara innan den 
formella planeringsprocessen börjar.  
 
Det är viktigt att den strategiska miljöbedömningen har en aktiv och delaktig roll i tolkningen av 
regeringens direktiv – dvs myndighetens analys av uppdraget och dess innebörd –där inriktningen och 
riktlinjerna för den fortsatta planeringen dras upp. Utifrån tolkningen utformas ett syfte med planen 
både i inriktnings- och åtgärdsplaneringen. Syftet bör vara kopplat till vad som ska uppnås med 
transportplaneringen och knyta an till de transportpolitiska målen. Det är viktigt att syftet med planen 
tydliggörs då det lägger grunden för utformningen av olika alternativ, vilket är en mycket viktig del i 
miljöbedömningen. Det är därför betydelsefullt att alla inblandade är överens om planens syfte i ett 
tidigt skede av planeringsprocessen. 
 
Avgränsningen av miljöbedömningen är central för att få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad 
samt för att fokusera arbetet på de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen 
eller programmet. Utifrån avgränsningen bör de kritiska målen, det vill säga särskilt viktiga mål som 
planeringen ska uppnå identifieras. Det ska i dokumentation efter genomförd process tydligt framgå 
hur planen bidrar till att dessa mål ska nås.  
 
En viktig del i processen handlar om framtagande och analys av rimliga alternativ. Alternativen måste 
utformas utifrån syftet med planen och anpassas till det aktuella skedet i transportplanerings-
processen. I inriktningsplaneringen föreslår vi att Trafikverket tar fram olika önskvärda framtidsbilder 
– det vill säga framtidsbilder som når de kritiska mål som har formulerats. Framtidsbilderna är till för 
att dra upp olika möjliga riktningar i inriktningsunderlaget. En del trender kanske måste brytas, andra 
förstärkas, för att de kritiska målen ska kunna nås. I åtgärdsplaneringen är det mer lämpligt att arbeta 
med iterationer av planen för att säkerställa att planeringen når uppställda kritiska mål. Processen och 
resultatet dokumenteras i en SMB-rapport som med fördel kan integreras i planen.  
 
Förutom att vara ett aktivt processtöd internt, kan en strategisk miljöbedömning i nationell 
transportplanering användas för att stärka koppling till andra planeringssammanhang genom en 
utvidgad samverkansprocess.   



RAPPORT  Dokumentdatum  Tritanummer 

  20200406  TRITA-ABE-RPT-2014 
 

 
 

 6 (32)
 

 
 

 

 

  



RAPPORT  Dokumentdatum  Tritanummer 

  20200406  TRITA-ABE-RPT-2014 
 

 
 

 7 (32)
 

 
 

Innehåll 

Sammanfattning ............................................................................................................................................. 3 

1 Inledning .................................................................................................................................................. 8 

1.1 Nationell transportplanering ......................................................................................................... 8 

2 Strategisk miljöbedömning ................................................................................................................... 10 

3 Identifierade utmaningar för en integrerad SMB i långsiktig transportplanering ............................. 11 

4 Rekommendationer - miljöbedömning med hjälp av ett strategiskt tankesätt ................................. 16 

4.1 Inriktningsplanering ..................................................................................................................... 17 

4.2 Åtgärdsplanering .......................................................................................................................... 23 

5 Avslutande reflektioner ......................................................................................................................... 29 

6 Referenser .............................................................................................................................................. 30 

 
 

  



RAPPORT  Dokumentdatum  Tritanummer 

  20200406  TRITA-ABE-RPT-2014 
 

 
 

 8 (32)
 

 
 

1 Inledning 

Denna rapport är ett inspel till Trafikverkets pågående arbete med att utveckla förhållningssätt och 
arbetsformer för att göra strategisk miljöbedömning till ett tydligare planerings- och beslutsstöd i den 
statliga transportplaneringen. Rapporten är framtagen inom projektet ”TRAMP- Är långsiktig 
transportplanering och miljöbedömning kompatibla processer?” som är ett forsknings- och 
innovationsprojekt (FoI), finansierat av Trafikverket under perioden 2017 - 2020. Rapporten är även 
relevant för andra aktörer så som länsplaneupprättare, Regeringskansliet och andra statliga 
myndigheter. Dessutom bidrar TRAMP-projektet med kunskapsutveckling inom akademin.  
 
Det övergripande syftet med TRAMP-projektet har varit att bidra till att förbättra Trafikverkets 
planering för ett effektivt, modernt och hållbart transportsystem som stöder en omställning till ett 
hållbart samhälle. Fokus har riktats mot strategisk miljöbedömnings (SMB) roll i transportplaneringen, 
i synnerhet Trafikverkets långsiktiga infrastrukturplanering. Ett viktigt mål med projektet har varit att 
utveckla förslag på hur miljöbedömningen och planeringen kan vidareutvecklas så att miljö-
bedömningen ska kunna uppfylla lagstiftarens intentioner att stödja en mer effektiv planering och 
främja hållbar utveckling.   
 
TRAMP-projektet bygger på en kvalitativ metodansats där tonvikt har legat på att fördjupa förståelsen 
av hur arbetet med SMB har gått till i de två senaste planeringsomgångarna av nationell plan, det vill 
säga omgångarna 2018 och 2014. För detta ändamål har totalt 21 djupintervjuer genomförts med 
tjänstepersoner inom Trafikverket, andra myndigheter och departement, samt politiker. Förutom detta 
material har projektgruppen gått igenom och analyserat de dokument som är av betydelse för de två 
studerade planeringsomgångarna (såsom direktiv, inriktningsunderlag, nationell plan, underlag, 
proposition med mera) dessutom har forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom ämnes-
området studerats. För analys av intervjuer och dokument har innehållsanalys använts, där olika teman 
och ämnen identifierats som centrala för planering- och miljöbedömningsprocesserna. De utsagor och 
påståenden som görs i denna rapport kring Trafikverkets planering av transportsystemet utgår, om 
inget annat anges, från projektgruppens analys av intervjuer och dokument. Utifrån analysen har sedan 
ett antal rekommendationer formulerats för att förbättra arbetet med strategisk miljöbedömning i 
inriktnings- och åtgärdsplanering.  
 
I föreliggande rapport presenteras de viktigaste resultaten från TRAMP-projektet. Rapporten är 
organiserad på följande sätt: efter denna inledning följer ett kapitel (kapitel 2) om nationell transport-
infrastrukturplanering som vi i texten ofta omnämner som nationell transportplanering. Kapitlet ger en 
övergripande bild av det planeringssammanhang som vi har undersökt. I kapitel 3 ges en introduktion 
till SMB, där vi presenterar vad denna lagstadgade process och arbetsmetod syftar till, samt 
introducerar begreppet strategisk inriktad SMB som fångar en viktig aspekt av ändamålet med SMB. I 
kapitel 4 redovisas studiens viktigaste resultat, vilket följs av ett kapitel med rekommendationer 
(kapitel 5).  

1.1 Nationell transportplanering  

Transporter sker i ett system med infrastruktur, fordon, organisationer och individer. I transport-
systemet finns flera subsystem, till exempel vägtransportsystem, cykel-, sjö-, gång- och spårbundet 
transportsystem. För att planera och underhålla transportinfrastruktur finns det flera ansvariga 
myndigheter, regioner, län och kommuner. Men det är ytterst regering och riksdag som fattar de 
övergripande besluten om transportsystemets långsiktiga utformning och inriktning. Det är även 
regering och riksdag som ställer upp de övergripande målen för transportpolitiken samt ansvarar för 
skatter, avgifter och lagstiftning.  
 
Planering av bostäder, transportinfrastruktur och kollektivtrafik är olika processer, som genomförs av 
olika aktörer. Kommunen ansvarar för planering av byggnationer och markanvändning enligt PBL, 
samt kommunala gator och vägar, medan Trafikverket och de regionala länsplanupprättarna ansvarar 
för planering av statlig nationell (järnväg och väg) och regional statlig transportinfrastruktur (mesta-
dels väg). De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för planering av kollektivtrafik. Genom 
de stadsmiljöavtal som infördes i den senaste nationella planen kan statliga medel till finansiering av 
kommunala och regionala ansvarsområden tillföras för att främja hållbara stadsmiljöer. 
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Den nationella och regionala transportinfrastrukturplaneringen sker i en etablerad process och enligt 
en tidplan som ger möjlighet för olika intressenter att samverka och lämna inspel till varandra vid 
specifika tillfällen. Vanligtvis genomförs transportinfrastrukturplaneringen vart fjärde år. Den startar 
med ett uppdrag om inriktningsunderlag och avslutas med fastställelse (beslut) av nationell plan (Figur 
2). Besluten bereds inom Regeringskansliet men underlagen tas fram av berörda myndigheter eller 
genom offentliga utredningar.  
 
Trafikverket ska enligt instruktion från regeringeni ansvara för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga 
vägar och järnvägar.  

 
Figur 2. En terroristisk långsiktig transportplanering uppdelat på olika transportsystem och nivåer. 
I praktiken kan politiska processer och förhandlingslägen göra att systemet frångås. Föregående 
plan föregicks t.ex. inte av en inriktningsplanering utan en kapacitetsutredning. 
 
Transportinfrastrukturplanering såväl som byggande och drift ska enligt Trafikverkets instruktion 
genomföras med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv (SFS 2010:185). Den långsiktiga 
transportplaneringen ska enligt regeringens direktiv verka för att uppnå de transportpolitiska målen 
och de svenska miljökvalitetsmålen. I den nationella transportplaneringen är Trafikverkets första 
uppgift att ta fram ett inriktningsunderlag1 som ger regeringen möjlighet att utforma en infrastruktur-
proposition. Inriktningsunderlaget är ett strategiskt dokument där de stora dragen i det framtida 
transportsystemet (med ett tidsperspektiv på cirka 30 år) analyseras i relation till transport-
infrastrukturens behov av underhåll och utbyggnad. I inriktningsunderlaget är hela transportsystemet 
inkluderat i den strategiska analysen och inkluderar både ekonomiska styrmedel och deras väntade 
effekter på trafikens utveckling (de så kallade prognoserna), samt olika former av omvärldsanalyser. 
Det är således en analys av transportsystemets möjliga framtida utveckling som utgör underlag för hur 
infrastrukturen sedan planeras. I Infrastrukturpropositionen föreslås sedan inriktningen för 
kommande infrastrukturplanering och vilka budgetramar regeringen anser att den ska ha. Riksdagen 
tar sedan beslutet som fastställer propositionen och budgeten. 
 
Efter riksdagens beslut ger regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra nästa steg, som utgörs av 
åtgärdsplaneringen. Åtgärdsplaneringen behandlar konkreta åtgärder i form av underhållsbehov och 
investeringar i ny infrastruktur. Åtgärdsplaneringen mynnar ut i Trafikverkets förslag till regeringen 
om en nationell och trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportinfrastrukturen. 

                                                             
1 Har haft olika namn under olika planeringsomgångar. I planeringsomgången 2014–2025 hette den 
”kapacitetsutredning”. 
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Trafikverket kallande planen senast Nationell plan för transportsystemet. Detta är dock en något 
missvisande titel eftersom det främst är transportinfrastrukturen som är Trafikverkets uppdrag och 
det som åtgärdsplaneringen behandlar. 
 
Parallellt med Trafikverkets nationella åtgärdsplanering tar regionernas planupprättare fram 21 läns-
planer för regional statlig transportinfrastruktur. Baserat på de nationella och de regionala planerings-
underlagen fattar regeringen beslut om den nationella planen samt om de ekonomiska ramarna för 
dessa länsplaner. Arbetet med de regionala länstransportplanerna görs primärt av länsplane-
upprättande organisationer, som kan vara t ex länsstyrelser, regioner, kommunala samarbetsorgan. 
Trafikverket bistår med underlag och analyser i det regionala planarbetet. Trafikverket genomför sedan 
åtgärder. 
 
Transportplaneringens formella process är tydlig, men utvecklingen av innehållet och prioriteringarna 
bakom de beslut som fattas i infrastrukturplaneringen är inte alltid transparentaii.Ett exempel på detta 
är det senaste inriktningsunderlaget från år 2015. I detta saknas en utförlig metoddiskussion kring den 
grundläggande prognosmetoden vars resultat är mycket viktigt för Trafikverkets rekommendationer 
om vilken budget som ska väljas. Utan en sådan metoddiskussion är det svårt, framförallt för någon 
utan expertkunskaper, att bedöma resultatet och rekommendationen.  
 
Transportsektorns utveckling påverkas av olika former av styrmedel (informativa, administrativa och 
ekonomiska) och av infrastrukturens utveckling. Idag planeras infrastruktur och andra styrmedel ofta 
isolerat från varandra. Detta betyder att den fysiska statliga infrastrukturen planeras separat från andra 
styrmedel så som exempelvis fordonsskatt, vägtullar och parkeringsnormer vilket kan leda till 
ineffektiva åtgärder. I intervjuer återkommer anställda på Trafikverket till att deras huvuduppdrag 
handlar om att planera, bygga, driva och underhålla infrastruktur, och att de med nuvarande uppdrags-
formulering inte kan ta på sig andra uppgifter om de inte får en tydlig uppdragsformulering om det. 
Som framhållits i tidigare forsning riskerar dock denna avgränsning av uppdraget att leda till samhälls-
ekonomiskt och miljömässigt ineffektiva lösningar, där brister som effektivt hade kunnat åtgärdats 
med någon form av styrmedel, eller annan specifik åtgärd för att förbättra tillgängligheten, i stället 
åtgärdas med infrastrukturåtgärderiii.  
 

2 Strategisk miljöbedömning  

Strategisk miljöbedömning (förkortat SMB) är en lagstiftad process som infördes i svensk lagstiftning i 
miljöbalkens och miljöbedömningsförordningens bestämmelser om planer och program år 2004, som 
ett resultat av EU-direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs Miljöpåverkan, 
även kallat direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB). Det gäller planer och program som upp-
rättas av myndigheter eller kommuner, till exempel översiktsplaner, havsplaner, avfallsplaner, 
transport eller infrastrukturplaner. Syftet med SMB är att åstadkomma en integrering av hållbarhets-
aspekter i ett tidigt, mer övergripande skede av planeringen där det ännu finns utrymme för mer 
strategiska alternativa valiv. 
 
Den grundläggande idén med den strategiska miljöbedömningen är att möjligheten att identifiera, och 
därmed kunna verka för, hållbara lösningar ökar ju tidigare denna kunskap kommer in i planerings- 
och beslutskedjanv. För att bättre förstå avsikten och syftet med lagstiftningen om strategisk miljö-
bedömning kan man gå till Europakommissionens riktlinjervi. I dessa riktlinjer står att läsa att 
kommissionen i och med införande av krav på strategisk miljöbedömning önskar avhjälpa problemet 
med att miljöbedömningen äger rum i ett skede då möjligheterna till mer väsentliga ändringar är små. 
Intentionen är alltså att SMB ska göras i ett skede då den kan bidra aktivt till att forma en plans 
inriktning och innehåll så att en långsiktigt hållbar utveckling främjas. Med hjälp av strategisk miljö-
bedömning kan hållbara åtgärder utformas redan när planerna och programmen håller på att ut-
arbetas, alltså i god tid innan de antasvii.  
 
I SMB-lagstiftningen finns en mall kring vilka processteg som ska inkluderas och vad som ska 
produceras, men när det gäller det praktiska genomförandet finns det inom forskningen flera olika 
synsätt om hur genomförande bör gå till. Två framträdande förhållningssätt är 1) MKB inriktad SMB 
och 2) strategisk inriktad SMB.  
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En MKB-inriktad SMB följer den typiska miljökonsekvensbeskrivningsprocessen. Syftet med SMB:n 
enligt ett sådant förhållningssätt, är att tillhandahålla information om miljöeffekterna av planer och 
program, vilket illustreras av pilarna till vänster i Figur 3 nedan. I detta fall riskerar dock 
informationen att komma i ett så pass sent skede av planeringsprocessen så att den inte kan påverka 
planeringsprocessen mer än ytterst marginellt. I en strategiskt inriktad SMB prioriteras istället en 
integrerad process som fokuserar på att forma och formulera strategiska initiativ i planeringen.viii 
Utgångspunkten är att de resultat som kommer fram i SMB:n också ska påverka den aktuella planens 
eller programmets innehåll utifrån det övergripande syftet att främja en hållbar utveckling. Miljö-
bedömningsarbetet struktureras utifrån hur den aktuella planeringsprocessen fungerar och anpassar 
miljöbedömningen utifrån den – SMB:n blir därmed mer av ett beslutsstöd än en utvärdering eller 
bedömning på slutet. På engelska kallas den strategiskt inriktade SMB:n för strategic thinking SEA, och 
tillvägagångssättet illustreras av pilen till höger i Figur 3 nedan. Just hur integrerad SMB är i plan-
processen är en av de stora skillnaderna mellan de olika förhållningssätten.  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3. Schematisering av hur SMB integreras 
eller kopplas till planeringsprocessen. Den övre 
figuren representerar en mer MBK inriktad 
SMB, där miljöbedömningen kommer för sent. 
Det blir bara bedömning och inte ett samspel 
med planeringen. Den undre figuren visar en 
mer strategiskt inriktad SMB där planeringen 
och SMB är integrerade och skräddarsydda 
processer (modifierad från Partidário, 2007ix).  
 

 
En strategiskt inriktad SMB syftar inte i första hand till att utvärdera eller bedöma ett färdigt förslag till 
en plan eller program utan ska istället vara en utgångspunkt från början i planeringen så att den 
fungerar som ett verktyg för att forma hållbara visioner, mål och åtgärder i planeringsprocessen. Ordet 
”miljöbedömning” är därmed något missvisande, eftersom det inte handlar om en efterhands-
bedömning, utan en kontinuerlig bedömning och beslutsstöd som kontinuerligt integreras i planerings-
processen. Resultaten från SMB:n integreras i beslutsprocessen vid viktiga tillfällen – när skillnad 
faktiskt kan göras.x 
 
Oavsett val av förhållningssätt för den strategiska miljöbedömningen ska processen leda fram till en 
rapport. Med stöd i lagstiftningens intentioner och internationell forskning, förordar vi en strategiskt 
inriktad SMB, och det är med den innebörden som vi fortsättningsvis i rapporten skriver strategisk 
miljöbedömning.  

3 Identifierade utmaningar för en integrerad SMB i långsiktig 
transportplanering  

I projektet TRAMP har de två senaste nationella transportplaneringsprocesserna och miljö-
bedömningarna granskats. I detta kapitel följer en kort genomgång av de viktigaste slutsatserna. 
Resultaten bygger på litteraturstudier och intervjuer inom ramen för TRAMP projektet om inte annan 
referens anges. 
 

 Den strategiska miljöbedömningen har blivit mer integrerad i planeringsprocessen 
Även om det finns ett fortsatt stort behov av vidareutveckling så har vi i forskningsprojektet 
sett tydliga indikationer på att det under planeringsomgången 2018–2029 har skett en 
utveckling av arbetssätt och rutiner för strategisk miljöbedömning internt inom Trafikverket. 
SMB av nationell plan 2014–2025 gjordes av en liten grupp med begränsad spridning och 
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bredd i organisationen. Det var i huvudsak planeringsfunktionerna på Trafikverket som höll i 
arbetet, med begränsad involvering av miljöenheter och miljöexperter. I SMB av den nationella 
planen 2018–2029 tog Trafikverket ett nytt grepp och kopplade samman kompetens och 
personal från miljöenheter och planeringsenheter i åtgärdsplaneringen få en bredare 
kompetens och spridning, något som de inblandade upplevde bidrog till en bättre miljö-
bedömningsprocess. Företrädare för både miljö och planering, som på något sätt har deltagit i 
planeringsprocessen internt på Trafikverket, vittnar om att de under den senaste omgången av 
nationell plan blev mer förtrogna med SMB:ns övergripande syfte och roll.  
 
Resultaten visar att Trafikverket har påbörjat en process med att integrera SMB och 
planeringen i större utsträckning. Detta arbete behöver fortsätta. 
 

 Strategisk miljöbedömning genomförs endast i det senare skedet av transportplaneringen 
I de två senaste transportplaneringscyklerna har SMB genomförts tillsammans med 
åtgärdsplaneringen, det vill säga den senare delen av Trafikverkets nationella transport-
planering (Figur 4). Enligt Trafikverkets metodxi för miljöbedömningar ska strategiska 
miljöbedömningar även genomföras i samband med inriktningsplaneringen2 vilket gjordes för 
kapacitetsutredningen 2014–20253 om än i något begränsat utförande. För motsvarande skede 
i planeringscykeln 2018–2029 genomfördes inte en formell SMB men en hel del underlag för 
bedömning togs fram dels i form av målanalyser, dels effektbedömningar av olika alternativ 
som. I SMB-rapporten för nationell plan för transportsystemet 2018–2029 uttrycktes att 
Trafikverket hade identifierat ett behov av att starta miljöbedömningen tidigare, det vill säga i 
inriktningsskedet, eftersom det är i inriktningsskedet som den nationella transportplanens 
huvuddrag till stora delar bestäms. Att starta SMB i inriktningsskedet överensstämmer bättre 
med Europakommissionens riktlinjer för SMB som uttrycker att SMB ska genomföras i ett 
skede då den kan bidra aktivt till att forma en plans inriktning och innehåll så att en långsiktigt 
hållbar utveckling främjas. I transportplaneringen är ett dilemma att många åtgärder redan 
ligger fast sedan tidigare planeringsomgångar. SMB i inriktningsskedet kan innebära ett stöd 
för att kunna göra annorlunda, till exempel genom att ifrågasätta tidigare beslut på grund av 
att det finns andra mer effektiva åtgärder och/eller att förutsättningarna för planeringen och 
förutsättningarna att uppfylla planens syfte har ändrats på annat sätt. Om SMB endast 
genomförs i åtgärdsplaneringen finns i praktiken endast ett mycket litet utrymme att i grunden 
förändra planeringens inriktning, eftersom den då redan är bestämd. Miljöbedömningen 
inskränks till att bli en efterhandsbedömning av någonting som redan är beslutat. Resultaten 
från detta forskningsprojekt påminner om det som har framkommit i tidigare studier av miljö-
bedömning i länstransportplaneringen, där det har visat sig att miljöbedömning främst har 
tillämpats som ett sätt att utvärdera planeringsresultatet – det vill säga att utvärdera slut-
resultatet utan större möjlighet till förändringxii.  
 
Resultaten visar att Trafikverket behöver utveckla sina rutiner och arbetssätt för SMB så att de 
omfattar även de initiala och formativa stegen i den nationella transportplaneringsprocessen.  

                                                             
2I metoddokumentet benämns detta planeringssteg som systemanalys. 
3 Motsvarade processteg för den senaste planeringsomgången 2018-2029 kallades inriktningsunderlag. 
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Figur 4. Nationell och regional transportplanering och genomförande av SMB processen idag.  

 
 

 Den strategiska miljöbedömningens effekt på planeringen är svår att utläsa  
De personer som var aktivt involverade i den strategiska miljöbedömningen i förra åtgärds-
planeringsomgången har uttryckt att de upplevde att de var med och påverkade planerings-
processen. De personer som fanns med i processen men inte utgjorde kärntruppen, såsom till 
exempel Trafikverkets experter för olika sakområden, ansåg dock inte att SMB processen 
inverkade på planeringen, t ex inom klimatområdet. I SMB rapporten för åtgärdsplaneringen 
2018-2029 utrycks också av Trafikverket att det var svårt att utläsa eller bedöma SMBs 
inverkan på planeringens inriktning och innehåll. Resultatet från TRAMP projektet visar att 
Trafikverkets arbete med SMB i nationell transportplanering har utvecklats under senare år, 
men att det fortfarande är svårt att visa i vilken omfattning miljöbedömningen har påverkat 
innehållet i den nationella planen.  
 
Resultaten visar att Trafikverket behöver kommunicera tydligare i planen, och i SMB-
dokumentet, om vilken hänsyn planeringen har tagit till miljöbedömningen och de under 
processen inkomna synpunkterna. 
 

 Betydelsen av regeringens uppdrag och Trafikverkets tolkning av det 
Inför varje del av planeringsprocessen (inriktningsskedet respektive åtgärdsplaneringen) får 
Trafikverket uppdrag där regeringen beskriver generella utgångspunkter och krav för 
planeringen. I dessa direktiv kan även Trafikverket anvisas att ta fram vissa underlag och 
analyser och återrapportera vid ett bestämt datum. Våra respondenter uppger att det som 
regeringen efterfrågar i uppdragen är det som sedan spelar en central roll för planeringsarbetet 
inom myndigheten. Det som inte finns med i direktivet (t ex politiska mål och lagar) tenderar 
samtidigt att hamna i skymundan i processen. Ett angivet exempel är att det aldrig gjordes en 
SMB under inriktningsplaneringen 2015, eftersom regeringen inte skrivit in det i uppdraget. 
Samtidigt är det välkänt att uppdragen ofta tas fram i förhandling mellan departementen, 
vilket leder till att texten inte alltid rakt av beskriver vad som ska göras, utan det finns 
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utrymme för tolkning. Denna tolkning måste göras av Trafikverket själva och av våra intervjuer 
att döma finns en intern process för detta. Respondenterna beskriver att denna tolkning av 
regeringsuppdragen är mycket viktig för det fortsatta arbetet eftersom mycket av inriktningen 
och riktlinjerna för det fortsatta arbetet bestäms i detta sammanhang. I åtgärdsplaneringen 
(2018-2029) var, förutom de ansvariga för planeringen, också de ansvariga för miljö-
bedömningen involverade i tolkningen. Detta beskrevs som mycket värdefullt för det fortsatta 
mer integrerade SMB- och planeringsarbetet. På grund av regeringsuppdragens betydande roll 
spelar också tolkningen av dem stor roll för hur Trafikverkets planeringsprocess kommer att 
bedrivas. Att vara inkluderad i tolkningen gör att man får möjlighet att påverka vilket arbete 
som ska göras och hur.  
 

 Syftet med den nationella transportplaneringen har i de planeringsomgångar som studerats 
varit vagt eller formulerats sent i processen  
Miljöbalken föreskriver att rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 
räckvidd skall identifieras, beskrivas och bedömas (6 kap. 12 § miljöbalken). Med rimliga 
alternativ menas olika alternativa sätt att uppnå syftet med planen. Att planen har ett tydligt 
syfte är därför väsentligt för att kunna utforma alternativ. Miljöbalken ställer alltså tydligt krav 
på syfte men det görs inte i till exempel PBL, vilket skapar problem framförallt när planering 
och miljöbedömning sköts separat, eftersom planeringen då inte har något sådant krav, men 
det är centralt för miljöbedömningen. 

De SMB:er som har gjorts för både nationell transportplan och för länstransportplanerna 
under de båda senaste planeringsomgångarna har blivit kritiserade av både Naturvårdsverket, 
Trafikanalys samt även forskningsprojektet SPEAK för bristande alternativhanteringxiii. 
Problematiken med alternativgenerering återspeglas även i resultaten från detta projekt. I 
nationell plan vägs ett referensalternativ mot planförslaget, men skillnaden mellan de två 
alternativen är små vilket avviker från lagens intention om att olika alternativ ska vara visa 
olika alternativa sätt att uppnå målen. 

Mot bakgrund av de intervjuer och andra typer av diskussioner och samtal som har genomförts 
inom ramen för detta forskningsprojekt menar vi att bristerna i alternativhantering orsakas av 
att syftet med nationell plan tenderar att utvecklas sent i planeringsprocessen. Utan ett tydligt 
syfte, är det helt enkelt svårt att ta fram alternativa strategier för dess uppfyllelse. Men 
bristerna tycks även orsakas av att planeringen grundas i lokala, regionala och nationella 
politiska förhandlingar som till stor del bygger vidare på tidigare beslut och planer. Mycket är 
alltså redan fastlagt, och anses vara svårt att ändra.  

Resultaten visar att strategiska val behöver möjliggöras i ett tidigt skede av planeringen. För att 
lyckas med detta måste ett syfte med planeringen formuleras i både inriktningsskedet och i 
åtgärdsplaneringskedet. 

 
 Behov av bra underlagsdata i tid för att skapa en mer robust process 

Processen för att ta fram en strategisk miljöbedömning i planeringsomgången 2018–2029 har 
av såväl planerare som den kärntrupp som har arbetat mest med den upplevts som mycket 
tidspressad. SMB för åtgärdsplan har i stor utsträckning drivits som ett separat projekt som 
har startats upp vid varje planeringsomgång. Processen har alltså inte varit något som 
Trafikverket arbetar med eller förbereder kontinuerligt. En specifik konsekvens av detta är att 
det tenderar att bli svårt att få fram bra underlagsdata i tid. Det kan handla om allt från 
underlag om vattenkvalité på nationell nivå till tydligt formulerade mål. Framförallt har det i 
princip, i alla genomförda intervjuer, framkommit att miljöbedömningsarbetet har påverkats 
negativt av avsaknad av underlag i form av trafikprognoser, det vill säga effektbedömning av 
trafiken. I det skede av planeringsprocessen då SMB-arbetet genomfördes fanns inte effekt-
bedömning av trafiken klara. Det saknades därför en bedömning av hur planförslaget på-
verkade trafiken i SMB rapporten. Vi menar att Trafikverket behöver utveckla sitt prognos-
arbete och tydliggöra hur det hänger ihop med övrig planerings- och miljöbedömning, samt 
utveckla ett mer dynamiskt och adaptivt förhållningssätt. Annars finns risken att modellerings-
praktiken motverkar syftet med den strategiska miljöbedömningen. 
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Resultaten visar att Trafikverket behöver arbeta kontinuerligt med att ta fram underlag, 
konkretisering av mål, omvärldsbevakning, organisation, processer samt strategiska analyser 
som sedan kan användas i den strategiska miljöbedömningen. Exempel på hur detta kan 
genomföras utvecklas i kapitlet om rekommendationer. 

 
 Konkretisering av mål inte tillräckligt förberett 

Miljöbedömningen kopplad till åtgärdsplaneringen 2018–2029 antog ett så kallat mål-lett 
förhållningssätt till skillnad mot det mer traditionella sättet att bedöma miljöpåverkan mot ett 
nuläge. Fördelen med ett mål-lett arbetssätt är att en åtgärd jämförs med det resultat samhället 
enligt demokratiskt fattade beslut har sagt sig vilja nå, snarare än hur läget idag; det är ju inte 
självklart att nuläget är ett bra läge. I granskningen av SMB-dokumentet för nationell plan är 
det tydligt att det har varit svårt att genomföra en bedömning baserad på mål eftersom det i 
stor uträckning saknas mål som är nedbrutna i ”rätt skala” för transportsystemet och Trafik-
verket. För att kunna hantera bristen på relevanta mål i miljöbedömningen har Trafikverket, 
inom ramen för miljöbedömningen, tagit fram egna bedömningsgrunder. 
 
Resultaten visar att Trafikverket behöver arbeta kontinuerligt med nedbrytning av mål. 
 

 En utmaning för planeringen och SMB att hantering ”låsta objekt” 
En försvårande faktor för att påverka planeringen är så kallade ”låsta objekt”, det vill säga de 
planeringsprojekt som är beslutade att genomföras och som kommer med i planen genom 
tidigare beslut och planomgångar. Våra respondenter uppger att dessa projekt normalt anses 
vara omöjliga att ändra eller ompröva, även om regeringen i det senaste direktivet till åtgärds-
planering öppnade upp för sådana möjligheter. I direktivet står det:  
 
”De namngivna objekt som ingår i den av regeringen fastställda nationella trafikslags-
övergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025 (dnr 
2014/1779 /TE m.fl.) har tidigare bedömts vara angelägna för transportsystemet. Om förut-
sättningarna för ett enskilt objekt tydligt förändrats ska Trafikverket göra en bedömning om 
objektet även fortsatt ska ingå i planförslaget.”xiv  
 
Intervjuresultat från TRAMP-projektet tyder på att det inom Trafikverket inte har varit tydligt 
hur denna formulering (citatet ovan) ska tolkas, och vad som egentligen ska ses som en 
förändrad förutsättning. Den kommande nya klimatlagen, som man under 2018 års 
planeringsomgång visste var på gång, även om den då ännu inte var antagen, behandlades 
exempelvis inte som en ändrad förutsättning för befintliga objekt. I stället tolkade man det som 
att detta kunde handla om situationer då tex en kommun själv gjorde en ny bedömning om 
behovet av en tidigare beslutad åtgärd. Flera intervjupersoner ger uttryck för att det inom 
Trafikverket finns en fortsatt stark uppslutning kring att en tidigare lagd plan ligger fast av 
respekt för tidigare fattade beslut.  
 

 Samråd med begränsade möjligheter att påverka 
Enligt miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas så tidigt i processen så att det som 
framkommer där kan utgöra grund för beslut om vad miljöbedömningen ska fokusera på. Detta 
försökte Trafikverket leva upp till i åtgärdsplaneringen (2018-2029) och för att vinna tid bjöd 
man in till samråd trots att direktivet från regeringen ännu ej kommit. Trots den tidiga starten 
upplevde representanter för andra myndigheter att de endast hade små möjligheter att påverka 
och att Trafikverket inte fullt ut tog vara på deras sakkunskap inom t.ex. miljö, sociala frågor, 
m.m. Representanterna för Trafikverket uppfattade sig å sin sida ha begränsade möjligheter att 
hinna involvera andra myndigheter. Därför blev avgränsningssamrådet och några efterföljande 
samrådstillfällen under processen snarare en möjlighet att förankra hur och varför miljö-
bedömningen fortskred som den gjorde och därmed skapa mer förståelse hos andra 
myndigheter kring deras situation. Det som övriga myndigheter framförallt ville förändra var 
Trafikverkets användning av prognoser, där det föreslogs att förenklade prognoser skulle 
användas som ett kontinuerligt verktyg för planeringen. De inom Trafikverket som höll i 
miljöbedömningen uttrycker att de själva försökte driva arbetet i en sådan riktning, men på 
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grund av bristande tid, traditionell organisering och upplägg av planeringen var det mycket 
svårt att påverka detta och få faktiskt genomslag.  
 
Resultaten från de två tidigare planeringsomgångarna visar att samverkansprocessen bör 
planeras in och kommuniceras med god framförhållning. I detta ingår att kommunicera med 
andra myndigheter om när och hur de kommer att bjudas in att bistå, så att de kan bemanna 
med rätt resurser.  

4 Rekommendationer - miljöbedömning med hjälp av ett strategiskt tankesätt 

Den övergripande rekommendationen för framtida miljöbedömningar i den nationella transport-
planeringen är att använda sig av en strategiskt inriktad SMBxv. Detta innebär att miljöbedömningen 
inte i första hand utvärderar förslaget till plan utan istället används som ett verktyg för att forma 
utgångspunkter och mål i planeringsprocessen. Detta förutsätter att miljöbedömningen görs som en 
integrerad del av transportplaneringsprocessen. Ansatsen medför ett ökat fokus på processen och 
arbetsformerna – till exempel metoder för att bestämma kritiska mål. En stor fördel med att bedriva 
planeringen och miljöbedömningen som en integrerad process är att det möjliggör att strategiska val, 
som påverkar hur hållbarhetsmål ska kunna nås, kan göras i rätt tid i planeringsprocessen. Om 
bedömningen görs i efterhand är det ofta för sent. 
 
Den långsiktiga transportplaneringen bör ses som en helhet där planeringsprocess och SMB:n startar i 
samband med inriktningsplaneringen och avslutas med regeringens beslut om nationell plan. När krav 
på SMB infördes önskade lagstiftningen avhjälpa problemet med att miljöbedömningen äger rum i ett 
skede då möjligheterna till mer väsentliga ändringar är små. Att endast genomföra SMB i åtgärds-
planeringen innebär att endast mindre ändringar kan genomföras. I inriktningsplaneringen finns det 
dock utrymme för att analysera de stora dragen i det framtida transportsystemet i relation till 
transportinfrastrukturens behov av underhåll och utbyggnad vilket gör att SMB kan få större effekt. I 
inriktningsunderlaget är dessutom hela transportsystemet inkluderat i den strategiska analysen och 
inkluderar både ekonomiska styrmedel och deras väntade effekter på trafikens utveckling. Intervjuer i 
föreliggande projekt visade att inriktningsunderlag ofta ses som en ekonomisk plan med syfte att 
fördela av pengar. Eftersom inriktningsunderlaget får direkta fysiska konsekvenser bör det dock även 
ses som en fysisk plan och därmed bör en SMB genomföras. Att genomföra SMB i inriktnings-
planeringen ger även en bakgrund och förutsättning som sedan kan användas i åtgärdsplaneringen för 
analyser av konkreta infrastrukturåtgärder.  
 
En integrerad SMB i inriktningsplaneringen och i åtgärdsplaneringen innebär att SMB:n anpassas till 
planeringen och får olika detaljeringsgrad i olika skeden. Miljöbedömningen finns alltså med i hela 
planeringsprocessen men på lite olika vis. Dokumentation av den strategiska miljöbedömningens 
aktuella resultat behöver göras vid varje planeringsstegs avslut, vilket i Trafikverkets fall är detsamma 
som när planeringsunderlag (som inriktningsunderlag och planförslag) levereras till regeringen (se 
Figur 5). 

 
Figur 5 Långsiktiga transportplaneringen och SMB som en planeringsprocess med två delar, 
inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 
 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur en strategiskt inriktad SMB skulle kunna användas i 
transportplaneringens inriktningsplanering (kapitel 4.1) samt i åtgärdsplaneringen (kapitel 4.2).  
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TRAMP-projektet lyfter fram åtta hållpunkter som är centrala för att lyckas med en strategisk 
miljöbedömningsprocess som är integrerad med transportplaneringen i inriktningsplaneringen och i 
åtgärdsplaneringen så att en hållbar utveckling främjas (se Figur 6). Som synes i Figur 6 är dessa håll-
punkter nödvändigtvis inte heltäckande, men TRAMP-projektet har identifierat dem som viktiga. I och 
med att ett mer strategiskt förhållningssätt påbörjas kan SMB processen behöva vidareutvecklas och 
nya hållpunkter identifieras.  
 
 

 
Figur 6 Viktiga identifierade hållpunkter i en strategisk miljöbedömning. 
 

4.1 Inriktningsplanering  

Inriktningsplaneringen och den strategiska miljöbedömningen är integrerade och SMB används som 
ett verktyg för att forma utgångspunkter och mål i planeringsprocessen. För att kunna arbeta effektivt 
bör det tydliggöras vilka mål som är särskilt viktiga att beakta i inriktningsskedet och vilka som kan 
hanteras i senare planeringsskeden. I det strategiska skedet blir detaljeringsgraden av nödvändighet 
lägre och ökar i takt med att planeringens detaljeringsgrad ökar.  
 
Det integrerade förhållningssättet och de identifierade hållpunkterna kan användas oavsett om 
inriktningsplaneringen genomförs samlat såsom tidigare eller om det genomförs i flera olika del-
processer. Ur ett transportsystemperspektiv är det viktigt att en strategisk miljöbedömning startar, 
anpassas efter, och genomförs tillsammans med inriktningsunderlaget. Genom att integreras med 
inriktningsplaneringen så blir miljöbedömningen ett stöd i planeringen som kan hjälpa både 
regeringen och Trafikverket att identifiera nya möjligheter att planera för ett mer hållbart transport-
system. Om en sådan strategisk miljöbedömning inte görs redan i arbetet med inriktningsunderlaget 
riskerar regering och riksdag att stå utan ett viktigt strategiskt underlag för att fatta ett väl underbyggt 
och transparent beslut om transportsystemets långsiktiga inriktning. 
 
Några av hållpunkterna, framförallt organisation samt system för dokumentation, bör vara på plats i 
god tid innan själva planeringsarbetet startas upp. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de 
identifierade hållpunkterna enligt Figur 6.  
 
 

Organisation för strategisk miljöbedömning i inriktningsplaneringen 
Inriktningsplaneringens arbete och organisation bör redan från början 
byggas upp utifrån ett integrerat arbetssätt. Detta innebär att personer 
med miljöbedömningskompetens och ansvar för miljöbedömningen ska 
inkluderas i styrgrupp, projektledning samt i projektgrupper för 
inriktningsplaneringens olika områden. Arbete med att integrera 
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organisationen för inriktningsplaneringen behöver göras i god tid innan uppdraget om inriktnings-
planering kommer. Det är viktigt att tidigt binda upp nödvändiga resurser till processen och sedan 
säkra resurser löpande genom att t ex miljöexperternas chefer involveras i arbetet och medverkar vid 
viktiga avstämnings- och arbetsmöten.  
 
Mot bakgrund av resultat i forskningsprojektet rekommenderas att miljöbedömningen hålls ihop av en 
mindre grupp av personer med kompletterande kompetenser. Personerna bör vara kunniga om 
planeringsprocessen som helhet samt om hållbarhetsfrågor generellt. Personer med ansvar för 
miljöbedömningen utgör länken mellan planerarna och områdesexperter inom miljö och sociala frågor 
och det är viktigt att arbetssättet skapar synlighet och legitimitet internt i planeringsprocessen. Denna 
arbetsuppgift är i många fall krävande och innebär ett stort ansvar för att integrera planering och SMB 
processen. Det övergripande ansvaret bör ligga på en senior person med stor kunskap, erfarenhet och 
ett tydligt mandat. För att gruppens arbete ska fungera väl bör personerna förutom kompetens om 
transportplanering och strategisk miljöbedömning, hela tiden ha god överblick över vad som händer i 
den övergripande planprocessen.   
 
 
 

System för dokumentation för uppföljning och utvärdering  
Det är viktigt att dokumentera och spara erfarenheter från miljö-
bedömningsprocessen så att arbetet kan följas upp och utvärderas. På så 
sätt kan processen kontinuerligt förbättras. Enligt miljöbalken är syftet 
med strategisk miljöbedömning att ”integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (6 kap. 12) § MB. 

Effekten eller verkningsfullheten av miljöbedömningen brukar i forskningen bland annat uttryckas som 
”miljöbedömningsverktyget har förmåga att påverka utfallet av planeringen”xvi. Under planprocessen 
fattas dagligen en mängd små beslut. För att i dokumentation kunna påvisa miljöbedömningens 
påverkan på planen, samt uppfylla generella krav på transparens, är det viktigt att både små och stora 
beslut dokumenteras. Detta dokumentationssystem kan upprättas i god tid innan inriktnings-
planeringen och vara relativt enkelt utformat, till exempel i form av en loggbok. Systemet för 
dokumentation kan med fördel vara ett permanent system som inte startar och stoppar inom ramen för 
inriktningsplaneringen. Systemet bör vara väl integrerat i hela planprocessen och anpassat för att även 
fungera och kunna användas senare i åtgärdsplaneringen.  
 
Förutom att dokumentsystemet är viktigt för uppföljning och utvärdering så fyller det en central 
funktion när det gäller att tydliggöra vilken hänsyn planeringen har tagit till miljöbedömningen och de 
inkomna synpunkterna från samråden.  
 
 

Tolkning och syfte  
En central hållpunkt för SMB-processen är att vara delaktig i tolkningen 
av det direktiv som Trafikverket får från regeringen. Direktiven eller 
uppdragen som föreskriver arbetet med inriktningsplaneringen har stor 
betydelse för vad Trafikverket gör och inkluderar i sina underlag till 
regeringen. På grund av direktivens betydande roll spelar också 

tolkningen av dem stor roll för hur Trafikverkets planeringsprocess kommer att bedrivas. Att vara 
inkluderad i arbetet med tolkningen gör att man får möjlighet att påverka vilket arbete som ska göras 
och hur. 
 
I samband med tolkningen av regeringens direktiv för inriktningsplaneneringen bör även syftet med 
planen specificeras och förankras så att alla som sedan ska delta i den integrerade planerings- och 
miljöbedömningsprocessen arbetar i samma riktning.  
 
Syftet med planen är av stor vikt för miljöbedömningen eftersom detta anger förutsättningarna för att 
kunna utveckla och diskutera alternativ4. Det är därför av yttersta vikt att alla inblandade kommer 
överens om planens syfte i detta skede. Inriktningsplaneringen utgör också ett underlag för hur en 

                                                             
4 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.” 
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kommande plan ska inriktas och det är därför extra viktigt att syftet klargörs då det även har stor 
betydelse för det fortsatta planarbetet. 
 
 

Avgränsning  
Avgränsning är en nyckelkomponent i strategisk miljöbedömning. Syftet 
med avgränsningen är att miljöbedömningen ska få en lämplig om-
fattning och detaljeringsgrad samt att den ska koncentrera arbetet på de 
hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för den aktuella planen eller 
programmet. Avgränsningen syftar alltså till att välja och att välja bort. 

Som ett stöd i detta arbete ger Miljöbalken olika aspekter som kan vara relevanta för planen, 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 
6. andra delar av miljön. 

 
Alla aspekter som listas ovan behöver inte inkluderas, utan listan ska ses som ett stöd i arbetet. 
Punkterna ovan från den svenska lagstiftningen motsvaras av faktorer som nämns i EU-direktivet. I 
EU-direktivet är det dock tydligare att det viktigaste är att beakta det inbördes förhållandet mellan 
dessa faktorer. Detta tillägg är av central betydelse då det innebär att arbetet med SMB inte bör 
genomföras i separata stuprör inom olika expert- eller specialistområden. Miljöbedömningen ska 
istället bidra till att luckra upp gränserna mellan olika aspekter så att de kan behandlas integrerat i 
processen. Punkterna ska tolkas brett och inbegriper även exempelvis social och ekonomisk hållbarhet.  
 
Avgränsningen av miljöeffekter att fokusera på handlar inte bara om miljöns känslighet (svårigheter att 
nå mål etc.) utan också om vilka faktiska miljöeffekter som kan förväntas uppstå till följd av den 
aktuella planen, på både kort och lång sikt. 
 
En viktig del av avgränsningen är att genomföra avgränsningssamråd. Ett sådant samråd bör 
genomföras i ett tidigt skede, innan några beslut har fattats kring inriktningsunderlagets innehåll, 
utformning eller arbetssätt och organisation. Det vill säga, det ska finnas utrymme för att ta in andra 
myndigheters expertkompetens, synpunkter och idéer i det konkreta arbetet. Det kan även innebära ett 
behov av att genomföra flera avgränsningssamråd: ett eller flera som avser arbetsprocessen och 
organisationen och som med fördel görs innan regeringens direktiv kommer, och sedan ett samråd som 
är fokuserat på det faktiska innehållet i underlaget och som då utgår från regeringens direktiv.  
 
 

Kritiska mål  
I en strategisk miljöbedömning är hållbarhetsmål en utgångspunkt. 
Idag, med Agenda 2030, miljökvalitetsmål, samt en fortfarande relativt 
ny klimatlag finns det ett stort antal mål som alla är relevanta utifrån 
hållbarhetsperspektiv. Dock är det välkänt – i det som ofta benämns 
detaljeringsparadoxen – att fler mål också riskerar att ge en svagare 

styrningxvii.  
 
Ofta framhålls att t ex Agenda 2030-mål och andra hållbarhetsmål är ”odelbara”. I praktiken kan det 
dock i vissa fall uppstå konflikter och spänningar mellan olika mål, eller om den bästa vägen att nå 
fram till dem. I ett specifikt planeringssammanhang i en specifik nationell kontext, i detta fall långsiktig 
transportplanering, menar vi att det behöver finnas möjligheter att definiera vissa mål som mer 
grundläggande och centrala för den aktuella verksamheten. Vi kallar sådana mål för kritiska mål. De 
kritiska målen är mål som kan anses vara av central betydelse och som visar en övergripande riktning 
för transportsystemets utveckling.  
 
Behovet att i transportplaneringen definiera och peka ut vissa mål har även lyfts inom miljömålsrådets 
åtgärd Transportplanering 2.0 som önskar att politiken ökar tydlighet i målbilden. De menar att en 
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otydlig målbild om transportsystemets roll i det framtida hållbara samhället försvårar planeringen av 
hur transportsystemet ska utvecklas.  
 
Valen av kritiska mål kan anses vara en politisk fråga. Men ibland händer det att politiken, av olika 
skäl, inte kan göra så tydliga prioriteringar eller peka ut vägen framåt för att nå specifika mål. Om så är 
fallet anser vi att det finns behov av att statliga expertmyndigheter utifrån sin sakkunskap tydliggör och 
presenterar sin tolkning av situationen och den lämpliga vägen framåt för att nå aktuella mål. Denna 
tolkning behöver vara tydlig och transparant samt motiveras i relation till demokratiskt fattade beslut. 
Tolkningen görs i fördel i samråd med andra myndigheter såsom till exempel Trafikanalys som genom-
fört ett regeringsuppdrag för att se över transportpolitiska preciseringar och lämna förslag på 
indikatorer för att följa upp de transportpolitiska målen. 
 
Trafikverket bör i dokumentationen, efter genomfört inriktningsunderlag, tydligt rapportera vilka 
kritiska mål som har valts ut och varför dessa har prioriterats samt om dessa kritiska mål har förut-
sättningar att uppnås om planen följs. Denna dokumentation kan inkludera en diskussion om vad som 
krävs av andra sektorer för att målen ska kunna nås och om detta är rimliga antaganden (om exempel-
vis elektrifiering, fossilfri fordonsflotta, minskat resande m.m.). Även om Trafikverkets uppdrag är att 
planera, bygga och underhålla infrastruktur så har myndigheten även, enligt svensk förvaltnings-
tradition, i uppgift att agera för att uppfylla bredare mål inom sitt ansvarsområde, dvs även sådant som 
inte preciseras i regeringens direktiv utan i stället är fastställt genom lagar och förordningar. I detta 
kan t ex ingå att, i högra grad än idag, verka för en närmare integrering av infrastrukturplanering och 
transportsystemets utveckling i stort. 
 

Med kritiska mål och inspiration från erfarenheter från Finland (se Exempel 1, Figur 7) skulle Trafik-
verket kunna göra en strategisk miljöbedömning för inriktningsplaneringen med särskilt fokus på 
något eller ett par övergripande mål som bedöms vara av särskild vikt för att också klara andra mål. 
Klimatmålet om 70 % minskning av växthusgaser jämfört med 2010 års utsläpp från transportsektorn 
senast år 2030, eller Nollvisionen: att ingen ska dödas eller skadas i trafiken – är exempel på mål som 
skulle kunna definieras som kritiska mål.  
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Figur 7 Exempel på arbetssätt med kritiska mål, hämtat från Helsingfors regionala plan 
(Helsingforsregionens trafik, HRT, 2018) 
 

 
Alternativ  
I inriktningsunderlaget är det viktigt att alternativ utarbetas. Eftersom 
inriktningsunderlaget utgör ett strategiskt skede bör alternativen i den 
strategiska miljöbedömningen handla om att tydliggöra strategiska 
transportpolitiska val. Viktigt är dock att samtliga alternativ som tas 
fram tydligt ska bidra till att de kritiska målen nås. Trafikverket skulle i 

SMB för inriktningsplaneringen kunna jobba med måluppfyllande, det vill säga önskvärda, scenarier 
(Figur 8). Måluppfyllande scenarier handlar om att presentera beskrivningar av framtiden där viktiga 
mål uppfylls, inte om att förutsäga hur framtiden kan komma att te sig om rådande trender följs. För 
att såväl funktionsmål som hänsynsmål ska kunna beskrivas och hanteras på ett måluppfyllande vis 
behöver målen konkretiseras och tydliggöras i scenarierna. På så vis kan viktiga vägval som vi står inför 
idag klargöras. Detta betyder att ett underlag lämnas till politikerna där olika alternativ och möjliga 
konsekvenser presenteras. På så vis ges förutsättningar att göra mer välgrundade val kring vilken 
utveckling de vill främja. Ett sådant underlag från Trafikverket skulle bli mer transparent än det som 
används idag, och kan på så vis även främja den demokratiska processen.  
 
Det bör påpekas att figuren (Figur 8) nedan är en förenkling. Det finns givetvis många fler möjliga 
framtider än vad som syns på bilden. Och det kommer alltid att finnas framtidsbilder som vi inte ens 
kan föreställa oss. Men figuren tydliggör att det inte bara finns en möjlig framtid, utan flera, och att de 
beslut som fattas idag aktivt påverkar hur framtiden kommer att bli. Trafikprognoser, exempelvis, 
pekar på den framtid som anses mest sannolik om inga större förändringar görs. Detta är den framtid 
som troligen utvecklas om vi låter nuvarande resmönster, transportval, m.m. fortsätta utan att ingripa. 
Men om det finns mönster och trender som motverkar att samhälleliga mål nås i ett sådant scenario 

Exempel 1.  
 
Ett exempel på en organisation som arbetat med kritiska mål 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 mest kritiska och 
överordnade målet. De övriga kritiska målen handlar om arbetspendling, minskad 
segregation, att kostnader och nyttor ska vägas mot varandra, att ny bebyggelse 
lokaliseras framförallt i särskilda zoner, att hållbara transportsätt (gång, cykling och 
kollektivtrafik) främjas och att en stor del av befolkningen ska bo inom zoner för hållbar 
mobilitet. Men det är alltså klimatmålet som sätter ramarna för de övriga målen. 
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kan även andra framtider behöva belysas. Om allt fokus läggs på den framtid som anses mest sannolik 
riskerar vi att stå helt oförberedda på andra utvecklingsscenarier. I strategisk planering är det därför 
klokt att öppna upp för diskussioner kring olika scenarier. Att arbeta med måluppfyllande scenarier, 
det vill säga önskvärda framtidsbilder där beslutade samhällsmål nås, påminner om att det vi gör idag 
påverkar hur framtiden kommer te sig. Bilden nedan illustrerar att det finns yttre begränsningar för 
vad som är möjliga framtidsscenarier och att alla dessa möjliga scenarier är inte troliga.  
 

 
Figur 8. Möjliga framtider, troliga framtider, prognostiserad framtid och önskvärda framtider 
(modifierad från Voros, 2017xviii).  
 
Redan idag använder sig Trafikverket av framtidsstudier genom att göra prognoser där man tittar på 
troliga framtidsscenarier med utgångspunkt i att dagens trender fortsätter. Det vi föreslår är att man i 
det här tidiga skedet fokuserar på önskvärda framtidsscenarier – det vill säga måluppfyllande framtids-
bilder för att skapa rätt riktning i inriktningsplaneringen, i relation till antagna mål om till exempel 
långsiktigt hållbar utveckling, Agenda 2030, miljömål och transportpolitiska mål. En del trender 
kanske måste brytas, andra förstärkas, för att miljömål och transportpolitiska mål ska kunna nås. 
 
 

Samråd  
Samråd spelar en viktig roll i den strategiska miljöbedömningsprocessen 
för att få ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan myndigheter 
inom olika sakområden. Vi rekommenderar att samråden i inriktnings-
planeringen helst inbegriper fysiska möten upplagda för gemensam 
diskussion och erfarenhetsutbyte kring det som Trafikverket senare ska 

besluta om. Samråden kan alltså handla om val av till exempel avgränsning eller val av kritiska mål 
samt val av alternativ kopplat till planens syfte. Samråden behöver inte göras med andra experter inom 
SMB utan snarare koppla till olika expertområden. Andra expertmyndigheter bör ses som en viktig 
resurs, som kan ge hjälp och stöd i frågor där de har stor expertis. Detta kan handla om att genomföra 
en dialog med t.ex. Trafikanalys eller andra myndigheter runt prioriterade och kritiska mål, att 
diskutera klimat i transportsektorn med Naturvårdsverket eller planeringsfrågor med Boverket.  
 
Samråden behöver äga rum i god tid innan beslut fattas, så att det finns tid att verkligen ta till sig och 
bearbeta synpunkter och förslag. 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 Jordbruks-
verket viktiga parter i till exempel avgränsningssamråd. Denna typ av samråd bör både kunna hjälpa 
Trafikverket i deras process och även fungera för att förankra Trafikverkets planeringsupplägg hos 
andra myndigheter. 
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SMB-rapport inriktningsplaneringen 
Inriktningsunderlaget utgör grunden för regeringens infrastruktur-
politiska proposition, i vilken inriktningen för infrastrukturplaneringen 
föreslås. SMB-rapporten integreras med fördel i inriktningsunderlaget 
och beskriver hur SMB processen genomförts, vilka avvägningar som 
har genomförts och vilka rekommendationer Trafikverket har för den 

framtida transportplaneringen. Dokumentationen är framförallt riktad till regeringen och de 
tjänstepersoner i regeringskansliet som bereder ärendet.  
 
Enligt SMB-lagstiftningen ska SMB-rapporten innefatta vissa specifika delar. Dessa är listade i åtta 
punkter i Miljöbalken (MB 6 kap §11). I en strategiskt inriktad SMB är framförallt punkt 1 och 6 
centrala för SMB-rapporten, även om alla punkter naturligtvis ska redovisas. Enligt MB punkt 1 ska 
syftet med planen och förhållandet till andra planer redovisas. Enligt MB punkt 6 ska processen 
beskrivas, vilket inkluderar överväganden som har gjorts, genomförandet av samråd, vilka skäl som 
ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem som dykt upp under processen. 
Hållpunkten ovan som kallas systemet för dokumentation och uppföljning är ett centralt stöd för att 
kunna sammanställa information. 
 
I SMB är det viktigt att redovisa vilka mål som ska uppnås och hur planen förväntas bidra till 
uppfyllandet av de kritiska målen. Detta är en viktig del av redovisningen av miljöeffekter. SMB-
rapporten bör inkludera en beskrivning av hur de kritiska målen har valts och på vilka grunder dessa 
mål är kritiska. Rapporten bör även beskriva de framtagna scenarierna (de som benämns alternativ i 
miljöbalken) och hur dessa har tagits fram samt i vilken mån de framtagna scenarierna når de utvalda 
kritiska målen. Det kommer sannolikt att uppstå situationer där något scenario är bättre än andra på 
att uppnå vissa mål, men där andra scenarier är bättre på att uppfylla andra mål. Det är då viktigt att en 
tydlig och transparent diskussion förs så att konflikterna och konsekvenserna av olika val blir tydliga 
för läsaren. Det går att föra en diskussion om möjligheter och svårigheter med olika scenarier och det 
går också att räkna på måluppfyllelse. Om man till exempel ska kunna fortsätta med en viss nivå av 
biltrafik kräver detta samtidig en fossilfri fordonsflotta för att nå klimatmålet, vilket betyder en hel del 
utmaningar. Det finns mycket inspiration att hämta från framtidsstudieområdet.xix  
 
SMB dokumentet behöver ha en pedagogisk tydlighet och vara lättillgänglig. Informationen kan gärna 
presenteras med nyckeltal, illustrationer, trendpilar, diagram och liknande som inte är ren text eller 
siffror (se Figur 10 längre fram). Särskilt i beskrivningen av hur scenarierna sammantaget uppfyller 
målen blir en sådan presentation till hjälp för mottagaren. 

4.2 Åtgärdsplanering  

En SMB i åtgärdsplaneringen behöver precis som i inriktningsplaneringen integreras i planprocessen 
och anpassas efter planeringsprocessen och dess syfte. SMB startas upp på nytt i åtgärds-
planeringsskedet men miljöbedömningen tar hänsyn och bygger vidare på kunskap, processer och 
underlag från inriktningsskedet. Trafikverkets åtgärdsplanering startar upp utifrån regeringens 
infrastrukturproposition där inriktningen för kommande infrastrukturplanering och budgetramarna 
presenteras. Åtgärdsplaneringen behandlar därför konkreta åtgärder i form av underhållsbehov och 
investeringar i ny infrastruktur i enlighet med den av regering och riksdag valda inriktningen. 
Planeringen är därför inte av samma strategiska karaktär som i inriktningsplaneringen.  
 
De centrala strategiska hållpunkterna för åtgärdsplaneringen är dock desamma som för inriktnings-
planeringen men utformningen och innehållet av hållpunkterna är något annorlunda. På motsvarande 
sätt som i inriktningsplaneringen bör organisation samt system för dokumentation vara på plats i god 
tid innan själva planeringsarbetet startas upp.  
 
 

Organisation för strategisk miljöbedömning i åtgärdsplanering   
Den strategiska miljöbedömningen ska vara integrerad med åtgärds-
planeringsprocessen vilket innebär att personer med miljöbedömnings-
kompetens och ansvar för miljöbedömningen ska vara med i styrgrupp, 
projektledning samt i de olika delprojektgrupper. Arbetet med SMB:n 
startas upp samtidigt som åtgärdsplaneringen och SMB:n ska vara 

inkluderad i alla delar av arbetet med att ta fram underlag till åtgärdsförslaget. Det bör alltså finnas 
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personer med ansvar för miljöbedömningen i alla åtgärdsplaneringens delprojekt (till exempel Vid-
makthållande; Tänk om och optimera; Trimningsåtgärder; Investering). En av de kanske viktigaste 
funktionerna för personerna med ansvar för SMB:n är att arbeta med det inbördes förhållandet mellan 
delprojekten och dess olika beslut (fokusområden).  
 
I åtgärdsplaneringen bör dessutom olika ämnesexperter få en större roll jämfört med i inriktnings-
planeringen eftersom planeringen kommer in mer på detaljer och bygger till stor del på specifik 
kunskap om olika infrastrukturprojekt.  
 
 

System för dokumentation för uppföljning och utvärdering  
På motsvarande sätt som under inriktningsplaneringen är det viktigt att 
dokumentera och spara erfarenheter från miljöbedömningsprocessen 
under hela arbetets gång. Verkningsfullheten eller effekten av miljö-
bedömningen mäts delvis utifrån dess förmåga att påverka utfallet av 
planeringen, därför behöver olika beslut och vägval dokumenteras 

löpande. Detta kan med fördel göras i ett enkelt system, till exempel genom en digital loggbok.  
 
Systemet för dokumentation bör vara ett och samma under inriktningsplaneringen och åtgärds-
planeringen för att kunna dokumentera och utvärdera hela den långsiktiga transportplaneringen fram 
till nationell plan. Genom att använda en sammanhållen dokumentering går det att följa erfarenheter 
och lärdomar från hela den långsiktiga transportplaneringen, följa olika beslut och viktiga strategiska 
vägval, vilket också gör det möjligt att utvärdera arbetet 
 

Tolkning och syfte  
I infrastrukturpropositionen pekar regeringen ut riktningen för 
satsningar på statlig infrastruktur. Propositionen omvandlas sedan av 
regeringen till ett regeringsbeslut eller uppdrag att ta fram förslag till 
nationell trafikslagsövergripande plan. Regeringens direktiv för hur detta 
ska göras har alltid ett visst tolkningsutrymme. En av de första 

aktiviteterna som genomförs i åtgärdsplaneringen är därför möten eller workshops där uppdraget 
tolkas. Detta skede har i intervjuerna identifierats som centralt för det fortsatta arbetet med 
planeringen.  
 
En identifierad hållpunkt för SMB i åtgärdsplaneringen är därför att delta och medverka i Trafikverkets 
tolkning av regeringens uppdrag samt att utifrån den tolkningen se till att planeringen formulerar, 
förankrar och kommunicerar syftet med planen. Utan att ha ett tydligt formulerat syfte med 
åtgärdsplanen är det svårt att ta fram alternativ för dess uppfyllelse.  
 

Avgränsning  
En viktig del i SMB-arbetet är att definiera och avgränsa vilka av de 
aspekter som pekas ut i SMB-direktivet och miljöbalken kap 6 (det vill 
säga biologisk mångfald, befolkning, folkhälsa, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, kulturarv - inbegripet 
arkitektoniskt och arkeologiskt arv, landskap) som ska vara prioriterade 
och centrala för arbetet med åtgärdsplaneringen. Aspekterna ska inte ses 

som begränsande för vilka aspekter som kan hanteras i en SMB, tvärtom. Det finns inget i lag-
stiftningen eller i EUs direktiv för SMB som motverkar att hantera till exempel ytterligare 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 miljö-
frågor. I lagstiftningen framhålls även vikten av att beakta det inbördes förhållandet mellan olika 
aspekter. Det innebär att arbetet med SMB inte bör genomföras i separata stuprör inom olika expert- 
eller specialistområden, såsom klimat, landskap, luft, vatten etc., utan arbetet och perspektiven måste 
samordnas. 
 
För att inte drunkna i arbetet är det dock viktigt att genomföra avgränsningar. För att kunna göra väl 
avvägda avgränsningar som är anpassade till planens syfte är det lämpligt att förhålla sig till Trafik-
verkets tidigare arbete och avgränsning i inriktningsunderlaget, såväl som gällande lagstiftning samt 
regeringens uppdrag att ta fram förslag till nationell plan. Denna förhållning får dock inte medföra att 
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processen är stängd för eventuellt nytillkommande kunskap och aspekter. Hur avgränsningen är 
genomförd presenteras och kommuniceras på ett transparant och tydligt sätt. I arbetet tas även andra 
expertmyndigheters erfarenhet och kunskap in.  
 
Avgränsningssamråd genomförs för att säkerställa att andra expertmyndigheters erfarenhet och 
kunskap tas in och inkluderas i ett tidigt skede. Syftet med avgränsningssamråden bör vara att fokus i 
SMB-processen och planeringen riktas mot rätt saker. Samrådet kan med fördel genomföras till-
sammans och integrerat med samråd kring planens framtagande, där då även hållbarhetsaspekter 
diskuteras.  
 
 

Kritiska mål  
Utifrån regeringens direktiv, syftet med planen och resultatet av 
avgränsningen kan kritiska mål för åtgärdsplaneringen ställas upp. De 
kritiska målen är centrala för att kunna använda ett mål-lett 
förhållningssätt i miljöbedömningen och för att kunna utvärdera att 
planen når sitt syfte. Arbetet med de kritiska målen kan ledas av 

personer med ansvar för miljöbedömningen men det är viktigt att målen är definierade och förankrade 
tillsammans med planerare och beslutsfattare.  
 
De kritiska målen i inriktningsskedet respektive åtgärdsplaneringsskedet ska spegla vad som är 
realistiskt att uppnå med hjälp av planen. Detta innebär att de i inriktningsskedet kopplas till 
transportsystemet i stort, medan de i åtgärdsplaneringen kopplas till kritiska mål för vilka 
infrastrukturens utveckling har en inverkan på kort eller lång sikt. I åtgärdsplaneringen är målen med 
andra ord mer specifika jämfört med i inriktningsplaneringen. I inriktningsplaneringen fanns ett behov 
av att lyfta blicken och ta hänsyn till trender som påverkar vårt behov av transporter. I åtgärds-
planeringen har en inriktning redan valts och det gäller att fokusera på de kritiska mål som är relevanta 
inom ramen för denna. Detta betyder att de kritiska målen blir vägledande och styrande i planerings-
arbetet inom och mellan delprojekten i åtgärdsplaneringen. Miljöbedömningens arbete bidrar till att 
planen uppfyller sitt syfte och de kritiska målen.  
 
På samma sätt som med avgränsningen av vilka miljö- och hållbarhetsaspekter som ska fokuseras i 
SMB:n är det viktigt att Trafikverket samråder med andra expertmyndigheter vid formuleringen av 
kritiska mål. 
 
 

Alternativ  
I linje med intentionerna bakom SMB bestämmelserna ska alternativ 
utvecklas och formuleras utifrån planens syfte. Den huvudsakliga 
inriktningen för åtgärdsplaneringen är redan fastställd i tidigare 
planeringsskeden.  
 

Nu gäller det därmed att ta fram scenarier som gör att inriktningen följs och de kritiska målen nås. Det 
behövs därmed ett kontinuerligt utvärderingsarbete som behöver bli en central del i processen att 
utveckla ett förslag till nationell plan. Utvärderingarna genomförs, och planen justeras allteftersom, 
tills dess att de uppställda kritiska målen nås. Vi kallar dessa utvärderingsmoment för alternativ eller 
iterationer. Antalet alternativ eller iterationer som tas fram kan inte bestämmas i förväg utan beror av 
hur väl planeringen har lyckats nå uppställda mål i framtagande av underlag. Vid en första utvärdering 
av planförslaget kanske de kritiska målen inte nås. Planen behöver då modifieras för att bättre nå upp 
till målen. Ett exempel på detta arbetssätt är taget från Helsingforsregionen, se Exempel 2 nedan 
(Figur 9). 
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Figur 9. Tre iterationer, eller alternativ krävdes för att få fram en måluppfyllande plan i Helsingfors 
(Helsingforsregionens trafik, HRT, 2018) 
 

 
Samråd  
Andra expertmyndigheter är en viktig resurs i åtgärdsplaneringen. De 
kan ge hjälp och stöd i de delar av arbetet där de har stor expertis. För-
utsättningarna för andra myndigheter och andra organisationer att 
kunna bistå i processen ökar om de bjuds in till samråd i god tid, och om 
en tydlig bild ges av processen framåt, så att de kan bemanna med rätt 

resurser och säkerställa sina möjligheter att medverka. 
 
Under rådande myndighetsstruktur och ansvarsområden är till exempel Naturvårdsverket, Havs- och 
Vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, RAÄ samt Jordbruksverket viktiga parter för 
samråd. Denna typ av samråd bör både kunna hjälpa Trafikverket i deras process och även bidra till att 
förankra Trafikverkets planeringsupplägg hos andra myndigheter. Förutom myndigheter kan det 
finnas andra aktörer som är relevanta att samråda med. För att möta det behovet föreslås att ha en 
löpande dialog med andra expertmyndigheter inför och under åtgärdsplaneringen.  
 

 
SMB-rapporten  
Den dokumentation som ska redovisas i ett SMB-rapport är som tidigare 
nämnts angivet i åtta punkter i Miljöbalken (MB 6 kap 11§). Fokus för 
SMB-rapporten kopplat till åtgärdsplanen är att redovisa syftet med 
planen och förhållandet till andra planer samt beskriva processen, vilket 
inkluderar överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom 

EXEMPEL 2.  
Helsingforsregionens regionala plan för markanvändning, boende och trafik (MBT), beskrivs hur 
regionen ska utvecklas åren 2019 – 2050. Huvudmålsättningen för den strategiska planeringen är 
att trafikens växthusgasutsläpp minskar med minst 50 procent till 2030 jämfört med 2005 års 
nivå, se figur. Trafikinfrastruktursatsningar är bara en åtgärd som påverkar detta. En annan 
åtgärd som används är att åtminstone 90% av nya bostäder byggs i primära utvecklingszoner och 
att vägnätverket utvecklas med ett fokus på godstransport och kollektivtrafik.    
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gjorda val av olika alternativ och eventuella problem som dykt upp under processen. Dessutom 
rekommenderar vi att SMB-rapporten redovisar de kritiska målen och hur planen förväntas bidra till 
uppfyllandet av de kritiska målen. Slutsatserna från miljöbedömningsprocessen bör baseras på en 
sammanvägning av samtliga av åtgärdsplaneringens delprojekt för att visa den sammanvägda 
måluppfyllelsen.  
 
SMB-rapporten bör även målgruppsanpassas. Målgruppen för åtgärdsplaneringens SMB-rapport är 
framför allt regeringen och de tjänstepersoner som bereder ärendet med nationell plan, inför 
regeringens ställningstagande. Rapporten kan inte vara alltför omfattande. Den behöver vara 
pedagogiskt tydlig och lättillgänglig, särskilt gäller detta sammanfattningen. Informationen kan gärna 
presenteras med nyckeltal, illustrationer, trendpilar, diagram och liknande som inte är ren text eller 
siffror. I Trafikverkets årsrapport presenteras måluppfyllnaden till exempel med trendpilar eller 
tabeller (Figur 10). Det motsäger inte att det även finns gedigna underlagsrapporter att fördjupa sig i 
vid behov.  
 
SMB-rapporten integreras med fördel i den nationella planen men går även att presenteras som en 
separat del. 
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Figur 10. Diagram och figurer från Trafikverkets årsrapport (2018). Denna typ av diagram och 
tabeller kan vara ett sätt att övergripande beskriva åtgärdsplanen uppfyllelse mot uppställda 
kritiska mål. 
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5 Avslutande reflektioner 

Forskningsprojektet TRAMP har under åren 2018–2020 analyserat och utvecklat stöd i utformningen 
av strategisk miljöbedömning (SMB) i Trafikverkets långsiktiga transportplanering. Resultat och 
rekommendationer som tagits fram är utformade för strategisk miljöbedömning i inriktnings- och 
åtgärdsplanering men rekommendationerna är även i hög grad applicerbara för andra aktörer som 
verkar i regional eller nationell transportplanering såsom länsplaneupprättare, regeringskansliet och 
andra statliga myndigheter.   
 
Den övergripande rekommendationen från projektet är att SMB i transportplaneringen bör utvecklas 
till en process som är mer integrerad och anpassad till planeringsprocessen än vad som hittills har varit 
fallet. Därigenom kan SMB utvecklas till en process som ger nytta och främjar en hållbar utveckling i 
planeringen. Utgångspunkten i SMB bör vara att de resultat som kommer fram under processen också 
ska påverka den aktuella planens eller programmets innehåll utifrån det övergripande syftet att främja 
en hållbar utveckling. SMB blir därmed, och bör vara, mer av ett beslutsstöd än en utvärdering eller 
bedömning på slutet.  
 
Det som framkommit i TRAMP projektet är att arbetet med den strategiska miljöbedömningen av 
nationell transportplan går framåt men behöver utvecklas vidare. Det finns en rad förändringar att göra 
som handlar om relativt konkreta och handfasta saker (se kapitel 4), till exempel att förändra tid-
punkten för när SMB:n startar. Mot bakgrund av lagens intentioner bör SMB:n starta upp redan i 
inriktningsplaneringen. För att göra maximal nytta bör den sedan vara integrerad genom hela 
transportplaneringsprocessen. Vidare rekommenderas att den strategiska miljöbedömningen 
organiseras så att personer med miljöbedömningskompetens/ansvar är inkluderade i planeringens 
styrgrupp, projektledning samt i projektgrupper så att det kan bli ett kontinuerligt utbyte av kunskap 
och erfarenheter. 
 
I TRAMP-projektet har vi också sett exempel på olika typer av trögheter och strukturella hinder som 
finns i transportplaneringen, och som också är viktiga att förhålla sig till och hantera för att SMB ska 
kunna göra nytta och ge effekt. Dessa hinder och trögheter är inte lika konkreta och handfasta som 
frågan om tidpunkten för när SMB ska starta, vilka kompetenser som ska vara med, eller hur de båda 
processerna kan integreras genom planeringens olika skeden, men är ändå faktorer av stor betydelse 
för den strategiska miljöbedömningens utfall och effektivitet. Denna typ av hinder och trögheter 
handlar om sådant som ”sitter i väggarna”, det vill säga outtalade men ofta starka normer och 
perspektiv som påverkar vad som ses som viktigt, rimligt och vad som är lämpligt att göra i olika 
situationer. Tydliga exempel som vi har sett i vårt arbete, handlar t ex om frågor som rör hur 
tolkningen av regeringens direktiv går till, och vem som är med och har insyn och påverkan i den 
processen, eller hur man ser på möjligheten till omtag och förändring av tidigare beslutade projekt och 
planer. Ett annat exempel handlar om tolkningen av myndighetsuppdraget, och hur mycket egna 
initiativ man som statlig myndighet anser sig ha möjlighet att ta för att ställa om transportplaneringen i 
linje med långsiktiga hållbarhetsmål.  
 
En övergripande slutsats och reflektion från vårt arbete är att den här typen av outtalade normer och 
perspektiv är en ytterst viktig sak att arbeta med om den strategiska miljöbedömningen ska kunna göra 
den nytta som det är tänkt i den nationella transportplaneringen. Vi ser ett behov av mer genomlysning 
och reflektion av den här typen av hinder och trögheter, vilket också skulle vara ett led i att utveckla ett 
nytt förhållningssätt både till den nationella transportplaneringen i sig, och även till den strategiska 
miljöbedömningen. Vi ser att SMB kan användas mer effektivt som ett processtöd för lärande och 
förändring genom hela planeringsarbetet, men om den effekten ska kunna uppnås behöver det finnas 
en öppenhet och vilja till omprövning i den nationella planeringen. Exakt hur detta ska kunna uppnås 
har vi inte något svar på, det har inte ingått i vårt uppdrag att undersöka just detta. Vi ser det som ett 
område för fortsatt fördjupning och kunskapsutveckling i nära samarbete mellan forskning och praktik.   
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det som vi har sett i TRAMP-projektet, och de rekommendationer 
som vi ger, inte är särskilt nya i relation till kunskapsläget inom forskningen om strategisk miljö-
bedömning. Inom detta fält råder sedan länge enighet om flera av de saker som vi pekar på, t ex att 
komma in tidigare i processen och ett mer strategiskt förhållningssätt. Det finns dock olika teorier och 
inriktningar även inom detta forskningsområde om specifika delar i det som vi diskuterar i denna 
rapport, t ex frågan om hur integrerad en SMB bör vara i planeringsprocessen, och specifikt hur detta 
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ska kunna ske. I stort sett ser vi detta som en indikation på att frågan om SMB och hur en sådan bäst 
görs inte kan ”lösas” en gång för alla. En huvudpoäng är att det ska ses som ett underlag för både 
lärande och förändring, för att sträva efter att få en samhällsplanering som hela tiden blir mer i linje 
med långsiktiga hållbarhetsmål. Exakt hur detta låter sig göras beror på vilket planeringssammanhang 
det är, och vad som kännetecknar detta. Det gäller alltså att använda SMB på ett kreativt sätt, så att den 
kan göra avtryck och spela roll för den verksamhet där den integreras. Det kräver att alla ingående 
aktörer och processer har en öppenhet för nya sätt att arbeta och planera strategiskt.  
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