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Denna studie syftar till att utreda hur klimatpåverkan kan beskrivas i ett 

livscykelperspektiv och hur det kan användas för att bedöma konsekvenserna i MKB 

för ett transportinfrastrukturprojekt. Enligt Miljöbalken ska varje plan, program och 

projekt som anses medföra betydande miljöpåverkan ha en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Miljöbedömning av transportinfrastrukturprojekt är ofta fokuserad på direkta 

emissioner från trafik och användningen av infrastruktur medan de indirekta 

utsläppen av växthusgaser försummas i miljöbedömningar men utgör en betydande 

del av den totala energianvändnignen. 

Fokus för denna studie är inriktat på hur en livscykelanalys bör utformas för att 

kunna användas som beslutsunderlag i konsekvensbedömningen av klimatpåverkan i 

MKB för infrastruktur. Ingen utvärdering av lämpliga klimatberäkningsmodeller eller 

faktiska beräkningar av klimatpåverkan kommer att presenteras. Resultatet är 

övergripande rekommendationer för hur konsekvenserna för klimatpåverkan i MKB 

kan beskrivas och bedömas med hjälp av LCA. Rekommendationerna och resultaten 

bygger på kvalitativa studier av litteratur, intervjuer och en workshop med deltagare 

yrkesverksamma inom samhällsplanering och MKB på ett svenskt företag. 

De indirekta effekterna från transportinfrastruktur är betydande på klimatpåverkan 

och visar att en livscykelanalys kan kvantifiera både de direkta och indirekta 

utsläppen av växthusgaser från ett transportsystem. Livscykelanalys är därför 

nödvändig för att beskriva de totala direkta och indirekta effekterna. Resultaten 

visar på att bedömningsgrunderna i MKB kan variera med beslutsunderlaget och 

skedet av planeringsprocessen och att en LCA bör utformas därefter.  
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Livscykelanalys (LCA) 

 

Sammanställning och utvärdering av inflöden, 
utflöden och den potentiella miljöpåverkan för ett 
produktsystem under dess livscykel (ISO 
14040:2006) 

Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 

Ett processorienterat miljöbedömningsverktyg 
som beskriver och bedömer konsekvenserna från 
en verksamhet, åtgärd, plan eller program på 
människors hälsa och miljö (Miljöbalken kap.6) 

Miljöpåverkansbedömning 

 

Fas i en livscykelanalys som syftar till att förstå och 
utvärdera omfattningen och betydelsen av ett 
produktsystems potentiella miljöpåverkan under 
produktens livscykel. (ISO 14040:2006) 

Funktionell enhet 

 

Kvantifierad prestanda hos ett produktsystem för 
användning som referensenhet. (ISO 14040:2006) 

Allokering 

 

Fördelning av inflöden eller utflöden hos en 
process eller ett produktsystem mellan det 
studerade produktsystemet och ett eller flera 
andra produktsystem. (ISO 14040:2006) 

 

Miljöpåverkanskategori 

 

Kategori som representerar ett miljöproblem till 
vilken resultaten av livscykelinventeringsanalysen 
kan kategoriseras. 

Systemgränser 

 

En uppsättning kriterier som anger vilka 
enhetsprocesser som är en del av ett 
produktsystem. (ISO 14040:2006) 

Miljöaspekt 
En samlad benämning för miljöintresse, 
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Denna 
definition är specifik för MKB sammanhang och 
bör skiljas från ISO 14050:2010 där miljöaspekter 
innefattar samtliga aktiviteter, processer, varor 
eller tjänster som har eller kan påverkan på 
miljön.   

  

ORDLISTA  
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Miljökvalitet 
En funktion eller ett tillstånd i miljön som kan mätas 
eller beskrivas, exempelvis luftkvalitet, ljudkvalitet 
eller vattenkvalitet. Miljömål, normer, riktvärden 
och gränsvärden används ofta för att uttrycka en 
viss miljökvalitet som värdefull, önskvärd eller 
godtagbar. (Trafikverket, 2011) 

Värde 
Nulägesbeskrivning av förutsättningarna för miljö 
och hälsa. (Trafikverket, 2011) 

Miljöeffekt 
Förändring av miljökvalitet som kan mätas eller 
registreras, exempelvis utsläpp av luftpartiklar 
orsakar förändring av luftkvaliteten. (Trafikverket, 
2011) 

Kumulativa effekter 
Samverkande direkta och indirekta effekterna 
(Trafikverket, 2011) 

Miljöpåverkan 
Förändringen som projektet medför och orsakar en 
direkt eller indirekt effekt på miljökvaliteten. 
(Trafikverket, 2011) 

Miljökonsekvenser 
Beskriver relationen mellan värdet av miljöaspekten 
och miljöpåverkan från det aktuella projektet. 

Nollalternativ 
Beskriver de framtida förhållanden om det 
planerade projektet inte genomförs. Ett 
referensalternativ mot vilket projektets effekter och 
konsekvenser bedöms. 

Byggt alternativ 
Beskriver de framtida förhållanden efter 
genomförande av det planerade projektet. Jämförs 
mot nollalternativet för att bedöma projektets 
effekter och konsekvenser. 

Horisontår 
Ett år som projektet förväntas stå färdigt och är i 
bruk. Det är för detta år som de konsekvenserna 
som uppstår från byggt alternativ jämförs med 
nollalternativ.  

Betydande miljöpåverkan 
Juridisk term enligt Miljöbalken kap. 6, som är en 
samlad bedömning från Länsstyrelsen för att en plan 
eller projekt antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och kräver därmed att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska uppföras. 

Koldioxidekvivalenter  

(CO2-ekv.) 

 

Global Warming Potential, GWP, som använder 
enheten CO2-ekvivalenter och 
karakteriseringsfaktorer från IPCC. Beräknas utifrån 
varje gas potential att bidra till växthuseffekten i 
jämförelse med koldioxid som har GWP 1. 
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De globala klimatförändringarna är ett faktum och för att nå 2-gradersmålet krävs 

åtgärder som kraftigt reducerar utsläppen av växthusgaser inom samtliga 

samhällssektorer (IPCC, 2013). Sveriges riksdag uppmärksammar detsamma genom 

de nationella miljökvalitetsmålen, där Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 

miljömål som skall uppfyllas till 2020  (Naturvårdsverket, 2014). Klimatbelastningen 

från transportsektorn står för 30 % av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser 

(Naturvårdsverket, 2015) och transportinfrastrukturen har potential att minska 

utsläppen av växthusgaser och energianvändning under hela dess livscykel 

(Trafikverket, 2012).  

Enligt Miljöbalken ska varje plan, program och projekt som anses medföra 

betydande miljöpåverkan ha en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  Syftet med en 

MKB är att systematiskt beskriva indirekta och direkta effekter samt bedöma 

konsekvenserna för människors hälsa och miljö. Tillsammans med flera 

miljöaspekter (biologisk mångfald, landskap, vatten, mark, luft, hälsa m.fl.) ska även 

klimatet beskrivas i MKB enligt Miljöbalken 6 kap. § 3 (MB 1998:808), men det 

saknas vedertagna riktlinjer för att beskriva och bedöma konsekvenserna på 

klimatpåverkan för infrastrukturprojekt i MKB.  

Klimatpåverkan från transportinfrastruktur sker både direkt i användningsfasen men 

även till stor del indirekt under byggskedet, drift och underhåll. Ett sätt att 

kvantitativt estimera klimatpåverkan från transportinfrastruktur är med 

livscykelanalys (Milituenko, 2010). Livscykelanalys är ett analytiskt 

miljöbedömningsverktyg som beräknar den potentiella miljöpåverkan av produkt, 

tjänst eller ett projekt från vaggan-till graven (ISO 14040:2006).  För 

transportinfrastruktur specifikt innebär detta en analys av materialutvinning, 

förädling, byggskede, drift, underhåll samt trafikering (Trafikverket, 2014; 

Miliutenko, 2012; Stripple & Uppenberg, 2010; Stripple & Erlandsson, 2004). Med 

livscykelanalys kan den totala potentiella klimatpåverkan från ett transportsystem 

beräknas och klimatbelastande processer identifieras.  

Klimatpåverkan beskrivs sällan ur ett livscykelperspektiv i MKB, men 

miljöbedömningen kan förstärkas genom att kombinera information från  

processorienterade verktyg (MKB) med analytiska, kvantitativa utredningar (LCA)  

(Finnveden & Moberg, 2005; Tukker, 2000). Det är här denna studie tar vid; för att 

utreda hur en livscykelanalys av ett transportsystem kan utformas för att beskriva 

och bedöma konsekvenserna på klimatpåverkan i MKB. 

  

1. INTRODUKTION  
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1.2 Syfte och mål 

Denna studie skall ta fram rekommendationer för att hantera utmaningarna med att 

inkludera klimatpåverkan som en miljöaspekt i MKB för infrastrukturprojekt. Syftet 

är att utreda hur klimatpåverkan kan beskrivas i ett livscykelperspektiv och hur det 

kan användas för att bedöma konsekvenserna i MKB för infrastrukturprojekt. 

Studien kommer att identifiera vad rekommendationerna ska omfatta och sedan 

utarbetas på ett sådant sätt att konsekvensbedömningen utgör ett relevant 

beslutsunderlag för ett projekts fortsatta utveckling. Med andra ord strävar detta 

examensarbete efter att delge rekommendationer för att svara på två 

frågeställningar: 

A. Vilka är utmaningarna med att hantera klimatpåverkan som en miljöaspekt i en 

miljökonsekvensbeskrivning av ett infrastrukturprojekt?  

B. Med hänsyn till resultaten i A; hur bör en livscykelanalys av 

transportinfrastruktur utformas för att kunna användas som underlag vid 

konsekvensbedömning av klimatpåverkan i MKB för infrastrukturprojekt? 

1.3 Omfattning och avgränsningar 

Studien tar ett helhetsgrepp på hur klimatpåverkan kan beskrivas i MKB för 

transportinfrastruktur med hjälp av livscykelanalys. Det innebär att arbetet omfattas 

av att svara övergripande på frågeställningarna för att identifiera möjliga utmaningar 

och rekommendationer för hur klimatpåverkan kan beskriva i MKB med hjälp av ett 

livscykelperspektiv. 

Eftersom den tekniska modellutvecklingen av LCA-verktyg är ett pågående arbete är 

fokus för denna studie inriktat på hur en livscykelanalys bör utformas för att kunna 

användas som beslutsunderlag i konsekvensbedömningen av klimatpåverkan i MKB 

för infrastruktur. Ingen utvärdering av lämpliga klimatberäkningsmodeller eller 

faktiska beräkningar av klimatpåverkan kommer att presenteras.  

Studien avgränsas till att endast studera den svenska processen med 

miljökonsekvensbeskrivningar och svensk lagstiftning. Dessutom kommer endast 

LCA av transportsystem som avser väg och järnväg att studeras och transportsystem 

medan båt och flyg lämnas utanför den här studien.  
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Metoden för denna studie är baserad på litteraturstudier, intervjuer samt en 

workshop med yrkesverksamma miljöutredare. Var och en av metoderna beskrivs 

mer i detalj nedan och belyser olika delar av frågeställningarna A och B (Tabell 1). 

Frågeställningarna har i sin tur delfrågor med syfte att förtydliga och bryta ner 

frågorna. Slutligen sammanfattas resultatet från litteraturstudien, intervjuerna och 

workshopen i rekommendationer för att bedöma konsekvensen av klimatpåverkan 

från transportinfrastruktur med hjälp av livscykelanalys i MKB. Slutsatserna som 

rekommendationerna grundar sig i är baserade på en utvärdering och bedömning av 

resultaten från litteraturstudien, intervjuer och workshop. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier användes för att sammanfatta den aktuella forskningen, 

vedertagen praxis, utgivna riktlinjer och krav enligt svensk lagstiftning. 

Sammanfattningen utgör ett teoretiskt ramverk och utgångspunkt för utformning av 

intervjuer och workshop samt diskussion och resultatanalys.  

Litteraturen har sökts utifrån tre huvudkategorier; 1) klimatpåverkan i MKB, 2) LCA 

av transportsystem och infrastruktur och 3) utmaningarna med att kombinera LCA 

och MKB i miljöbedömning. Som exempel på vedertagen praxis har en 

sammanfattning av hur klimatpåverkan har utvärderats i MKB för två aktuella 

infrastrukturprojekt lyfts fram; Förbifart Stockholm och Tunnelbaneutbyggnaden i 

Nacka.  

  

2. METOD   

Tabell 1. Frågeställningar för studien och metodval för att besvara varje delfråga.  

A. Vilka är utmaningarna med att hantera klimatpåverkan som en miljöaspekt i 
miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktur? 

Delfrågeställning  Metod 

Vad är det som skiljer konsekvensbedömningen av klimatpåverkan från 
andra miljöaspekter i en miljökonsekvensbeskrivning? 

Litteratur  
Intervjuer 

Hur bör konsekvenser på klimatpåverkan beskrivas och bedömas för ett 
planerat infrastrukturprojekt i miljökonsekvensbeskrivningar? 

Litteratur 
Workshop 

B. Med hänsyn till resultatet i A; hur bör en livscykelanalys av transportinfrastruktur 
utformas för att användas som underlag i en konsekvensbedömning av 
klimatpåverkan? 

Delfrågeställning Metod 

Hur bör en livscykelanalys av ett transportsystem utformas för att utgöra 
ett beslutsunderlag i en MKB? 

Litteratur 

Hur förändras behovet och utformningen av beslutsunderlaget från en 
livscykelanalys i en konsekvensbedömning beroende på i vilket 
planeringsskede projektet befinner sig? 

Litteratur  
Intervju 
Workshop 
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2.2 Intervju 

Intervjuerna användes i syfte att ge en praktisk inblick och en förbättrad förståelse 

för utmaningarna inom respektive expertområde. Intervjurespondenterna valdes 

utifrån deras yrkeserfarenheter inom varje område som identifierats ha betydelse 

för att bedöma klimatpåverkan i MKB enligt litteraturstudien och i diskussion med 

handledare. En respondent per ämnesområde intervjuades och de tre identifierade 

områdena var A) MKB och planläggningsprocessen, B) klimatpåverkan från trafik i 

MKB, samt C) Trafikprognoser och beräkningsmodeller.  

Samtliga intervjuer genomfördes med en halv-strukturerad metodik enligt Lantz 

(2013) där frågorna formulerades efter respektive respondents ämnesområde och 

varje intervju varade mellan 1-1,5 timmar. Syftet var att bekräfta eller bestrida 

begrepp och modeller som identifierats i litteraturstudien med en kombination av 

både öppna och slutna frågor. Vid förfrågan har respondenterna fått ta del av 

intervjufrågor och underlagsmaterial (Bilaga A) på förhand, vilket skedde vid två av 

tre intervjutillfällen. Varje respondent har läst igenom de stycken och kapitel där de 

refereras för att försäkra att materialet återgetts och tolkats korrekt.  

Syftet med vart och ett av de identifierade intervjuområdena och val av respondent 

utvecklas i följande lista; 

Intervju A: MKB och planläggningsprocessen 

Syftet med intervjun var att belysa hur MKB- och planläggningsprocessen 

samverkar praktiskt och hur konsekvensbedömning av klimatpåverkan och andra 

miljöaspekter vanligen behandlas. Respondenten valdes utifrån sin erfarenhet 

som utförare och beställare av MKB för infrastrukturprojekt. 

Intervju B: Klimatpåverkan från trafik i MKB 

Syftet med intervjun var att besvara hur konsekvensbedömningen av 

klimatpåverkan från transportinfrastruktur i MKB genomförs i dagsläget samt 

vilken funktion trafikprognoser har i underlagsmaterialet för bedömningen. 

Respondent valdes utifrån sin erfarenhet att jobba med klimatpåverkan från 

trafik och transportinfrastruktur i MKB samt trafikprognoser.  

Intervju C: Trafikprognos och beräkningsmodeller 

Syftet med intervjun var att förstå vilken typ av resultat som trafikprognoser kan 

bidra med till en livscykelanalys samt hur resultatet påverkas av osäkerheter i 

dataunderlaget. Respondenten valdes utifrån sin yrkeserfarenhet kring 

trafikprognoser och modeller både på makro- och mikronivå. 

2.3 Workshop 

Från litteraturstudien och intervjuerna har fyra stycken bedömningsgrunder för att 

konsekvensbeskriva klimatpåverkan i MKB identifierats (Se resultat). Syftet med 

workshopen var att utvärdera den praktiska användbarhet och relevans som 

bedömningsgrunderna har i MKB-processen genom att belysa deras för- och 

nackdelar. 
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Det var sex stycken deltagare på workshopen, samtliga yrkesverksamma inom MKB 

och samhällsplanering men med varierad yrkeserfarenhet. Efter en kort diskussion 

på tio minuter per bedömningsgrund gavs det utrymme för spontana reflektioner 

och tankar om hur det passar in i det traditionella MKB-arbetet. Efter varje 

diskussionsomgång om en bedömningsgrund skrev varje deltagare ner det som de 

ansåg vara de viktigaste slutsatserna från diskussionsrundan. Slutligen ombads varje 

deltagare att utvärdera vilken eller vilka av de diskuterade bedömningsgrunderna 

som verkade mest lämpade att använda i konsekvensbedömning av klimatpåverkan i 

MKB.   
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Nedan presenteras grundläggande begrepp i 3.1) Planering av 

transportinfrastruktur, 3.2) Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 3.3) Livscykelanalys 

(LCA) och 3.4) Att kombinera miljöbedömningsverktyg LCA och MKB. Planering av 

transportinfrastruktur beskriver den svenska planläggningsprocessen utifrån 

Trafikverkets riktlinjer, svensk lagstiftning och hur den samverkar med 

miljökonsekvensbeskrivning. De grundläggande principerna och begreppen för 

miljöbedömningsverktygen MKB och LCA beskrivs för att därefter klargöra om och 

hur de kan komplettera varandra.  

Inledningsvis presenteras först en övergripande beskrivning av internationella och 

nationella politiska klimatmål. 

3.1 Klimatpåverkan  
Klimatpåverkan presenteras med beräknade emissioner av utsläpp av växthusgaser 

och redovisas med Global Warming Potential, GWP, som använder enheten CO2-

ekvivalenter och karakteriseringsfaktorer från IPCC. Klimatpåverkan beräknas utifrån 

varje gas potential att bidra till växthuseffekten i jämförelse med koldioxid som har 

GWP 1. Olika växthusgaser har olika livslängder i atmosfären och GWP har därför 

beräknats för olika tidshorisonter, ex 20, 100 och 500 år. Den vanligaste 

tidshorisonten som används är 100 år (GWP-100). (Baumann & Tillman, 2004) 

 3.2 Planering av transportinfrastruktur 
Vid byggande av transportinfrastruktur är det lagen för byggande av järnväg 

(1995:1649) och väglagen (1971:948) som ställer krav på utformandet av järnvägs- 

och vägplan. Dessa utarbetas i planläggningsprocessen och slutligen är de 

lagstadgade dokument som bygghandlingarna utformas efter.  

Järnvägs- och vägplanerna tas fram under samrådsprocessen och avser att behandla 

lokalisering, utformning och miljöpåverkan av det planerade projektet. Länsstyrelsen 

utvärderar samrådsunderlaget och beslutar huruvida projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan (Figur 1) vilket förorsakar krav på att samrådshandlingen 

ska inkludera en miljökonsekvensbeskrivning. Utformandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen ska ske enligt Miljöbalkens kap.6 § 7 (1998:808) och 

ska godkännas av berörda länsstyrelser innan planen ställs ut för granskning 

(Trafikverket, 2014). För en sammanfattning av lagkrav och vedertagen praxis vid 

uppförande av MKB, se nästa avsnitt Miljökonsekvensbeskrivningar. 

Planläggningsprocessen 

Planläggningsprocessen av transportinfrastruktur beskrivs i detta avsnitt utifrån 

svenska regelverk och lagstiftning för att ge bakgrund till hur arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningar bedrivs. Planläggningsprocessen av 

transportinfrastruktur inleds med en förstudie och åtgärdsvalsstudie som 

förutsättningslöst utför en transportslagsövergripande analys enligt 

3. BAKGRUND 
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fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2014). Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi som i 

varje steg täcker in olika aspekter i utvecklingen av transportlösningar och 

infrastruktur. 

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om: I första hand skall åtgärder som kan påverka transport och resbehovet 

och valet av transportsätt diskuteras. Detta kan exempelvis vara åtgärder som 

minskar transportefterfrågan eller förflyttar resor och transporter till mer 

effektiva transportmedel.    

2.  Optimera: I andra hand övervägs åtgärder som avser medföra ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Exempelvis genom att öka 

transportkapacitet på vägar och järnvägar eller införa särskilda bussfiler i 

trafiktäta områden.  

3. Bygg om: Avser åtgärder som innebär begränsade ombyggnationer av befintlig 

infrastruktur när tidigare steg inte tillgodoser en lösning på transportbehovet. 

Exempelvis utbyggnad av antalet vägfiler längs en viss sträcka.  

4. Bygg nytt: Avser omfattande åtgärder som innebär nyinvesteringar och/eller 

större ombyggnationer och genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre 

tidigare stegen.  

Vid ett beslut om åtgärder enligt steg 3) och 4) i fyrstegsprincipen, dvs nyinvestering 

eller större ombyggnation, tar planläggningsprocessen för vägplan eller järnvägsplan 

vid. Den nya planläggningsprocessen som aktualiserades januari 2013  (Figur 1) ger 

samrådet en tydlig och mer utmärkande roll. Samrådet pågår under 

planläggningsprocessen och delas upp i två uppsamlande dokument; 

samrådsunderlag och samrådshandling. Samrådet pågår fram till det att 

granskningen av planen påbörjas. 

Från och med januari 2013 har även gränserna för de traditionella momenten, 

förstudie, utredning och plan suddats ut för att skapa förutsättningar för en mer 

Figur 1. Planläggningsprocessen giltig från januari 2013 representeras av den streckade 
markeringen och dess samspel med MKB-processen, underlag och var MKB tar vid enligt 
Miljöbalken 6e kap. Figuren är konstruerad av rapportförfattaren (Streckad markering: 
omarbetad från Trafikverket, 2014).  
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projektanpassad och sammanhängande planläggningsprocess (Trafikverket 2014). 

Figur 1 illustrerar att en successiv utveckling av planarbetet kvarstår och 

frågeställningarna vad?, var? och hur? uppstår med en allt mer ingående 

detaljbeskrivning av projektet. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas efter det att 

Länsstyrelsens beslut om att projektet medför betydande miljöpåverkan och 

utformning, innehåll och avgränsning av dokumentet regleras av lagsiftningens krav 

(se kap. 3.2 Miljökonsekvensbeskrivning). MKB-dokumentet och projektet skall 

innan granskningshandlingen tar vid godkännas av Länsstyrelsen. En MKB kan dock 

upprättas även under ett tidigare skede av planeringsprocessen i samband med en 

förstudie av lokaliseringsutredning eller åtgärdsvalsstudie, men utan lagkrav på 

utformning och godkännande av länsstyrelsen. I varje MKB behöver konsekvenserna 

av miljöeffekter att bedömas med bedömningsgrunder för att utgöra 

beslutsunderlag i planläggningsprocessen.  

Klimatkalkyl i planering av transportinfrastruktur  

Klimatkalkyl är ett klimatberäkningsverktyg utvecklat av Trafikverket för att 

systematiskt redovisa och bedöma effekten av infrastrukturhållningens 

klimatpåverkan och energianvändning under ett livscykelperspektiv i 

planläggningsprocessen (Trafikverket, 2015). På så vis utgör Klimatkalkyl underlag 

för beslut, rapportering och förbättringsarbete av investeringar. Klimatkalkyl 

utvecklades initialt för att utvärdera den nationella transportplanen, för att sedan 

utvecklas till ett systematiskt verktyg för att utgöra beslutsunderlag utifrån 

klimatpåverkan och energianvändning genom hela planprocessen. Beslutsunderlaget 

Figur 2. Illustration av hur Klimatkalkyl enligt TDOK 2015:0007 ska upprättas initialt i 

åtgärdsvalsstudien och uppdateras succesivt med planläggningsprocessen. Riktlinjerna gäller för 

infrastrukturprojekt över 50 miljoner kronor och utgör underlag för beslut, rapportering (Trafikverket, 

2015) 
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kan användas för jämförelse mellan projekt, åtgärder och slutligen materialval.  

Enligt Trafikverkets riktlinjer från april 2015 skall klimatkalkyler upprättas för sådana 

investeringsåtgärder större än 50 miljoner kronor (Trafikverket, 2015). En första 

klimatkalkyl upprättas redan i åtgärdsvalsstudien (Figur 2) för aktuella åtgärder 

enligt det tredje och fjärde steget av fyrstegsprincipen, 3. Bygg om eller 4. Bygg nytt. 

Därefter uppdateras och utvecklas beräkningarna i klimatkalkyl för 

investeringsåtgärden under hela planläggningsprocessen. Klimatkalkyl skall även 

ingå i den åtgärdsbeskrivning och beställning som upprättas inför byggskedet. 

Slutligen, när investeringsprojektet tas i användning och öppnar för trafik kommer 

dessutom en klimatdeklaration att upprättas.  

Den senaste versionen, Klimatkalkyl 3.0, har utvecklats med större möjlighet till 

projektanpassning av både materialmängder och emissionsfaktorer. Klimatkalkyl kan 

användas kontinuerligt under hela planeringsprocessen från ett tidigt 

planeringsskede med grova kalkyler som förädlas med utveckling av projektplan, 

projektering, byggskede och underhåll och slutligen uppföljning med en 

klimatdeklaration när projektet tas i bruk. Underlaget till Klimatkalkyl är samma som 

tas fram i de ekonomiska kalkylerna och förfinas i takt med att projektet förtydligas. 

3.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett väletablerat verktyg vars innehåll är 

reglerat i Miljöbalken (1998:808) 6e kap. §§ 1-10 för verksamheter och åtgärder och 

§§11-18 för planer och program. Det är ett processorienterat planeringsverktyg för 

att systematiskt beskriva och bedöma miljöaspekter i planläggningsprocessen samt 

utgöra en samlad bedömning av projektets effekter på människors miljö och hälsa. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att ”… identifiera och beskriva de 

direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 

medföra” (Miljöbalken kap. 6 § 3). Effekterna avser de som kan uppstå för en rad 

listade miljöaspekter såsom mark, vatten, luft, landskap, kulturmiljö och klimat samt 

hushållning av naturresurser, råvaror och energi med flera. (Miljöbalken kap. 6 § 3)  

MKB ska redovisa de väsentliga direkta och indirekta effekterna av ett projekt enligt 

Miljöbalken kap. 6 § 3 (1998:808). Miljöeffekter är det som bidrar till förändring av 

miljökvalitet som kan mätas eller registreras (Trafikverket, 2011). Till de indirekta 

effekterna räknas de vars förändringar i miljön är orsakade av andra verksamheter 

eller projekt kopplade till den huvudverksamhet/plan som utreds (ibid). Det kan 

handla om förändrade trafikflöden i det omgivande vägnätverket, att projektet är en 

del av en större exploateringsplan eller miljöeffekter orsakade av stödverksamhet 

såsom energianvändning under driftskedet eller från tillverkningsprocessen av 

byggmaterial. 

En MKB skall upprättas efter beslut från Länsstyrelsen om projektet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt vägleder Länsstyrelsen för att sätta 

ramarna för miljökonsekvensbeskrivningens inriktning, utformning och avgränsning 

för att uppfylla kraven för tillståndsprövning. En MKB ska därefter alltid innefatta 

uppgifter enligt Miljöbalken kap. 6 § 7 (1998:808);  
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 Beskrivning av lokalisering, utformning och omfattning 

 Beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska eller avhjälpa skadliga 

verkningar och hur projektet ska efterfölja miljökvalitetsnormer. 

 Uppgifter för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på människors 

hälsa, miljö och hushållning av mark och vatten samt andra resurser. 

 Redovisning av alternativa platser, om möjligt och alternativa utformningarna 

med motivering till valt alternativ. Samt en beskrivning av konsekvenserna av att 

verksamheter inte kommer till stånd (nollalternativ). Länsstyrelsen kan i samrådet 

ställa krav på att andra jämförbara sätt att nå samma syfte ska redovisas. 

 En icke-teknisk sammanfattning 

För att beskriva och bedöma konsekvenserna av ett planerat projekt behöver 

miljöeffekterna relateras till bedömningsgrunder. De kan vara både kvalitativt och 

kvantitativa bedömningsgrunder som avgör hur stor positiv eller negativ konsekvens 

projektet medför. För att kvalitativt beskriva konsekvenserna av ett projekt, har det 

utvecklats flera metoder och bedömningsgrunder. En vedertagen metod som har 

utvecklats av norska Statens Vegvesen (2014) beskriver värdet av nuvarande 

förhållanden och ingreppets påverkan på en kvalitativ skala. Värdet beskrivs på en 

skala från liten till stor, medan påverkan bedöms efter sin storlek och som ett 

positivt eller negativt ingrepp. För att erhålla den totala miljökonsekvensen adderas 

värdet och påverkan i en konsekvensmatris och jämförs med nollalternativet. 

Konsekvensmatrisen och bedömningen av projektets påverkan och värde ska 

dockkompletteras med en motivering till vald bedömning.  

3.3 Livscykelanalys (LCA) 
Syftet med en livscykelanalys är att kvantifiera den potentiella miljöpåverkan av en 

produkt eller tjänst under dess livscykel, från utvinning av råmaterial och produktion 

till användning, avfallshantering och sluthantering (Baumann & Tillmann, 2004; ISO 

14040, 2006).  

LCA-metodiken bygger på en iterativ arbetsprocess som innehåller fyra steg (Figur 

2), (ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006).  

1 Mål och omfattning fastställer studiens sammanhang och avsikt, systemgränser 

och funktionell enhet. Omfattningen av studien avgör utformningen av 

modellen, val av funktionell enhet, miljöpåverkanskategorier, systemgränser och 

krav på datakvalitet.  

2 Livscykelinventeringsanalysen (LCI) inventerar den data som beskriver de 

resurser och emissioner i in- och utflödet under hela livscykeln av 

produktsystemet som studeras.  

3 Miljöpåverkansbedömningen (LCIA) beskriver miljöpåverkan som har 

kvantifierats i inventeringsanalysen i miljöpåverkanskategorier för att skapa 

bättre förståelse för deras betydelse för miljön. Exempel på sådana kategorier är 

klimatförändring, försurning och eutrofiering. 
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4 Tolkningen sammanfattar och utvärderar resultatet från LCI och LCIA i relation 

till studiens syfte och omfattning (steg 1) för att dra slutsatser och ge 

rekommendation i beslutsunderlag. 

Det finns två  grundläggande ansatser att anta i en LCA-modell som behöver skiljas 

åt; den första är skillnaden mellan fristående och jämförande LCA. En fristående LCA 

genomförs ofta för att identifiera de största miljöpåverkande processerna eller 

materialen under en livscykel av en produkt, sk. hotspots.  En jämförande LCA 

fokuserar istället på att jämföra miljöpåverkan av två eller flera alternativ i syfte att 

finna det med minst miljöbelastning (Baumann & Tillman, 2004). Den andra 

ansatsen skiljer mellan en bokförings- och konsekvens-LCA. En bokföring-LCA avser 

att besvara frågor såsom ”Vilken miljöpåverkan tillhör den här produkten? /…/ 

Vilken miljöpåverkan kan denna produkt vara ansvarig för?”. En konsekvens-LCA 

svarar på frågor mer relaterade till ”Vad skulle hända om…?”1 (ibid, s. 78).  Både 

konsekvens och bokförings LCA kan användas för att modellera gamla, nuvarande 

och framtida produktsystem, men det saknas vetenskaplig konsensus om vilken 

ansats som är mest lämplig för olika syften (Miliutenko, 2010). 

De olika typerna av LCA-ansatserna är grunden för vidare metodval av funktionell 

enhet, systemgränser och krav på datakvalitet, vilka till stor del även beror på 

omfattningen och målet med studien.  

En funktionell enhet ska vara tydligt definierad, mätbar och vara den referens till 

vilken alla modellflöden relaterar till (Baumann & Tillmann, 2004; ISO 14044, 2006). I 

                                                        
1 Fri översättning av rapportförfattaren. Citat på orginalspråk: ”What environmental impact can be 

associated with this product? /.../ What environmental impact can this product be responsible for?”, “What 

would happen if…?” (Baumann & Tillmann, 2004, s. 78) 

Figur 3. Översiktlig process för livscykelanalys. Pilarna anger steg i 

arbetsprocessen med livscykelanalys, där de streckade utpekar 

iterationer (Omarbetad från ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006). 
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jämförande LCA-studier, är val av funktionell enhet speciellt viktigt eftersom den 

utgör också den jämförande enheten. De jämförda alternativen kan uppfylla den 

funktionella enheten mer eller mindre väl, vilket kan hanteras genom att finna en 

minsta gemensam funktion för de jämförda poduktsystemen (ibid).  

Systemgränserna avgör vilka processer och in- och utflöden som skall ingå i en LCA 

och dessa skall tydligt motiveras, identifieras och vara förenliga med studiens syfte 

(ISO 14044, 2006). Systemgränser kan delas in i olika dimensioner; gränser mellan 

det tekniska och naturliga systemet, geografiska gränser, tidsgränser och gränser 

inom det tekniska systemet.  

Kraven för datakvalitet behöver vara tydliga och specificeras för att uppfylla studiens 

syfte, utifrån typ av LCA, detaljnivå och systemgränser. En bokförings-LCA behöver 

genomsnittlig data över de faktiska fysiska flödena för sytemet medan en 

konsekvens-LCA kräver mer detaljerad data som beskriver effekten av små 

förändringar i systemet. (Baumann & Tillman, 2004) 

Påverkanskategorier kan delas upp på mittpunkt och slutpunkt, dessa motsvarar ett 

miljöproblem (exempelivs global uppvärmning) respektive den slutliga skadan på 

mänsklig hälsa, ekosystemet och ändliga resurser. I miljöpåverkansbedömningen, 

LCIA, kategoriseras utsläppen efter bidrag till miljöproblem (mittpunkt) och sedan 

miljöproblemets slutliga skada (slutpunkt). Syftet är att konsekvensmodellen ska 

vidga perspektivet och belysa de slutliga konsekvenserna. DALY, Disability Adjusted 

Life Years, är en global konsekvensmodell som beräknar klimatpåverkan för 

slutpunkter och bygger på ett IPCC scenario som beräknar marginella skador från ett 

ton emissioner av CO2-ekvivalenter. Modellen använder regionala indikatorer och 

eftersom konsekvenserna är beroende av lokala variationer medför det stora 

osäkerheter i extrapolering. Modellen anses därför vara subjektiv. (Budavari, et al., 

2011) 

3.4 Att kombinera miljöbedömningsverktyg; LCA och MKB 
Både LCA och MKB är två skilda miljöbedömningsverktyg vars syfte är att identifiera 

och utvärdera miljöpåverkan från planer och projekt (MKB) och även produkter och 

tjänster (LCA). Det har visats att LCA även kan användas som 

miljöbedömningsverktyg av infrastrukturprojekt (Miliutenko, 2010). Finnberg & 

Moberg (2005) menar att det är rekommenderat att kombinera olika 

miljöbedömningsverktyg om de kompletterar varandra och bidrar med ny 

information till den samlade miljöbedömningen. Europeiska kommissionen (EU, 

2013) menar att LCA är ett värdefullt verktyg under konsekvensbedömning i MKB, 

eftersom det bidrar med underlag för att utveckla alternativ till de störst 

klimatpåverkande posterna av projektet. 

LCA och MKB har som sagt samma övergripande syfte men de har olika 

tillvägagångssätt och arbetsmetoder (Kluts & Miliutenko, 2012). MKB är ett 

processorienterat verktyg som systematiserar och guidar beslutsprocessen av 

projekt framåt. En MKB kan därför inkludera och använda underlag från flera 

analytiska verktyg (Miliutenko, 2012; Finnveden & Moberg, 2005; Jeswani, et al., 
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2009). LCA är i sin tur ett analytiskt verktyg som kan bidra med dataunderlag för att 

kvantifiera och ge information om miljöpåverkan, optimera processer samt jämföra 

mellan olika alternativ.  

Resultatet från en MKB beskriver miljökonsekvenserna av ett platsbestämt lokalt 

projekt på miljöförutsättningar i det direkta närområdet, samtidigt som Miljöbalken 

kräver att både direkta och indirekta effekter ska identifieras och beskrivas.  LCA 

resulterar däremot i kvantitativ och detaljerad information om den potentiella 

globala miljöpåverkan (Jeswani, et al., 2009; Tukker, 2000). Med andra ord angriper 

LCA och MKB miljöbedömning av ett projekt på fundamentalt olika sätt (Tukker, 

2000) men besvarar just därför olika frågor och skapar potential för att komplettera 

varandra och förbättra beslutsunderlaget (Finnveden & Moberg, 2005; Jeswani et 

al., 2009; Tukker, 2000; Manuilova et. al, 2009).  Tukker (2000) menar att det 

dessutom är möjligt att i princip använda samma systemgränser och 

påverkanskategorier i både LCA som MKB, men Miliutenko (2012) belyser att det 

finns behov av ytterligare forskning som utreder hur MKB och LCA kan integreras 

med varandra. 

Som beslutsunderlag kan en kombination av LCA och MKB användas i ett strategiskt 

planeringskede för att jämföra alternativa åtgärder likväl för att identifiera, beskriva 

och bedöma den totala miljöbelastningen kvantitativt av samtliga relevanta 

processer som förknippas med ett specifikt projekt (Manuilova, et al., 2009; 

Naturvårdsverket, 2009; Tukker, 2000). En livscykelanalys ställer krav på stort 

informationsunderlag och kan därför innebära höga utredningskostnader, 

Naturvårdsverket (2009) menar att LCA kan vara svårtillgänglighet för allmänheten. 

Tukker (2000) menar dock att  ett livscykelperspektiv i MKB är nödvändigt för att 

samtliga relevanta direkta och indirekta effekter ska kunna beskrivas och för att det 

ska vara en objektiv jämförelse mellan olika alternativa åtgärder i beslutsprocessen. 

Tukker (2000) sammanfattar att alternativa lösningar i MKB som har betydande 

indirekta effekter under hela produktionskedjan och påverkar flera 

påverkanskatergorier bör utredas med LCA.  Det kan summeras  i fyra tillfällen under 

planläggningsprocessen då jämförelse mellan alternativa lösningar i MKB kan vara  

intressant att jämföra med livscykelperspektiv enligt Tukker (2000); 

1. Mål och policy alternativ är lämpligt att jämföra i en strategisk MKB för att 

förstå alla sekundära och indirekta effekter som skiljer olika strategiska 

beslut åt och vilken kombination av olika åtgärder som kan bidra till att nå 

ett uppsatt mål.  
2. Alternativa processer är lämpliga att jämföra hur de uppfyller ett identifierat 

behov i både strategisk- och projekt-MKB. Exempelvis skillnader mellan 

miljöpåverkan under byggskedet och driftskedet för olika transportmedel.  
3. Alternativa förebyggande och begränsande åtgärder är relevanta att jämföra 

i MKB för projekt. Förebyggande åtgärder sätts in för att i första hand 

begränsa direkta effekter i projektets influensområde men studier har visat 

att den totala miljöpåverkan kan skilja sig mellan alternativa lokalt 

förebyggande åtgärder.  
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4. Lokaliseringsalternativ är relevanta för en MKB där olika sträckningar och 

lokalisering av ett projekt diskuteras. I första hand innebär det lokala 

konsekvenser, men exempelvis kan transportsträckan eller mark- och 

geotekniska arbeten kräva olika byggmetoder som kan innebära betydande 

miljöpåverkan. 
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I följande kapitel presenteras resultaten från 4.1 Litteraturstudien, 4.2 Intervjuerna 

och 4.3 workshopen var för sig.  

4.1 Resultat från Litteraturstudie 
Nedan presenteras resultatet från den litteraturstudie som har genomförts. 

Litteraturstudien avser att svara på både frågeställningarna;  

A. Vilka är utmaningarna med att hantera klimatpåverkan som en miljöaspekt i en 

miljökonsekvensbeskrivning av ett infrastrukturprojekt? 

B. Med hänsyn till resultaten i A; hur bör en livscykelanalys av transportinfrastruktur 

utformas för att kunna användas som underlag vid konsekvensbedömning av 

klimatpåverkan i MKB för infrastrukturprojekt? 

. Sammanfattningen nedan utgör ett teoretiskt ramverk och utgångspunkt för 

utformning av intervjuer och workshop samt diskussion och resultatanalys.  

Litteraturstudien är baserad på forskning inom LCA av transportsystem och 

klimatpåverkan som miljöaspekt i MKB, samt riktlinjer från Europiska kommissionen, 

Naturvårdsverket och Trafikverket.    

Klimatpåverkan som en miljöaspekt i MKB  

Flera forskningsrapporter menar att MKB är ett systematiskt processorienterat 

verktyg som kan begränsa klimatpåverkan från projekt och planer (Agrawala, et al., 

2012; Byer, et al., 2012; Watkins & Durning, 2012).  Byer, et al. (2012) anser att 

samtliga projekt som direkt eller indirekt bidrar till ökade eller minskade utsläpp av 

växthusgaser bör inkludera klimatpåverkan som miljöaspekt i en MKB eller 

miljöbedömning.  

Flertalet artiklar menar att både klimatpåverkan såväl som klimatanpassning är 

viktiga miljöaspekter som bör inkluderas i en MKB  (Agrawala, et al., 2012; Byer, et 

al., 2012; EU, 2013; Murphy & Gilliam, 2013). Klimatpåverkan avser projektets 

utsläpp av växthusgaser och påverkan på de globala klimatförändringarna. 

Klimatanpassning beskriver iställethur projektet kan påverkas av de globala 

klimatförändringarna och hur det kan anpassas för att hantera ändrade 

förutsättningar som ökad nederbörd och havsnivåhöjning. Studier har visat att  

klimatfaktorer däremot oftare tolkas och beskrivs som klimatanpassning än 

klimatpåverkan av projektet i MKB (Agrawala, et al., 2012; Murphy & Gilliam, 2013). 

Lärdomar från riktlinjer och forskning för att hantera utmaningarna med att 

inkludera klimatpåverkan som en miljöaspekt i MKB sammanfattas  nedan.  

Vidare har det också uppmärksammats att det behövs riktlinjer, metoder och 

standarder för att analysera och integrera klimatpåverkan som en miljöaspekt i MKB 

(Ohsawa & Duinker, 2014; Sok, et al., 2011; Slotterback, 2011) Under det senaste 

decenniet har ett antal internationella riktlinjer utformats för att underlätta arbetet 

4. RESULTAT 
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med att begränsa klimatpåverkan från projekt i MKB (Ohsawa & Duinker, 2014), där 

Canada  (Nova Scotia Environment, 2011) har varit särskilt progressiva (Agrawala, et 

al., 2012) och Nederländerna (Draaijers & Velden, 2009), IAIA – International 

Association for Impact Assessment (Byer, et al., 2012) har utvecklat generella 

riktlinjer. Senast ut är riklinjer från Europeiska Komissionen (2013) med en handbok 

för hur klimat och biodiversitet kan integreras i MKB processen. Riktlinjerna är 

fokuserade på att få in klimatpåverkan i MKB-processen, i vilket skede och hur det 

bör beskrivas, men de saknar riktlinjer för hur konsekvensbedömningen av 

klimatpåverkan bör utföras.  

Slotterback (2012) och Europeiska kommissionen (2013) har identifierat utmaningar 

som skiljer klimatpåverkan från andra klassiska miljöaspekter som beskrivs och 

bedöms i MKB. Utmaningarna beskrivs i mer detalj längre fram i kapitlet.  

I. Att beskriva projektets klimatpåverkan och dess konsekvenser (EU, 2013; 

Slotterback, 2012) 

II. Att bedöma konsekvenserna på klimatpåverkan med bedömningsgrunder (EU, 

2013; Slotterback, 2012) 

III. Kumulativa effekter (EU, 2013) 

IV. Osäkerheter (EU, 2013; Slotterback, 2012) 

Sok et al. (2011) har identiferat två strategier för att beskriva och bedöma 

klimatpåverkan från projekt i MKB. Den första strategin går ut på att  klimatpåverkan 

ska behandlas som vilken annan miljöaspekt som helst, exempelvis luftkvalitet eller 

buller. Medan den andra strategin menar att klimatpåverkan kräver explicita krav för 

att hantera utmaningarna på ett effektivt sätt.  

I. Att beskriva projektets klimatpåverkan och dess konsekvenser 

Utmaningarna med att beskriva enskilda projekts klimatpåverkan och dess 

konsekvenser är flera och grundar sig i att klimatförändringarna är ett globalt 

fenomen som inte är direkt synligt i projektets närområde. Konsekvenserna på 

klimatpåverkan från ett lokalt projekt uppfattas olika beroende på i vilket 

sammanhang det presenteras (Ohsawa & Duinker, 2014), även kallat skaltricket. 

Skaltricket beskriver att utsläppen av växthusgaser från ett projekt är ofta obetydligt 

små i jämförelse med de totala globala utsläppen. Ohsawa & Duinker (2014) menar 

att klimatpåverkan riskerar att bedömas medföra en ytterst liten konsekvens och 

därför inte inkluderas som en miljöaspekt eller beaktas som en viktig faktor i 

beslutsprocessen.  

För att utgöra ett värdefullt beslutsunderlag och för att undvika att beslut fattas på 

felaktiga grunder är den icke-tekniska beskrivningen, en konsekvent terminologi och 

transparens centralt i en MKB. Studier har identifierat att det finns bristande 

förståelse för sambanden mellan klimatförändringarna och utsläpp av växthusgaser 

samt terminologin, vilket påverkar den icke-tekniska beskrivningen i MKB. Begrepp 

som koldioxid, koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), växthusgaser och GWP förväxlas och 

missförstås (Glasson, et al., 2012; Watkins & Durning, 2012).  
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Redovisningen av klimatpåverkan i MKB bör inkludera de totala och potentiella 

emissionerna under samtliga skeden av projektets livscykel (Byer, et al., 2012; EU, 

2013; Slotterback, 2011). Det inkluderar även redovisning av koldioxidsänkor och att 

uppskatta utsläppens sammansättning, storlek och intensitet (Byer, et al., 2012). 

Redovisningen av klimatpåverkan från ett projekt behöver dessutom beskrivas 

objektivt för att vara värdefullt som beslutsunderlag och jämförelse mellan 

klimatbegränsande alternativ och åtgärder. En objektiv beskrivning bör därför 

redovisa projektets utsläpp av växthusgaser kvantitativt (Glasson, et al., 2012; 

Murphy & Gilliam, 2013).  

En annan utmaning är att presentera resultatet på ett sätt som är enkelt att förstå. 

Ohsawa & Duinker (2014) föreslår att en alternativ beskrivning kan öka förståelsen 

och betydelsen av klimatpåverkan och dess konsekvenser är att estimera 

samhällskostnaderna av utsläpp av växthusgaser (Ohsawa & Duinker, 2014). Norska 

Statens Vegvesen (2014) har prissatt utsläppen per ton CO2-ekvivalenter i sina 

konsekvensanalyser och kompletterar kostnaderna med beräknade utsläpp av 

växthusgaser fördelade över byggskede, drift- och underhållsskede och framdrift av 

transporter. Beräkningarna i ton kan sättas i relation till mål för transportsektorn. De 

beräknade utsläppen från projektets hela livscykel beskrivs genom att illustreras 

grafiskt för varje skede i jämförelse med nollalternativet. 

Klimatpåverkan som miljöaspekt har en långsiktig verkan, konsekvenserna är 

generellt sett osynliga för blotta ögat i närområdet som projektet gör anspråk på och 

har dessutom komplexa samband mellan orsak och verkan. Det innebär svårigheter 

att direkt mäta och följa upp miljöeffekterna från projektet eftersom det är svårt att 

beräkna den marginella ökningen av den globala temperaturen, nederbördsmängd 

eller havsnivåhöjning som emissionerna från ett specifikt projekt faktiskt bidrar med 

(Slotterback, 2011; Ohsawa & Duinker, 2014). Slotterback (2011) föreslår att 

klimatpåverkan ska lyftas till ett bredare regionalt och övergripande perspektiv i 

miljöbedömningen för att belysa att projektets bidrag till klimatförändringarna är en 

liten del av ett större globalt miljöfenomen.   

II. Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna för att bedöma konsekvenserna av miljöpåverkan från ett 

projekt är ett ramverk och en referens mot vilken graden av miljöpåverkan kan 

bedömas avgörande. Ett kvantitativt mått på projektets totala utsläpp av 

koldioxidekvivalenter behöver beskrivas i relation till ett annat kvantitativt värde 

som då är bedömningsgrundande av klimatpåverkan. De kan vara både 

kvalitativa och kvantitativa och är utformade för att beskriva storleken på de 

negativa eller positiva konsekvenser som projektet kan komma att medföra. 

Lawrence (2007) har identifierat tre strategier för att bedöma konsekvenserna 

av miljöpåverkan i MKB2;  

                                                        
2 Fri översättning av rapportförfattaren: The technical approach, collaborative approach and reasoned 

argumentation approach. (Lawrence, 2007) 
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 Teknisk strategi: grundar bedömningsgrunderna på kvantitativ data 

och analys. 

 Samverkande strategi: baserar bedömningsgrunderna på kvalitativa 

analyser och allmänhetens intressen. 

 Motiverat resonemang: bygger bedömningsgrunderna på en 

kombination av fakta och värderingar, flera perspektiv och 

sammanväger kvalitativa och kvantitativa data. 

Bedömningsgrunderna är centrala för att beskriva och bedöma storleken av 

konsekvenserna av klimatpåverkan från projekt i MKB (Murphy & Gilliam, 2013). 

Ohsawa & Duinker (2014), menar att Motiverat resonemang är en lämplig strategi 

för att bedöma konsekvenserna av klimatpåverkan i MKB. 

Med ett Motiverat resonemang som strategi tillåts klimatpåverkan utvärderas 

utifrån en kombination av både kvantitativa och kvalitativa bedömningsgrunder 

(Ohsawa & Duinker, 2014). Det betyder att beräknade växthusgasutsläpp från ett 

projekt redovisas i absoluta tal för att jämföras med kvantitativa gräns- och 

Figur 4. De globala klimatmålen för att stabilisera temperaturökningen till 2 grader behöver förankras nationellt, 

regionalt och slutligen i varje lokalt projekt för att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. Varje pil visar 

en koppling mellan ett mål och en induktiv slutsats, om det saknas en länk blir de projektspecifika kraven 

irrelevanta. (Omarbetad och översatt figur från Ohsawa & Duinker, 2014).  

 

Stabilisera klimatet och temperaturökningen på 2°C 

Globalt reduktionsmål på x % av växthusgasutsläpp till 2050  

Nationellt reduktionsmål på x % av växthusgasutsläpp till 2050  

Regionalt reduktionsmål på x % av 

växthusgasutsläpp till 2050  

Projektspecifika krav på utsläpp 
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Klimatvänliga tekniska lösningar 
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riktvärden och kan samtidigt kvalitativt bedömas mot förutsättningar för projektet 

att bidra till att uppnå nationella och regionala miljömål (Ohsawa & Duinker, 2014; 

Agrawala et al., 2012). 

I ett tidigt skede av planeringsprocessen kan en kombination av både kvantitativa 

och kvalitativa konsekvensbedömningsmetoder vara av vikt för att inte riskera att 

klimat lämnas utanför MKB-processen (Slotterback, 2011). Tydliga kvantitativa 

gränser kan vara avgörande i tidiga planeringsskeden för att försäkra att 

klimatpåverkan faktiskt inkluderas MKB-processen (Ohsawa & Duinker, 2014). 

För att beskriva omfattningen av konsekvenserna på klimatförändringarna från 

projekt i MKB och samtidigt undvika skaltricket menar Ohsawa & Duinker (2014) att 

riktlinjer och reduktionsmål är relevanta kvalitativa bedömningsgrunder, om de 

globala klimatmålen tydligt förankras i det lokala projektet (Figur 3). Även annan 

forskning lyfter fram att det behöver finnas en tydlig koppling mellan de globala 

klimatmålen, nationella klimatstrategier och riktlinjer som är förankrade regionalt 

och i det lokala projektet (Byer et al. 2012; Ohsawa & Duinker, 2014; Slotterback, 

2011; Sok, et al.,2011). Ohsawa & Duinker (2014) föreslår dessutom att 

reduktionsmålen ska tillämpas som projektsspecifika utsläppskrav direkt på det 

lokala projektet (Figur 3) samt att skillnaden mellan de projektspecifika kraven och 

de beräknade utsläppen av växthusgaser bör ersättas med klimatkompenserande 

åtgärder.  

Murphy och Gilliam (2013) föreslog att fasta gränsvärden kan vara 

bedömningsgrundande och kan översättas direkt till en kvalitativ skala som bedömer 

omfattningen av konsekvensen (Tabell 2). Tabellen avser projektets totala direkta 

emissioner per år och är sammanställd från litteraturstudier, erfarenhet och 

diskussioner med yrkesverksamma. Beroende på om utsläppen för ett projekt faller 

inom intervallen för låg, medel eller hög klimatpåverkan förespråkas det att en MKB 

bör inkludera olika aspekter. Med årliga direkta emissionsutsläpp mellan 10 000 -

25 000 ton CO2-ekv/år anses konsekvenserna vara låga och då räcker det med att 

kvantifiera växthusgastutsläppen. I jämförelse med emissioner på mer än 1 000 000 

ton CO2-ekv/år då konsekvenserna bedöms som höga och en MKB bör kvantifiera, 

begränsa och identifiera miljöeffekter och utföra utredningar för klimatanpassning. 

Ett annat sätt att gradera konsekvenserna från klimatpåverkan kan vara att jämföra 

emissioner från ett projekt med en genomsnittlig emissionsintensitet per 

Tabell 2. Fasta gränsvärden som bedömningsgrundande av konsekvenserna omfattning på klimatpåverkan 
för ett projekt (Murphy & Gilliam, 2013) 

Utsläpp av växthusgaser 
(ton CO2-ekv/år) 

Bör inkluderas i MKB? Kvalitativ skala 

< 10 000 Inget Mycket låg 

10 000 – 25 000 Kvantifiera växthusgasutsläpp Låg 

25 000 – 100 000 Kvantifiera och begränsa Låg 

100 000 – 1 000 000 
Kvantifiera, begränsa och identifiera miljöeffekter på 
projektet 

Medel 

>1 000 000 
Som ovan, OCH klimatanpassning med 
sårbarhetsutredningar. 

Hög 
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produktenhet för den aktuella branschen (Ohsawa & Duinker, 2014).  Det innebär 

att de beräknade utsläppen från ett projekt kommer att bedömas utifrån ett 

genomsnittligt värde. En annan alternativ bedömningsgrund är att jämföra projektet 

med industrins bästa praxis  (Byer, et al., 2012), vilket därmed kan motivera till att 

välja de minst klimatpåverkande materialen och byggmetoderna som finns 

tillgängliga på marknaden.  

III. Osäkerheter 

Ett beslutsunderlag är alltid förknippat med osäkerheter vilket är tydligt i projekt 

såsom infrastruktur med långa tidshorisonter och komplexa processer (EU, 2013). 

Man bör i konsekvensanalyser skilja mellan den generella osäkerheten om framtiden 

och de osäkerheter som kan knytas till ett eller flera projektalternativ (Statens 

Vegvesen, 2014). En MKB behöver en transparent process som erkänner 

osäkerheterna och presenterar klimatpåverkan utifrån både bästa och sämsta 

möjliga scenarier (EU, 2013; Glasson, et al., 2012).  

IV. Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter är de samverkande direkta och indirekta effekterna och är ett 

sätt att beskriva de globala klimatförändringarna i MKB. Klimatpåverkan från ett 

projekt samverkar med effekterna från både befintliga och framtida projekt 

(Trafikverket, 2011) och bidrar till en total ackumulering av växthusgaser i 

atmosfären  (Naturvårdsverket, 2009).  Klimatpåverkan bör därför beskrivas som en 

kumulativ effekt i MKB och lyftas fram tydligt i konsekvensbedömningen 

(Slotterback, 2011; Byer, et al., 2012; Watkins & Durning, 2012; Sok, et al., 2011). 

Det är en utmaning att lyfta upp klimatpåverkan från ett enskilt projekt till ett större 

globalt sammanhang (Ohsawa & Duinker, 2014; Byer, et al., 2012) och det saknas 

metoder för att hantera kumulativa effekter (Slotterback, 2011).  

Som en kumulativ effekt behöver klimatpåverkan analyseras på alla nivåer; globalt, 

nationellt och lokalt för att inte sorteras bort som mindre viktig bland andra 

miljöaspekter (Watkins & Durning, 2012). Därav behöver klimatpåverkan inkluderas 

som en miljöaspekt i regional planering för att synliggöra de kumulativa effekterna 

och begränsa klimatpåverkan i ett tidigt planeringsskede (Byer, et al., 2012; Watkins 

& Durning, 2012; Slotterback, 2011). 

Exempel på konsekvensbeskrivning av klimatpåverkan  

Här presenteras två stycken exempel där konsekvensbeskrivning av klimatpåverkan 

har utförts i två svenska infrastrukturprojekt; E4 Förbifart Stockholm och 

Tunnelbanan till Nacka. Nedan följer en sammanfattning av hur varje MKB beskrev 

och bedömde konsekvenserna av klimatpåverkan. 

MKB för E4 Förbifart Stockholm  

MKB för E4 Förbifart Stockholm beskriver konsekvenserna på klimatpåverkan från 

projektet med internationella, nationella och regionala reduktionsmål som 

bedömningsgrunder. Horisontåret för konsekvensbedömningen är 2035 och MKB 

värderar klimatpåverkan mot reduktionsmål, men saknar en tydlig målsättning 
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specifik för transportsektorn i Stockholm 2035 (Konsortiet Förbifart Stockholm , 

2011). Trafikprognoser för flera scenarios analyseras mot förutsättningarna att 

uppnå reduktionsmålen i jämförelse med nollalternativet och nuläget med flera olika 

åtgärdsscenarier. Varje scenario jämför de årliga utsläppen mot referensåret 1990 

och bedöms mot dess förmåga att uppnå reduktionsmålen. Trafikprognoser och 

utsläppsberäkningar antar att bränsleförbrukning sjunkit med 30 % per 

fordonskilometer till 2035 baserat på antaganden i EET-strategin (Effektive Energi- 

och Transportsystem). 

Byggskede, drift och underhåll har uppskattats i en översiktlig studie av projektets 

direkta koldioxidutsläpp och energianvändning, men ingen livscykelanalys har 

genomförts. Byggskedet avser endast direkta effekter från aktiviteter under 

byggnationen och inkluderar inte miljöpåverkan från materialutvinning eller 

framställning (Konsortiet Förbifart Stockholm , 2011). Miljökonsekvensbeskrivningen 

för Förbifart Stockholm är kritiserad för underskattade utsläpp av växthusgaser från 

trafiken och att den endast delvis beräknat klimatpåverkan från infrastrukturen 

(Finnveden & Åkerman, 2014).  

Miljökonsekvensbeskrivning för förstudie tunnelbana till Nacka 

MKB av förstudien för tunnelbanan i Nacka beskriver miljökonsekvenserna under 

lokaliseringsutredningen. Klimatpåverkan beskrivs och bedöms utifrån den relativa 

jämförelsen mellan de alternativa sträckningarna för tunnelbanan. 

Konsekvensbedömningen utgår från norska Statens Vegvesen konsekvensmatris (Se 

avsnitt Miljökonsekvensbeskrivningar) och adderar värdet och påverkan av 

miljöaspekten. Värdet av klimatpåverkan i MKB bedöms som stort och påverkan 

bedöms med kvantitativa beräkningar med Trafikverkets beräkningsverktyg 

Klimatkalkyl. Klimatkalkyl inkluderar emissioner och energianvändningen från 

materialutvinning och produktion, byggskedet samt drift och underhåll av 

infrastrukturen (Trafikverket, 2014). Användningsfasen med trafik och sluthantering 

inkluderas inte i beräkningarna.  

Bedömningsgrundande i MKB är jämförelsen mellan de alternativa sträckningarnas 

utsläpp av växthusgaser och inkluderar de processer som kan bidra med signifikanta 

skillnader mellan alternativen i byggskedet och driftskedet. Beräkningarna i 

byggskedet fokuserar på alternativskiljande åtgärder mellan sträckningar, såsom 

längd på arbetstunnlar och mängder bergmassor och sprutbetong. Driftskedets 

konsekvenser bedöms utifrån den årliga minskningen av biltrafik och därav 

reducerad klimatpåverkan. (Stockholms Trafikförvaltning, 2014) 

 LCA av transportinfrastruktur 

Beslutsunderlaget för klimatpåverkan i planeringen av transportsystem och 

infrastruktur är ofta fokuserad på de direkta emissioner från trafik och 

användningen av infrastruktur medan de indirekta utsläppen av växthusgaser 

försummas i miljöbedömningar, men utgör en betydande del av den totala 

energianvändnignen (Miliutenko, 2012; Stripple & Uppenberg, 2010). De indirekta 

emissionerna omfattar de från transportsystemets samtliga livscykelfaser; 
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materialproduktion, byggskede, drift och underhåll samt sluthantering av fordon 

(Miliutenko, 2012; 2010). Exempelvis utgör produktion av matierial såsom cement 

och stål totalt 75-85% av alla utsläpp av växthusgaser från material i 

infrastrukturprojekt (Stripple & Uppenberg, 2010). Milituenko (2010) har identifierat 

ett antal betydande faktorer som påverkar den indirekta energianvändningen och 

klimatpåverkan i transportinfrastruktur; 

o Landskapsutformning; ett kuperat landskap kan bidra till hög energiintentisitet 

under bygg-, drift och underhållskede av infrastrukturen. 

o Elektricitetsmix i produktionslandet; en mer fossilbaserad elmix bidrar till höga 

emissioner av växthusgaser, framförallt under driftsskedet som är mer 

elberoende.  

o Teknikanvändning under byggnads drift- och underhållsskedet, samt under 

produktion av material.  

o Transporteffektivitet och -volym i det studerade transportsystemet. 

Stripple & Uppenberg (2010) menar att långsiktiga strategiska beslut, som byggande 

av transportinfrastruktur innebär, behöver baseras på ett dataunderlag som 

omfattar hela transportsystemet. Det vill säga ett beslutsunderlag som omfattar 

både transportinfrastruktur och trafik för att utvärdera den totala potentiella 

miljöpåverkan från transportsystemet (Stripple & Uppenberg, 2010). LCA  är 

dessutom det vanligaste analytiska verktyget för att utvärdera miljöpåverkan från 

transportinfrastruktur (Miliutenko, 2012). Det är dock inte möjligt att dra generella 

slutsatser om hur systemgränser, funktionella enheter och kalkyltider bör utformas 

för en LCA av ett transportsystem eftersom de anpassas efter syfte och mål för varje 

projekt (Kluts & Miliutenko, 2012; Liljenström, 2013; Miliutenko, 2010).  

Systemgränser 

En fullständig LCA av ett transportsystem inkluderar både en LCA för 

transportinfrastrukturen och LCA för trafiken (Figur 5). Det ställer krav på att 

systemgränser, funktionella enheter och övriga parametrar är enhetliga för att 

kunna addera resultaten från de två systemen. Sluthantering av infrastruktur 

inkluderas ofta i underhållsfasen medan sluthantering av fordon ofta ingår i drift, om 

den inte adderas separat. (Stripple & Erlandsson, 2004) 

Vid jämförelse mellan olika transportsätt och infrastrukturlösningar behövs 

systemgränser och allokering av miljöbelastningen mellan olika typer av transporter 

fastställas. Det är exempelvis endast vägtransporter som är helt oberoende av andra 

trafikslag, eftersom ett tåg behöver antingen lastas med gods eller transportera 

passagerare till tågstationen med andra färdmedel (Stripple & Erlandsson, 2004).  
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Funktionell enhet  

Valet av funktionell enhet i en LCA är betydande för resultatet och bör därför 

anpassas efter projektets och studiens syfte (Miliutenko, 2010). I 

produktkategorireglerna, PCR som är en beräkningsstandard för att ta fram EPD 

(Environmental Product Declaration) för olika produktgrupper som kvantifierar 

miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det finns bland annat en PCR för järnväg 

och en för motorväg, vägar och gator tillgängligt (EPD, 2013a; EPD, 2013b), där 

miljöpåverkan beräknas för en deklarerad enhet av infrastruktur; 1 km per år och är 

alltså oberoende av projektets funktion. Det innehåller även riktlinjer för att 

konvertera en deklarerad enhet till en funktionell enhet som anger hur 

miljöbelastningen allokeras till antingen transport av gods eller passagerare (EPD, 

2013a; EPD, 2013b). Den funktionella enheten för väg och järnväg kan exempelvis 

anges som transportsträcka, men då behöver fördelning mellan passagerar- och 

godstransporter ske. En sådan modell för järnvägsinfrastruktur är att låta en 

passagerare representeras av ett ton gods (Stripple & Erlandsson, 2004).  

Restiden är en annan betydande aspekt av beslutsunderlaget för planering av 

transportinfrastruktur, men den funktionella enheten har svårt att reflektera 

skillnaden i restid mellan olika alternativ. Det betyder att den inte är en helt rättvis 

jämförelse mellan olika transportsätt och vägar oavsett modell. Stripple & 

Erlandsson (2004) anser att transporttiden inte behöver representeras av den 

funktionella enheten eftersom det är en så pass betydande faktor i 

beslutsunderlaget av LCA och kommer oundvikligt att inkluderas i beslutsprocessen 

på annat sätt (Stripple & Erlandsson, 2004). 

Stripple & Erlandsson (2004) identifierade dessutom  tre olika funktionella enheter 

som kan användas i olika skeden av planeringsprocessen av transportinfrastruktur 

(Tabell 3). Berorende på skede och analysnivå i planeringsprocessen som 

beslutsunderlaget gäller, är olika frågeställningar mer eller mindre lämpliga och det 

är därför också lämpligt att variera den funktionella enheten. I en analys av 

transportnätverk är det intressant att jämföra olika transporttjänster och en 

funktionell enhet som årlig transportanvändning per capita eller geografisk yta är 

mer relevant. Om det istället är ett beslutsunderlag som ska användas för att 

jämföra olika sträckningar och korridorer av ett känt transportmedel är det mer 

intressant att analysera miljöbelastningen för framdrift av transport genom en 

funktionell enhet som exempelvis per ton och km eller per person och km. När 

planeringsprocessen infinner sig på en projektnivå är det istället miljöpåverkan av 

den redan bestämd transportsträcka som är intressant och Stripple & Erlandsson 

(2004) föreslår istället en deklarerad enhet per km väg. Den vanligaste funktionella 

Figur 5. En fullständig LCA av ett transportsystem inkluderar skeden; bygg, underhåll och drift 
för både infrastruktur och trafik. Sluthantering lämnas utanför systemgränserna. Resultaten 
beräknas som två separata livscykelanalyser som adderas till varandra i efterhand. Fri 
översättning av rapportförfattaren (Stripple & Erlandsson, 2004). 

Processfas Bygg Underhåll Drift 

Infrastruktur    

Trafik    
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enheten för transportinfrastruktur är dock per person och km eller ton och km, vilket 

belyser vikten av transportsystemets funktion och syfte att att transportera 

resenärer och gods (Miliutenko, 2010).  

Tabell 3. Beskrivning av den funktionella enheten och allokering av miljöbelastning 
beroende på tre olika analysnivåer. Fri översättning av författaren. (Stripple & 
Erlandsson, 2004)  

Analysnivå Generell funktion  Exempel på funktionell enhet 

Nätverk Transporttjänster - årlig transportanvändning per capita 
- årlig transportanvändning per geografisk yta 

Korridor Framdrift av transport - per ton och km  
- per person och km  

Projekt Transport fordon  - per km väg 
- per bro och bärandeförmåga 

 

Kalkyltid 

Början och slutet på en livscykel av infrastruktur är svårdefinierat, vilket gör det 

enklare att arbeta utifrån en kalkyltid (Stripple & Uppenberg, 2010). Stripple och 

Uppenberg (2010) kom fram till att en tidsperiod som ligger nära den beräknade 

livstiden för majoriteten av komponeneterna eller en ekonomisk kalkylerade livstid 

är tillräcklig för att fungera i en LCA av ett transportsystem. Det innebär också att 

den tekniska datan som används idag kan användas i kalkylerna för teknisk data 

under de närmsta 60 åren. (Stripple & Erlandsson, 2004; Stripple & Uppenberg, 

2010) 

Driftskede av infrastruktur och trafik 

Driftskedet av både infrastruktur och trafik har ett långt tidsperspektiv och 

användningsfasen har en betydande del av totala miljöpåverkan från ett 

transportinfrastrukturprojekt.  

För att estimera miljöpåverkan och emissionsfaktorer från trafikflöden finns det flera 

osäkra parametrar; bland annat användning av fordonsbränsle och prisutveckling, 

ekonomiska styrmedel, emissioner och teknikanvändning.  Liljenström (2013) 

refererar till Hansson och Grahn (2013) som presenterar tänkbara scenarier på 

bränsleanvändning 2030 där biobränsleandelen varierar mellan 6-65% och andelen 

elbilar mellan 0-100%. Trafikverket tar fram emissionsfaktorerna utifrån i ett 

europeiskt samarbete, Hbefa som är giltiga för olika typer av trafikslag och fordon 

(Hbefa, 2015). Även Naturvårdsverket har publicerat emissionsfaktorer utifrån 

dagens beslutade åtgärder och är prognostiserade för 2030 (Naturvårdsverket, 

2015). 

Om driftskedet av infrastrukturen eller trafiken är eldriven har resultatet från 

litteraturstudien visat att det kan vara en betydande klimatpåverkande post 

(Finnveden & Åkerman, 2014; Miliutenko, 2010). Följaktligen kan det vara påtaglig 

skillnad mellan att välja marginal data för elektricitetsproduktionen istället för 

genomsnittlig data (Finnveden & Åkerman, 2014). Skillnaden kan vara betydande för 

den total miljöbelastningen om den marginella elproduktion är fossilbaserad. 



30 

 

Sammanfattning av resultat från litteraturstudien 

Sammanfattningsvis kan litteraturstudien konstatera att klimatpåverkan bör 

beskrivas kvantitativt i en MKB för att objektivt kunna beskriva och värdera 

alternativa lösningar mot varandra men också bedöma konsekvenserna på 

klimatpåverkan från ett projekt (Glasson, et al., 2012; Murphy & Gilliam, 2013). Ett 

transportsystem har en betydande andel indirekta utsläpps av växthusgaser som 

systematiskt kan begränsas i MKB med hjälp av att kvantifiera den totala 

klimatpåverkan med livscykelanalys. De största indirekta effekterna kommer från en 

hög energi- och materialintensitet under byggskedet samt elektricitetsmix under 

drift av både infrastruktur och trafik (Miliutenko, 2010). LCA kan med andra ord 

användas för att kvantitativt och objektivt beskriva de direkta och indirekta 

effekterna från ett planerat transportsystem. Det möjliggör dessutom en rättvis 

jämförelse av den totala miljöbelastningen mellan alternativa lösningar och 

åtgärder.  

Det finns potential att kraftigt reducera klimatpåverkan av vägtransporter om 

livscykelperspektivet inkluderas redan i tidig strategisk planering (Miliutenko, 2012). 

När klimatpåverkan är med tidigt i processen kan även ytterligare 

klimatreducerande åtgärder genom materialval och byggmetoder under bygg- samt 

driftskedet vara avgörande för den totala klimatpåverkan av transportinfrastruktur. 

(Kluts & Miliutenko, 2012) 

 

 

Tabell 4. Sammanfattning av bedömningsgrunder som kan användas som referensvärde 
för att gradera konsekvenserna av klimatpåverkan i MKB. 

1) Reduktionsmål 

Kopplingen mellan de globala klimatförändringarna till det lokala projektet kan lyfts 
fram och förtydligas om globala, nationella, regionala utsläppsmål identifieras tydligt 
och är underlag för utformning av specifika utsläppsmål för det enskilda projektet. Det 
projektspecifika utsläpssmålen används som referensvärde för som projektets 
beräknade emissioner graderas mot. (Byer et al. 2012; Ohsawa & Duinker, 2014; 
Slotterback, 2011; Sok, et al.,2011) 

2) Fasta gränsvärden 

Estimerade totala kvantitativa utsläpp översätts direkt till en kvalitativ skala och bedöms 
därmed för olika intervall som låg, medel eller hög konsekvens (Murphy & Gilliam, 
2013).  

3) Industriell bästa praxis 

Jämför de uppskattade emissionerna mot de minst klimatpåverkande materialvalen och 
byggmetoderna som finns tillgängliga på marknaden som referensvärde i projektet. 
(Ohsawa & Duinker, 2014) 

4) DALY 

Disability Adjusted Life Years, en global konsekvensmodell baserad på LCA resultat och 
bygger på IPCC scenario som beräknar marginella skador från ett ton emissioner av CO2-
ekv. Beräknar konsekvenserna orsakade av klimatförändringar på mänsklig hälsa 
(Budavari, et al., 2011). Konsekvensbedömningen använder nollalternativet som 
referensvärder för att gradera och kvalitativt beskriva konsekvenserna av projektet.  
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En tydlig utmaning är att identifiera bedömningsgrunder mot vilka konsekvenserna 

kan graderas i MKB samt vilken funktionell enhet på LCA som är mest lämplig för att 

representera klimatbelastningen från transportsystemet. Den funktionella enheten 

behöver anpassas för att vara värdefull att använda mot bedömningsgrunderna och 

anpassas efter vilket skede i planeringsprocessen som projektet befinner sig.  

Den funktionella enheten bör alltid anpassas efter frågeställningen, som i en MKB 

för ett projekt förändras med skedet i planläggningsprocessen (Stripple & 

Erlandsson, 2004). I en strategisk MKB är en nätverksanalys intressant för att 

värdera och jämföra alternativa transporttjänster, medan en lokaliseringsutredning 

istället behöver en korridorsanalys som jämför alternativa sträckningar och dess 

potential att transportera passagerare och gods. Slutligen i en projekt-MKB är det 

mer lämpligt med en deklarerad enhet som jämför miljöbelastningen per km för att 

optimera byggmetoder och materialval. 

Systemgränserna för en LCA av ett transportsystem som ska användas i en MKB bör 

anpassas efter projektet och dess skede i planläggningsprocessen. En fullständig LCA 

inkluderar dock materialproduktion, byggskede samt drift och underhåll av både 

infrastrukturen och trafiken (Stripple & Erlandsson, 2004). Däremot utesluts avfalls- 

och sluthanteringen av infrastrukturen från systemet på grund av dess långa 

förväntade livstid och marginella miljöpåverkan över hela livscykeln (Miliutenko, 

2012; Stripple & Erlandsson, 2004). Driftskedet av både infrastruktur och trafik som 

drivs av elektricitet bör baseras på marginaldata  (Finnveden & Åkerman, 2014). I 

driftskedet av trafik på väginfrastruktur behöver klimatpåverkan analyseras genom 

att estimera framtida emissioner från vägtransporter, vilket är associerat med 

osäkerheter och risker för att underskattas (ibid).  

Bedömningsgrunderna är en central och betydande del av en MKB och dessa bör 

utformas utifrån ett Motiverat resonemang som strategi i en konsekvensbedömning 

av klimatpåverkan. Litteraturstudien har identifierat fyra bedömningsgrunder som 

föreslås kunna användas som referensvärde i konsekvensbedömningen av ett 

planerat projekt (Tabell 4). 

4.2 Resultat från intervjuer 
Intervjuerna syftade till att bidra med bättre förståelse för varje ämnesområde och 

identifiera hur klimatpåverkan kan beskrivas och bedömas i MKB samt hur 

trafikmodeller kan användas för att estimera emissioner från driftskedet i LCA. 

Totalt genomfördes tre stycken intervjuer med en respondent per identifierat 

ämnesområde. Varje respondent användes i syfte att ge en praktisk inblick och en 

förbättrad förståelse för utmaningarna inom ett av tre expertområden; A) MKB och 
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planläggningsprocessen, B) klimatpåverkan från trafik i MKB samt C) Trafikprognoser 

och beräkningsmodeller. Nedan presenteras resultaten från respektive intervju, 

fortsättningsvis kommer de att refereras till som intervju A, B och C.  

Intervju A: MKB och planläggningsprocessen 

Intervjun med respondent A syftade till att belysa hur MKB- och 

planläggningsprocessen samverkar praktiskt samt till att utreda hur 

konsekvensbedömning av klimatpåverkan skiljer sig från hur andra miljöaspekter 

hanteras i MKB.  

Intervjusvaren pekade på fem viktiga faktorer med hänsyn till att inkludera 

klimatpåverkan som miljöaspekt i MKB och planläggningsprocessen; (1) MKB- och 

planläggningsprocessen bör starta samtidigt och beslut fattas allt eftersom 

utredningsarbetet blir mer detaljerat, (2) MKB-arbetet saknar kopplingen mellan 

klimatpåverkan från det lokala projektet och de globala klimatförändringarna där 

miljöutredare har stort inflytande över utformning och avgränsning av MKB-

processen, (3) Klimatpåverkan utreds i större utsträckning för vägprojekt än för 

järnvägsprojekt, (4) Klimatpåverkan liknar andra diffusa och globala miljöaspekter. 

Miljökvalitetsnormer eller utsläppsrätter på projektnivå är värdefullt i arbetet med 

klimatpåverkan i MKB och (5) Klimatpåverkan har störst potential att begränsas i ett 

tidigt planeringsskede.  

Nedan utvidgas resonemangen som framkom genom intervju med respondent A.   

(1) MKB- och planläggningsprocessen bör starta samtidigt och beslut fattas allt 

eftersom utredningsarbetet blir mer detaljerat;  

Respondenten förklarade att det är efter åtgärdsvalsstudien som den formella 

processen för miljö- och hållbarhetsfrågor tar vid, innan dess finns inga krav på 

infrastrukturprojekt. Hen beskrev att MKB- och planläggningsprocessen i idealfallet 

påbörjas samtidigt som samrådet och utredningsarbetet av planen tar vid. Syftet är 

att samla dataunderlag inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, då 

den formella MKB-processen startar enligt Miljöbalkens krav och pågår fram tills 

dess att Länsstyrelsen har godkänt MKB-dokumentet. Under hela 

planeringsprocessen tas det kontinuerligt beslut allt eftersom att utredningsarbetet 

blir mer detaljerat för lokalisering och utformning av infrastrukturen. När sedan 

MKB-processen avslutats fortsätter miljöarbetet med en miljösäkringsprocess och 

fastställer miljökrav som utgör underlag för projektering av järn- och vägplan samt 

anger förslag på skyddsåtgärder under byggskedet.  

(2) MKB arbetet saknar kopplingen mellan klimatpåverkan från det lokala 

projektet och de globala klimatförändringarna. Miljöutredare har stort 

inflytande över utformning och avgränsning av MKB-processen; 

Respondenten lyfter fram att det är särskilt viktigt att beskriva konsekvenserna av 

en global uppvärmning och att varje enskilt utsläpp av växthusgaser bidrar till 

klimatförändringarna. Det beskrivs som en lucka och upplevs som en stor 
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utmaning att beskriva kopplingen mellan det globala klimatet och lokala 

projektet.  

Respondenten beskriver det som att ansvarig miljöutredare för MKB-processen 

har stort inflytande på vilka miljöaspekter som beskrivs och bedöms i en MKB. 

Länsstyrelsen har potential att lyfta och ställa krav på klimatpåverkan som 

miljöaspekt i MKB, men det är många miljöaspekter som ska vägas in i den 

samlade bedömningen och respondenten menar att riksintressen (Författarens 

anm. särskilda skyddsområden med ex. högt kultur- eller naturvärde) har högre 

prioritet i MKB-arbetet idag.   

(3) Klimatpåverkan utreds i större utsträckning för vägprojekt än för 

järnvägsprojekt; 

I intervjun framkommer det att klimatpåverkan från trafik generellt utreds i mer 

detalj för vägprojekt i jämförelse med järnväg och kollektivtrafik. Kollektiv- och 

järnvägstrafik förväntas alltid vara bättre ur klimatpåverkan i jämförelse med 

vägtransporter och anses ofta vara tillräckligt. Respondenten menar att det är en 

komplicerad dynamik som gör det svårt att prognostisera överflyttningseffekter 

av trafikanter och resenärer från vägtransporter till järnvägsinfrastruktur.  

(4) Klimatpåverkan liknar andra diffusa och globala miljöaspekter. 

Miljökvalitetsnormer eller utsläppsrätter på projektnivå är värdefullt i arbetet 

med klimatpåverkan i MKB;  

Respondenten liknar klimatpåverkan vid andra diffusa och globala miljöproblem 

såsom naturresurser och utsläpp till hav och luft. Respondenten lyfter exempel 

på att man har upprättat miljökvalitetsnormer för diffusa utsläpp och att 

reglering via lagstiftning vore värdefullt även för klimatpåverkan för att lyfta upp 

det högre på agendan i MKB-arbetet. Ett annat exempel som respondenten 

beskriver är att utveckla ett system för specifika utsläppsrätter på projektnivå.  

(5) Klimatpåverkan har störst potential att begränsas i ett tidigt planeringsskede.  

Respondenten lyfter att klimatpåverkan från ett transportinfrastrukturprojekt har 

störst potential att begränsas redan i en åtgärdsvalsstudie med grova 

beräkningskalkyler. Redan i en åtgärdsvalsstudie kan det vara stora skillnader i 

klimatpåverkan mellan olika åtgärdsalternativ. Respondenten menar att en grov 

klimatberäkningskalkyl i ett tidigt planeringsskede förfinas successivt under hela 

planläggningsprocessen för att jämföra olika alternativ. Klimatberäkningarna bör 

inkludera det som är mest klimatpåverkande; med andra ord skillnader mellan 

sträckningar, betongkonstruktioner, bergmassor och schakt, 

markförstärkningsåtgärder eller broar. 

Intervju B: Klimatpåverkan från transportinfrastruktur och trafik i MKB 

Intervjun med respondent B syftade till att utreda hur konsekvensbedömningen av 

klimatpåverkan från transportinfrastruktur i MKB genomförs i dagsläget samt vilken 

funktion trafikprognoser har i underlagsmaterialet för beskrivning och bedömning av 

konsekvenserna.  
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Intervjusvaren pekade på fem viktiga faktorer med hänsyn till att inkludera 

klimatpåverkan som miljöaspekt i MKB för transportinfrastruktur och hur 

konsekvensbedömning genomförs i dagsläget; (1) Konsekvenserna av 

klimatpåverkan från transportinfrastruktur bedöms med kvalitativa 

bedömningsgrunder och det saknas vedertagna gräns- eller riktvärden, (2) 

Klimatpåverkan avser i första hand användningsfasen av transportinfrastruktur i 

MKB, men Trafikverkets riktlinjer från 2015 ställer krav på LCA av infrastrukturen, (3) 

Totala utsläpp av växthusgaser från ett projekt behöver relateras till ett annat 

referensvärde för att kunna gradera konsekvensen från projektet i MKB (4) 

Reduktionsmål kan användas för att utvärdera och bedöma konsekvensen i MKB 

efter projektets förutsättningar att bidra till nationella och regionala miljömål i 

jämförelse med nollalternativet samt (5) Bedöma och jämföra alternativa åtgärder 

under hela planeringsprocessen, redan från ett tidigt planeringsskede. 

Nedan utvidgas resonemangen som framkom ur intervjusvaren med respondenten.   

(1) Konsekvenserna av klimatpåverkan från transportinfrastruktur bedöms med 

kvalitativa bedömningsgrunder och det saknas vedertagna gräns- eller 

riktvärden. 

Intervjurespondenten beskrev att konsekvensbedömningen av klimatpåverkan 

från transportinfrastruktur redovisar emissioner av växthusgaser kvantitativt och 

använder sedan en kvalitativ bedömningsskala som anpassas efter det aktuella 

projektet. Bedömningsskalan av klimatpåverkan löper från mycket positiv till 

mycket negativ konsekvens, men det saknas vedertagna kriterier och riktlinjer 

för att bedöma skillnaden mellan en stor och en mycket stor negativ konsekvens.  

Med andra ord, varierar bedömningskriterierna med varje MKB och efter 

utövaren enligt respondenten.  

Respondenten lyfter att det är viktigt att estimerade emissioner sätts i relation 

till dagens utsläpp av växthusgaser. Exempelvis behöver utsläppen av ytterligare 

CO2-ekvivalenter från ett extra körfält relateras till hur stora utsläppen är i 

dagsläget. 

(2) Klimatpåverkan avser i första hand användningsfasen av 

transportinfrastruktur i MKB, men Trafikverkets riktlinjer från 2015 ställer 

krav på LCA av infrastrukturen. 

Klimatpåverkan som miljöaspekt brukar i första hand bedömas utifrån 

användningsfasen av transportinfrastruktur enligt respondenten. Med andra 

ord, är det utsläpp av växthusgaser från framdrift av vägtransporter eller tåg 

som beaktas i konsekvensbedömningen i MKB i dagsläget. Respondenten belyser 

dock att detta nyligen förändrats sedan april 2015 (Författarens anm.: 

Trafikverket, 2015) ställer dock Trafikverket krav på att analyserna ska inkludera 

klimatpåverkan från byggskedet med LCA av infrastrukturen.  
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(3) Totala utsläpp av växthusgaser från ett projekt behöver relateras till ett 

annat referensvärde för att kunna gradera konsekvensen från projektet i 

MKB.  

Respondenten lyfter fram att beräknade totala emissioner från ett projekt 

behöver sättas i relation till ett referensvärde för att kunna bedöma och gradera 

konsekvensen på klimatpåverkan.  

Respondenten beskriver två alternativa referensvärden att gradera 

konsekvenserna på klimatpåverkan efter; projektets förutsättningar att uppfylla 

klimatmål (se (4) nedan) och att redovisa totala utsläpp per capita.  

Beroende på projektets omfattning och avgränsningar, vid exempelvis en 

övergripande analys kan reduktionsmål per capita vara relevanta kriterier som 

bedömningsgrund enligt respondenten. Genom att jämföra CO2- ekvivalenter 

per capita i en kommun mellan olika år kan konsekvenserna från ett planerat 

transportinfrastrukturprojekt beskrivas och bedömas. Som referensvärde kan 

konsekvenserna av projektet graderas efter varje kommuninvånares 

klimatpåverkan och om det planerade projektets bidrar till ökade eller minskade 

utsläpp av växthusgaser per capita. 

(4) Reduktionsmål kan användas för att utvärdera och bedöma konsekvensen i 

MKB efter projektets förutsättningar att bidra till nationella och regionala 

miljömål i jämförelse med nollalternativet. 

Respondenten exemplifierar med att beskriva att reduktionsmål kan användas 

för att utvärdera hur ett projekt skapar förutsättningar för att bidra till att 

uppfylla nationella och regionala klimatreduktionsmål. Med kvantitativa 

klimatberäkningar kan det byggda alternativet jämföras med nollalternativet och 

på så sätt gradera konsekvenserna. Om det byggda projektalternativet inte 

skapar förutsättningar för att uppfylla nationella klimatmål bör konsekvensen 

bedömas som negativ eller mycket negativ på en kvalitativ skala.   

Med det förordar respondenten även att vända dagens prognosstyrda planering 

till en mer målstyrd planering. En prognosstyrd planering utgår från 

trafikprognoser och modeller som syftar till att fylla ett transportbehov medan 

en målstyrd planering utgår från målsättningar (ex. Begränsad klimatpåverkan) 

och syftar till att planera åtgärder för att uppfylla dem. Respondenten menar att 

trafikprognoser ofta är osäkra och missvisande samt saknar hänsyn till hur den 

relativa attraktiviteten mellan olika resvägar och transportslag påverkas vid 

vägbyggande, även kallad inducerad trafik. Med andra ord anser respondenten 

att trafikprognoser kan vara ett bra beslutsunderlag om prognoserna utgår från 

att uppfylla nationella och regionala målsättningar i planeringen av 

transportinfrastruktur.  

(5) Bedöma och jämföra alternativa åtgärder under hela planeringsprocessen, 

redan från ett tidigt planeringsskede. 
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Respondenten förespråkar att transportplaneringen behöver diskutera 

klimatpåverkan redan i ett tidigt planeringsskede och inkludera helheten. I ett 

tidigt skede av planläggningsprocessen behövs det diskussioner för att ta fram 

bedömningskriterier för klimatpåverkan. Respondenten menar att bedömning av 

konsekvenserna därefter bör fortgå kontinuerligt för att bedöma alla alternativa 

åtgärder under hela planeringsprocessen. 

Intervju C: Trafikprognoser och beräkningar 
Intervjun med respondent C syftade till att förstå vilken typ av resultat som 

trafikprognoser kan bidra med till en livscykelanalys, vilken underlagsdata som 

används och hur resultatet påverkas av osäkerheter i dataunderlaget. 

Klimatpåverkan (samt andra aspekter som buller, koldioxid- samt partikelhalter) från 

framtida trafik i användningsfasen av transportinfrastruktur baseras på resultat från 

trafikprognoser och -modeller. 

Intervjusvaren pekade på två viktiga faktorer med hänsyn till att inkludera 

klimatpåverkan som miljöaspekt i MKB för transportinfrastruktur; (1) 

Trafikprognoser och modeller behöver granskas kritiskt och är behovsstyrande och 

(2) Trafikprognoser beskriver effekterna på olika trafikslag och förflyttningseffekter 

däremellan.  

Nedan utvidgas resonemangen som framkom ur intervjusvaren med respondent C.   

(1) Trafikprognoser och modeller behöver granskas kritiskt och är 
behovsstyrande. 

Respondenten inleder med att förklara att resultatet från trafikprognoser sällan 

är helt korrekt och det enda man faktiskt vet om trafikmodellers resultat är att 

de sällan visar en fullständig bild av verkligheten eller ett uppbyggt framtida 

scenario. Resultatet måste med andra ord behandlas och granskas kritiskt. 

Resultatet från en välbyggd och bra kalibrerad modell är dock ett bra verktyg för 

ge en fingervisning om hur t.ex. trafiksituationen för ett framtida scenario kan 

komma att utvecklas. Respondenten fortsätter med att förklara att 

trafikprognoser genereras utifrån ett transportbehov och kan bland annat 

baseras på antal boende fördelade mellan olika geografiska zoner. Hen 

exemplifierar med att förklara att den planerade befolkningstillväxten i 

Stockholms kranskommuner tydligt påverkar trafikprognoser och 

transportbehovet enligt de trafikmodeller som finns för Stockholm.  

Respondenten beskriver att man anar en tydlig brytpunkt för trafikmodeller i 

urbana miljöer och tendenser pekar mot att peak-car kan ha uppnåtts, 

framförallt i Stockholmsområdet. Med andra ord är trafikmodeller, som ett 

viktigt och behovsstyrande beslutsunderlag inte alltid tillförlitligt i urbana miljöer 

där ytan begränsar antalet bilar och en växande andel av befolkning väljer 

kollektivtrafik eller andra mindre ytkrävande transportsätt. I Stockholm har det 

uppmärksammats att bilanvändningen planar ut och trafikmodeller ifrågasätts 

allt mer.  
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(2) Trafikprognoser beskriver effekterna på olika trafikslag och 
förflyttningseffekter däremellan på flera analysnivåer.  

Respondenten beskriver att en normal arbetsgång med trafikmodeller utformas 

från ett första grundscenario som beskriver nuläget och kalibreras med hjälp av 

mätdata från dagens trafiksituation. Utifrån grundscenariot kan sedan olika 

scenarios skapas och kan på ett enkelt sätt jämföras med varandra och det 

framtagna grundscenariot. 

Ett scenario kan beskriva fördelning mellan flera trafikslag inklusive privat och 

kollektivt resande. Även effekter på transportbehovet utifrån olika ekonomiska 

styrmedel kan studeras där respondenten exemplifierar trafiktullar, 

utsläppsrätter och olika prissättningsnivåer av kollektivtrafiken. För att hantera 

de osäkra faktorerna för att prognostisera ett transportbehov presenteras ofta 

ett pessimistiskt scenario? och ett målscenario av trafikprognoser enligt 

respondenten.  

Respondenten beskriver att det finns flera trafikmodeller och de är anpassade 

efter olika analysnivåer; makro, meso och mikro. Var och en är anpassade för 

trafikplanering av olika samhällsnivåer såsom det nationella eller regionala 

transportsystemet och trafikflöden i gatukorsningar. Makromodellresultat 

används relativt ofta som indata i meso- och mikromodeller. 

4.3 Resultat från Workshop  
Under workshopen med yrkesverksamma inom samhällsplanering och MKB 

diskuterades fyra stycken potentiella bedömningsgrunder som har kommit fram 

under litteraturstudien för att bedöma konsekvenserna på klimatpåverkan från ett 

projekt i MKB (Tabell 5). Resultatet från workshopen presenteras i tabell 5 och de 

för-och nackdelar som diskussionerna lyfte samt varje deltagares individuella 

anteckningar är noterade. Som avslutning bads varje deltagare att ange vilken eller 

vilka bedömningsgrunder de ansåg var mest lämpliga att använda i MKB.  

Sammanfattningsvis, som kvantitativt referensmått resulterade workshopen i att 1) 

Procentuella reduktionsmål och 3) Industriell bästa praxis med vissa revideringar 

anses mest gångbara som bedömningsgrund i MKB. Som lämpliga revideringar 

föreslogs att reduktionsmål ska anges i absoluta mått samt att samhällsnyttan av 

transportprojektet bör beaktas genom att presentera klimatpåverkan per 

passagerare eller per capita.  
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Industriell bästa praxis ansågs svårdefinierat men användbart för att beräkna en 

teoretisk projektnorm med minsta möjliga klimatpåverkan utifrån tillgängliga 

byggmetoder och material. 

Denna teoretiska projektnorm kan användas som ett kvalitativt referensmått i 

konsekvensbedömningen och i redovisningen till Länsstyrelsen som visar att bästa 

alternativ och arbetsmetoder används. Det lyftes att det även finns potential att 

föreslå klimatkompenserande åtgärder för skillnaderna i den teoretiska 

projektnormen och projektets beräknade utfall. 

Tabell 5. Resultatsammanställning från Workshop med yrkesverksamma inom MKB fördelat på för- 

och nackdelar av varje bedömningsgrund. 

Fördelar Nackdelar 
1) Procentuella reduktionsmål Att överbrygga kopplingen mellan de globala klimatförändringarna till det 
lokala projektet, genom att identifiera globala, nationella, regionala utsläppsmål (oftast beskrivna 
procentuellt) för att definiera lokala projektmål (Ohsawa &Duinker, 2014). 

• Värdefullt för att utvärdera om projektets byggda 
alternativ skapar förutsättningar för att uppnå 
miljömålen i jämförelse med nollalternativet. 

• Procentuella reduktionsmål uttrycktes som att de är 
svåra att relatera till. Istället föreslogs det att 
reduktionsmål kan presenteras i absoluta mått.  

• Kopplingen mellan globala klimatförändringar kan 
bli tydligare om reduktionsmålen, nationellt, 
regionalt ger klimatpåverkan ett sammanhang 

 • Samhällsnyttan av ett transportinfrastrukturprojekt 
behöver lyftas fram genom att redovisa klimatpåverkan 
per passagerare eller per capita. 

2) Fasta gränsvärden Estimerade totala utsläpp översätts direkt till en kvalitativ konsekvens skala som låg, 
medel eller hög konsekvens (Murphy & Gilliam, 2013) 

• Konsekvensen behöver vägas mot nyttan av det 
planerade projektet. Samhällsnyttan av ett projekt 
kan illustreras genom att presentera utsläppen per 
capita eller passagerare.  
• Möjligheter att relatera gränsvärden på CO2-ekv 
per capita. 

 • Statisk bedömningsgrund som blir oberoende av 
projektets storlek eller nytta riskerar bidra till att 
kraven på minskad klimatpåverkan varierar med 
storleken på projekt, när samtliga projekt bör sträva 
efter en liten klimatpåverkan. 
 • Svårigheter kring att motivera och förklara 
bakgrunden till totala fasta gränsvärden. 

3) Industriell bästa praxis: Jämför de uppskattade emissionerna mot de minst klimatpåverkande 
materialvalen och byggmetoderna som finns tillgängliga på marknaden som referens värde i projektet. 

• En teoretisk modell över ett projekts bästa praxis 
(projektnorm), kan utgöra ett referensvärde för det 
byggda alternativet i sena planeringsskeden 
• Potential att kräva klimatkompenserande åtgärder 
för skillnaden mellan den teoretiska projektnormen 
för klimatpåverkan och det byggda alternativet.  
• Värdefullt för att bemöta Länsstyrelsen krav på att 
välja de bästa alternativen och arbetsmetoderna 

• Svårdefinierat och kontinuerliga förändringar  

  
  

4) DALY: Disability Adjusted Life Years, en global konsekvensmodell baserad på LCA resultat och bygger på 
IPCC scenario som beräknar marginella skador från ett ton emissioner av CO2-ekv. Beräknar konsekvenserna 
orsakade av klimatförändringar på mänsklig hälsa. Modellen använder regionala indikatorer, vilket medför 
stora osäkerheter i extrapolering, modellen anses vara subjektiv och beroende av lokala variationer och 
rekommenderas inte. 

• Intressant sätt att integrera social aspekter och 
miljörättviseperspektiv i MKB 
  

• Skiljer sig från hur andra konsekvenser beskrivs. 
• Konsekvensbedömningen blir alltid definierad som 
mycket stor när den beskriver antalet förlorade 
levnadsår 
• Riskerar att bli ett långsökt resonemang kring 
konsekvenser 
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Fasta gränsvärden (2) valdes bort som lämplig bedömningsgrund eftersom det 

medför att stora projekt har lite spelrum och väldigt höga miljökrav medan små 

projekt får fritt spelrum. Det ansågs dessutom svårt att motivera och förklara 

bakgrunden till varför man valt fasta gränsvärden som bedömningsgrund. DALY (4) 

ansågs skilja sig från andra bedömningsgrunder i MKB och medför att konsekvensen 

automatiskt blir bedömd som stor eftersom det beskriver förlorade levnadsår. Som 

bedömningsgrund riskerar DALY att bli ett långsökt resonemang kring konsekvenser.  
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Resultatsammanställningen är en sammanfattning och diskussion av resultaten från 

litteraturstudien, intervjuer och workshopen som sedan genom en granskning och 

utvärdering och utmynnar i rekommendationer för hur konsekvenserna av 

klimatpåverkan från transportinfrastruktur kan beskrivas och bedömas i MKB med 

hjälp av LCA.  

Syftet är att rekommendationerna ska kunna vara relevanta som beslutsunderlag i 

planeringsprocessen för transportinfrastruktur. Rekommendationerna omfattar 

bedömningsgrunder och kriterier för att utföra en konsekvensbedömning av 

klimatpåverkan i MKB i olika skeden av planläggningsprocessen av 

transportinfrastruktur. Samt hur en LCA bör utforma funktionell enhet, 

systemgränser, kalkyltid för att vara ett värdefullt resultat i bedömningen.  

Resultatsammanställningen inleds med att presentera de generella resultaten och 

sedan resultat fördelat mellan ett tidigt (strategisk och lokaliseringsutredning) och 

ett sent (utformning) planeringsskede.  

5.1 Rekommendationer och diskussion 

Rekommendationerna inleder med att presentera generella resultat för hur 

klimatpåverkan kan beskrivas och bedömas i MKB med ett livscykelperspektiv.  

De indirekta effekterna på klimatpåverkan är betydande för transportinfrastruktur 

och visar att en livscykelanalys kan kvantitativt beskriva både de direkta och de 

indirekta utsläppen av växthusgaser från transportsystem. Livscykelanalys är därför 

nödvändig för att beskriva de totala direkta och indirekta effekterna enligt 

Miljöbalkens 6e kap. på klimatpåverkan av ett transportsystem i MKB.   

Litteraturstudien visar att LCA kan kvantifiera både direkta och indirekta effekter 

under flera skeden i planeringsprocessen (Stripple & Erlandsson, 2004) och kan 

därmed objektivt värdera alternativa lösningar mot varandra men även bedöma 

konsekvenserna på klimatpåverkan från ett projekt. (Glasson, et al., 2012; Murphy & 

Gilliam, 2013). För att jämföra alternativa lösningar av ett projekt behöver 

beräkningarna för alternativen samma systemgränser och detaljnivå på 

dataunderlaget till LCAn.  

Resulatet från litteraturstudien, intervjuerna och workshopen visar på att 

bedömningsgrunderna i MKB kan variera med beslutsunderlaget och skedet av 

planeringsprocessen. I ett tidigt strategiskt planeringsskede omfattar utredningarna 

alternativa typer av transporttjänst under en åtgärdsvalsstudie som ska planeras, 

därefter utreds olika lokaliseringsalternativ och slutligen fokuserar 

utredningsarbetet på alternativ utformning och tekniska lösningar av 

transportinfrastruktur. Planeringsprocessen för transportinfrastruktur kan 

sammanfattas i frågorna; Vad? Var? och Hur? (Trafikverket, 2011). 

Från resultaten framgår det dessutom att bedömningsgrunderna av en kvantitativ 

beskrivning, såsom koldioxidekvivalenter emissionerna behöver relateras till ett 

5. RESULTATSAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION  
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annat kvantitativt referensvärde för att gradera  storleken  och bedöma 

konsekvenserna på klimatpåverkan. Med andra ord behöver  LCA-resultatet 

bearbetas och användas tillsammans med bedömningsgrunder för att beskriva 

konsekvenserna från projektet i MKB.  

Sammanfattning:  

 LCA kan kvantitativt beskriva både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 

i MKB. 

 LCA kan objektivt jämföra den totala klimatbelastningen mellan alternativa 

transporttjänster, sträckningar och lösningar för projektet. 

 Bedömningsgrunderna kan variera beroende på skedet i 

planläggningsprocessen. 

 Bedömningsgrunderna behöver ha ett kvantitativt referensvärde att relatera de 

beräknade kvantitativa emissioner mot och kunna bedöma konsekvenserna.  

Resultat och diskussion av bedömningsgrunder för klimatpåverkan i MKB 

Nedan diskuteras var och en av de föreslagna bedömningsgrunderna för att värdera 

konsekvenserna från klimatpåverkan i MKB. Resultatet från litteraturstudien 

föreslog fyra stycken bedömningsgrunder som diskuterades i workshopen och har 

därefter bedöms som mer eller mindre lämpliga för att värdera konsekvenserna från 

klimatpåverkan. 

Resultaten indikerar att projektspecifika utsläppskrav som har definierats från 

internationella, nationella och regionala klimatreduktionsmål kan vara värdefulla 

som bedömningsgrunder i MKB. Resultaten från litteraturstudien, intervjuerna och 

workshopen lyfter fram att konkreta gräns- eller riktvärden som är anpassade efter 

projektet är enkla att hantera i en MKB. Om utsläppskraven är förankrade i 

klimatmål blir kopplingen mellan globala klimatförändringar och de lokala utsläppen 

tydliga, vilket bekräftades i resultaten från workshop och intervjuer. Det är inte helt 

tydligt hur de regionala utsläppsmålen ska fördelas mellan olika typer av projekt och 

planer som planeras i regionen. De regionala klimatmålen som bygger på de 

nationella klimatmålen, behöver vara jämnt fördelade och ta hänsyn till varierande 

utsläpp mellan regioner för att de projektspecifika utsläppskraven ska vara rättvisa, 

vilket även belyses av Ohsawa & Duinker (2014). 

Resultatet från intervjuer och workshop belyser att bedömningsgrunderna för 

klimatpåverkan behöver ett politiskt stöd, där tydliga klimatmål på nationell och 

regional nivå kan vara ett sätt att lyfta fram krav på att begränsa klimatpåverkan 

från infrastrukturprojekt. Länsstyrelsen har en central roll i MKB-processen och 

utformningen av MKB-arbetet, varför Länsstyrelsen riktlinjer och krav på hur 

klimatpåverkan ska hanteras i MKB kan vara viktigt för att prioriteras framför andra 

intressen.  

Litteraturstudien föreslår att fasta gränsvärden för projektets totala direkta utsläpp 

kan användas som bedömningsgrunder i MKB (Murphy & Gilliam, 2013). Resultaten i 

workshopen pekar i motsatt riktning, att de inte är lämpliga bedömningsgrunder för 

klimatpåverkan i MKB. Ett argument som lyftes under workshopen var att stora 
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infrastrukturprojekt kommer att ha snäva utsläppskrav medan mindre projekt får ett 

betydligt större utrymme för utsläpp av växthusgaser. Följaktligen kan det 

uppmuntra till att större projekt fördelas på flera mindre för att undvika stora krav 

på klimatpåverkan. Fasta gränsvärden som endast inkluderar direkta utsläpp av 

växthusgaser är dessutom missvisande, då de indirekta emissionerna från 

transportinfrastruktur utgör en betydande andel av den totala klimatbelastningen 

(Trafikverket, 2015; Miliutenko, 2012; Stripple & Uppenberg, 2010). Det kan 

dessutom vara svårt att motivera gränsvärdet har valts och är relevanta för 

konsekvensbedömningen eftersom de kan uppfattas som godtyckliga och saknar 

vetenskaplig anknytning.  

Även DALY, en LCA modell som konsekvensbeskriver den globala klimatpåverkan på 

mänsklig hälsa, anses inte vara lämpligt som bedömningsgrund i MKB baserat på 

resultatet från workshopen. Deltagarna lyfte fram att konsekvenserna alltid kommer 

bedömas som mycket stora eftersom det beskriver antalet förlorade levnadsår och 

att det skiljer sig från hur andra aspekter beskrivs i MKB. Med andra ord, kan DALY 

vara ett kontroversiellt sätt att beskriva konsekvenser mellan nollalternativ och 

byggt alternativ i MKB. Det finns dessutom osäkerheter som är kopplade till DALY 

som modell i extrapoleringen och det/den har beskrivits som subjektiv och beroende 

av lokala variationer av Budavari et al. (2011).  

Vidare konstaterar resultaten från workshopen att det kan vara värdefullt att 

bedöma konsekvenserna utifrån industriell bästa praxis eller en teoretisk 

projektnorm i ett sent planeringsskede av transportinfrastruktur. Ett sådant 

referensvärde kan då användas för att optimera valen av material, konstruktion och 

byggmetoder för att begränsa klimatpåverkan. Konsekvensbedömningen baseras på 

en jämförelse mellan det planerade projektet och den teoretiska projektmodellen. 

Resultatet från workshopen antyder också att en sådan projektnorm kan vara 

värdefullt för att bemöta länsstyrelsens krav på att välja de bästa alternativen och 

arbetsmetoderna.  

En sådan projektnorm skulle kunna utformas på flera sätt, som beskrivs tidigare 

pekar resultaten mot att projektspecifika utsläppskrav som är utformade efter 

klimatmålen kan vara värdefullt som referensvärde. Resultatet från workshopen 

antyder att ett annat sätt att utforma en projektnorm är genom att teoretiskt 

beräkna en ”klimatsmart-modell” av projektet med LCA som är specifik för det 

aktuella projektet med de minst klimatpåverkande arbetsmetoderna, materialvalen 

och tekniska lösningar som finns tillgängliga. En sådan projektnorms-modell kan 

komma att innebära ett nära samarbete med leverantörer och projektörer för att 

utveckla den minst klimatbelastande projektnormen. Alternativt skulle en utredning 

av huruvida klimateffektiva material, arbets- och byggmetoder kunna utarbeta 

projektnormer för olika infrastrukturprojekt som kan appliceras som ett riktvärde 

under utformningsskedet och konsekvensbedömning i en MKB. 
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Sammanfattning 

 Projektspecifika utsläppskrav anses vara en bra och tydlig bedömningsgrund, 

som behöver förankras i globala och nationella klimatmål.  

 Teoretisk projektnorm med industriell bästa praxis kan vara en bra 

bedömningsgrund för att reducera användningen av klimatpåverkande 

material och arbetsmetoder under ett sent planeringsskede när projektet 

utformas.  

 Fasta gränsvärden av totala direkta utsläpp och DALY anses inte vara en 

lämpliga bedömningsgrunder i MKB för klimatpåverkan. 

Resultat och diskussion för LCA av transportinfrastruktur i MKB 

Litteraturstudien konstaterar att en LCA för infrastrukturprojekt kan anpassas efter 

vilket skede av planeringsprocessen projektet befinner sig i och därmed vilket 

beslutsunderlag som efterfrågas. Stripple och Erlandsson (2004) föreslår olika 

funktionella enheter beroende på analysnivån och den för planeringsprocessens 

aktuella frågeställning. Det stämmer överens med resultaten från intervjuerna och 

workshopen som antyder att beslutsunderlaget och detaljnivån på utredningarna 

successivt förfinas med planprocessen.  

Huruvida den funktionella enheten bör beskriva den totala klimatbelastningen över 

en hel livscykel, klimatpåverkan per år eller beskrivas separat för under byggskedet 

och efter byggskedet har inte framgått från resultaten. Att skilja på miljöpåverkan av 

effekterna under och efter byggskedet är en etablerad metod i MKB och Stockholm 

Trafikförvaltning (2011) beskrev exempelvis klimatpåverkan under byggskedet och 

under driftskedet.  

Resultatet från litteraturstudien föreslår att en fullständig LCA av ett 

transportsystem bör inkludera materialproduktion, bygg- och driftskede för både 

infrastruktur och trafikfordon. För en MKB av ett infrastrukturprojekt kan det vara 

tillräckligt med en avgränsad LCA av transportsystemet. Exempelvis kan det vara 

fördelaktigt att inkludera driftskedet av både infrastrukturen och framdrift av 

fordonet i en LCA för transportinfrastruktur. De kan ha en betydande del av 

användningsfasen för infrastrukturens totala livscykel och kan ha betydande 

inflytande på klimatbelastningen från projektet.  

För att beräkna klimatpåverkan från drift av infrastrukturen eller framdrift av fordon 

behövs det dataunderlag baserat från trafikmodeller som prognostiserar framtida 

trafikflöden och fördelning mellan olika trafikslag. Resultatet från intervjuer och 

litteraturstudier antyder att trafikmodeller kan ge en grov uppskattning, men kan 

behöva granskas kritiskt för att inte baseras på allt för optimistiska prognoser som i 

fallet för MKB i E4 Förbifart Stockholm.  

Om driftskedet av infrastrukturen eller trafiken är eldriven har resultatet från 

litteraturstudien visat att elproduktionen kan vara en betydande klimatpåverkande 

post (Finnveden & Åkerman, 2014; Miliutenko, 2010). Följaktligen kan det vara 

påtaglig skillnad mellan att välja marginal data för elektricitetsproduktionen istället 

för genomsnittlig data (Finnveden & Åkerman, 2014). När stora infrastrukturprojekt 
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som förväntas ge en ökad elförbrukning (exempelvis drift av ventilation i tunnlar, 

signalsystem och framdrift av tåg) planeras kan den extra belastningen innebära att 

elnätet behöver kompletteras med andra elproduktionskällor. Skillnaden i effekter 

på klimatpåverkan från olika elproduktionskällor som förnyelsebart och kolkraftverk 

kan vara betydande för den totala klimatbelastningen. 

Ett kvantitativt värde av klimatpåverkan som LCA förmedlar ofta en större 

noggrannhet än vad analysen verkligen tillåter, då både indata och bearbetning 

innehåller uppskattningar, tolkningar och generaliseringar. Resultatet från 

litteraturstudien visar att sådana osäkerheter behöver synliggöras i MKB, förslagsvis 

genom att redovisa olika scenarios eller ange ett intervall. 

Om fler påverkanskategorier än klimatpåverkan inkluderas i en livscykelanalys av ett 

transportsystem fås en mer heltäckande bild av den totala miljöpåverkan, vilket 

också lyfts fram av Stripple & Erlandsson (2004) och Milutenko (2010). Det kan 

finnas fördelar med att kvantifiera andra miljöaspekter med ett livscykelperspektiv i 

MKB. Andra studier av LCA av transportinfrastruktur som avser att studera 

klimatpåverkan, har med utsläpp av växthusgaser (ton CO2-ekv.) och 

energianvändning.  

Sammanfattning: 

 Den funktionella enheten kan anpassas efter aktuell frågeställning för 

beslutsunderlaget i projektet.  

 En funktionell enhet i ett tidigt planeringsskede för att utreda typ 

av transporttjänst och sträckningar. 

 En deklarerad enhet i ett sent planeringsskede för att utreda hur 

projektet ska utformas.   

 Om en LCA av ett transportsystem bör redovisa klimatpåverkan totalt, per år 

eller fördelat på under och efter byggskede kvarstår som fråga.  

 Systemgränserna för LCA av transportinfrastruktur bör inkludera driftskedet av 

både infrastrukturen och trafiken för att inkludera klimatpåverkande skillnader i 

användning och drift. 

 Driftskedet av infrastrukturen och trafiken kan med fördel beräknas med 

marginal data om driften är baserad på elektricitet. 

 En LCA bör synliggöra osäkerheter genom att redovisa olika scenarios eller ange 

osäkerhetsintervall.  

 Flera påverkanskatergorier i en LCA ger en mer heltäckande bild av den totala 

miljöpåverkan från ett transportsystem.  

Klimatpåverkan i ett tidigt planeringskede 

Ett tidigt planeringsskede avser åtgärdsvalsstudie och lokaliseringsutredningar. 

Resultatet från litteraturstudier och intervjuer visar på att klimatbegränsande 

åtgärder kan vara betydande i ett tidigt planeringsskede och har potential att 

påverka projektets fortsatta utveckling. I detta tidiga skede kan det vara stora 

skillnader mellan olika projektalternativ, såsom val av transporttjänst, 

transportmedel eller lokaliseringskorridorer. Alternativa transporttjänster kan skilja 
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sig både genom betydande skillnader i direkta utsläpp av växthusgaser från framdrift 

av fordon men också genom skillnader i olika klimatintensiva arbetsmetoder och 

material under byggskedet av infrastrukturen.  

För en MKB som befinner sig i ett tidigt planeringskede kan det vara relevant att 

använda reduktionsmål som stöd i konsekvensbedömningen. Resultaten från 

litteraturstudien, intervjuerna och workshopen lyfter fram att det är betydelsefullt 

att använda reduktionsmål för att beskriva kopplingen mellan de globala 

klimatförändringarna och utsläppen från lokala projekt. Det kan därför vara 

avgörande att beskriva hur globala, nationella och regionala reduktionsmål anknyter 

till varandra för att motivera att klimatpåverkan ska inkluderas som miljöaspekt i 

MKB-processen. Redan i ett tidigt planeringsskede kan alternativa åtgärder värderas 

och jämföras utifrån klimatbelastningen i beslutsunderlaget.   

Som bedömningsgrundande referensvärde föreslår resultatet från intervjuer och 

workshop att den totala klimatpåverkan från exempelvis nollalternativet kan 

jämföras med det byggda alternativet som referensvärde. Om klimatpåverkan från 

det byggda alternativet överstiger nollalternativet kan det exempelvis bedömas som 

en stor eller mycket stor konsekvens. Resultatet från workshopen antyder att en 

sådan jämförelse bedömer konsekvenserna utifrån om det tilltänkta byggda 

projektalternativet skapar förutsättningar för att uppnå de klimatmålen.  

Det kan vara värt att lyfta att i ett tidigt planeringsskede kan de byggda alternativen 

och nollalternativen vara ungefär lika välformulerade och beskrivna på samma 

detaljnivå, vilket är en förutsättning för att de ska vara kvantitativt jämförbara. 

Resultatet från workshopen visar att samhällsnyttan av ett infrastrukturprojekt kan 

med fördel beskrivas i redovisningen av en beräknad kvantitativ klimatpåverkan från 

ett projekt. Samhällsnyttan av transportinfrastruktur kan beskrivas med antalet 

förväntade passagerare eller godstransporter med det tilltänkta transportmedlet 

eller längs en korridor.  Antalet potentiella passagerare kan förväntas variera mellan 

olika transportsätt eller lokaliseringskorridorer grundat på exempelvis geografisk 

närhet till stationerna, tillgänglighet, turfrekvens och restid.  Om ett 

projektalternativ har en större upptagningsförmåga av resenärer kan den byggda 

transportinfrastrukturen uppfylla en större samhällsnytta och kan då acceptera en 

större total klimatpåverkan.  

Genom att redovisa klimatpåverkan med avseende på samhällsnyttan av 

transportinfrastrukturen, kan resultatet även indirekt beskriva potentiella 

förflyttningseffekter från andra transportslag till den nya byggda 

transportinfrastrukturen. Exempelvis kan ett större förväntat antal passagerare 

längs en lokaliseringssträckning än en annan sträcka antyda att behovet av andra 

transportmedel minskar för den första sträckningen. 

Den funktionella enheten för en LCA kan exempelvis utformas som CO2-

ekv./passagerare eller CO2-ekv./ton. På så sätt reflekteras funktionen av den 

planerade transportinfrastrukturen i LCA, vilket också Stripple & Erlandsson (2004) 

också föreslår för en analys på korridorsnivå. Följaktligen kan det också vara 
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fördelaktigt att systemgränserna inkluderar driftskedet av både infrastrukturen och 

framdrift av fordonet. Driftskedet är en betydande del av användningsfasen för 

infrastrukturens livscykel och kan ha betydande inflytande på klimatbelastningen 

från projektet.  

Sammantaget, behöver systemgränserna för en LCA av ett 

transportinfrastruktursprojekt i ett tidigt planeringsskede utformas med en 

jämförande ansats för att uppfylla föreslagna bedömningsgrunder. Följaktligen 

ställer det krav på att systemgränserna är lika för att vara jämförbara mellan det 

byggda alternativet och nollalternativet. Med andra ord behöver nollalternativet 

vara utarbetat och prognostiserat för att vara ett rättvist referensvärde och 

bedömningsgrund av konsekvenserna på klimatpåverkan.  

Sammanfattning: 

 Som bedömningsgrundande i ett tidigt planeringsskede kan klimatmålen vara 

vägledande för att bedöma projektalternativens förusättningarna uppnå 

reduktionsmålen i jämförelse med nollalternativet.  

 Den funktionell enheten; CO2 ekv. /passagerare eller CO2 ekv./ton kan belysa 

samhällsnyttan av transportinfrastrukturen.  

 Systemgränserna för LCA av transportinfrastruktur bör inkludera driftskedet av 

både infrastrukturen och trafiken i ett tidigt planeringsskede där val av 

transporttjänst eller sträckning diskuteras. 

Klimatpåverkan i ett sent planeringskede 

I ett senare planeringskede fokuserar utredningarna och beslutsprocessen på att 

utforma projektet. Projektets sträckning och typ av transporttjänst är sedan tidigare 

utredningar och beslutsunderlag redan avgränsade och MKB-processen är reglerad 

enligt Miljöbalken kap.6 (1998:808). Resultatet från workshopen och intervjuerna 

visar på att bedömningsgrunderna i ett senare planeringsskede kan vara andra än de 

som används i en tidigare MKB-process. Litterturstudien antyder också att det även i 

ett sent planeringsskede kan finnas ytterligare klimatbesparande åtgärder genom att 

jämföra klimatpåverkan från alternativa tekniska lösningar.  

I ett senare skede av planläggningsprocessen lyfter resultatet från workshopen fram 

att en teoretisk projektnorm kan vara ett relevant referensvärde i 

konsekvensbedömningen av MKB-dokumentet. Detta referensvärde kan då 

användas för att optimera valen av material, konstruktion och byggmetoder för att 

begränsa klimatpåverkan. En sådan projektnorm skulle kunna utformas på flera sätt, 

resultatet från litteraturstudien, intervjuerna och workshopen antyder att 

projektspecifika utsläppskrav som är utformade efter klimatmålen kan vara ett 

värdefullt referensvärde som anpassar gränserna efter det aktuella projektet. 

Projektnormen kan vara relaterad till exempelvis en transportsträcka som CO2-

ekv./km väg eller CO2-ekv./km spår för transportinfrastruktur. Det kan uppmuntra 

till att reducera och optimera projektets totala klimatbelastning från den byggda 

infrastrukturen. Resultaten från litteraturstudien och workshopen föreslår dessutom 
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att skillnaderna mellan en projektnorm och de beräknade utsläppen från projektet 

kan användas för att föreslå klimatkompenserande åtgärder i MKB-dokumentet.  

Intervjuer och workshop har uttryckt ett behov av lagstiftade gräns- eller riktvärden 

liknande miljökvalitetsnormer för utsläpp av växthusgaser. Det kan lyfta upp 

klimatpåverkan på agendan i MKB-processen och eventuellt de det en tydligare roll i 

planläggningsprocessen och beslutsunderlag.   

För att utforma LCA för transportsystemet utefter en projektnorm som 

bedömningsgrund i MKB kan det vara lämpligt att redovisa resultatet som en 

deklarerad enhet istället för en funktionell enhet. Exempelvis kan resultatet 

redovisas som CO2-ekv./km och fokuserar då på klimatbelastningen 

transportinfrastrukturen för att kunna jämföra med en projektnorm. En deklarerad 

enhet är också det som Stripple & Erlandsson (2004) föreslår för en LCA på 

projektnivå. I utformningsskedet fokuserar utredningarna på att jämföra alternativa 

tekniska lösningar och arbetsmetoder i byggskedet. Det innebär att systemgränserna 

för LCA kan avgränsas ytterligare och inte kräver en full livscykelanalys eftersom att 

drift av infrastrukturen och framdrift av trafik får en mindre betydande roll.  

I ett senare planeringsskede har nollalternativet en mindre framträdande roll 

eftersom den sällan är lika väl definierad som det byggda alternativet. Det byggda 

alternativet är ofta mer utvecklade och beskrivningen planerna är betydligt mindre 

detaljerade i ett sent planeringsskede. Det antyder att nollalternativet och det 

byggda alternativet inte är direkt jämförbara och att en fristående LCA kan vara 

lämplig för att identifiera de mest klimatbetungande faktorerna av infrastrukturen. 

Sammanfattning:  

 Som bedömningsgrunder i ett sent planeringsskede kan en projektnorm vara 

ett värdefullt referensvärde i konsekvensbedömningen av en MKB.  

 Det finns potential för att optimera valen av material, konstruktion och 

byggmetoder för att begränsa klimatpåverkan. 

 Projektnormen kan exempelvis utformas som CO2-ekv./km 

 Projektspecifika utsläppskrav från klimatmål 

 Lagstiftade rikt- eller gränsvärden  

 En teoretiskt beräknad projektmodell för det aktuella projektet 

 Nollalternativet och det byggda alternativet kan ha olika detaljnivå och därför 

är de inte lämpligt i en jämförelse.  

 En LCA kan utformas som en deklarerad enhet för att identifiera och optimera 

klimatbetungande processer av transportinfrastrukturen. 

 Systemgränserna kan avgränsas och driftskedet av transportinfrastrukturen 

och drift av trafik kan uteslutas eftersom de är mindre centrala för att optimera 

klimatpåverkan när beslutsunderlaget är fokuserat på utformningsfrågan – 

hur?    
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5.2 Metodval och utförande  

Resultatet är baserat på litteraturstudier, intervjuer med experter och en workshop. 

Metoden saknar däremot empirisk data och har inte testats på en fallstudie på 

grund av studiens givna tids- och resursramar, vilket bidrar till osäkerheter om de 

föreslagna rekommendationerna deras praktiska tillämpning att kunna begränsa 

klimatpåverkan. Studien har genomförts med ett systemperspektiv och har därför 

kunnat identifiera flera utmaningar och mer avgränsade studier kan leda till mer 

detaljerade rekommendationer för hur klimatpåverkan kan hanteras i MKB med ett 

livscykelperspektiv.  

Det bör belysas att studiens resultat till stor del bygger på resultaten från 

intervjuerna och workshopen. Tre stycken halv-strukturerade djupintervjuer 

genomfördes i studien och en workshop med sex deltagare yrkesverksamma inom 

samhällsplanering och MKB.  Med ett större antal intervjurespondenter än en per 

identifierat ämnesområde skulle ytterligare analyser kunna genomföras och 

intervjusvaren bidra med högre validitet till resultatet. Fler workshops med fler 

deltagare hade gett ett resultat som bättre speglat en större yrkeskår. Det hade 

också gett möjligheter till att testa och förbättra genomförandet av workshopen 

som med mer tid till reflektion och diskussion av bedömningsgrunderna hade kunnat 

bidra med fler perspektiv och eventuellt mer utvecklade resonemang.  

Samtliga intervjurespondenter erbjöds tillgång till intervjufrågor och material i 

förhand, för att ha möjlighet att reflektera över frågorna. En av tre respondenter 

uttryckte att de tagit del av materialet. Valet av halv-strukturerade intervjuer gav 

möjlighet att ställa både öppna och slutna frågor kopplade till det identifierade 

ämnet. Samtliga respondenter fick dessutom möjlighet att läsa igenom 

resultatsammanfattningen av sina respektive intervjuer och komma med synpunkter 

för att säkerställa att intervjuerna har återgetts och tolkats korrekt. 

Intervjuresultaten har godkänts av respondenterna och endast små revideringar av 

sammanfattningarna genomfördes. 
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Kapitel 6 sammanfattar studiens slutsatser och rekommendationer för hur 

klimatpåverkan kan beskrivas och bedömas i MKB för transportinfrastruktur med 

hjälp av ett livscykelperspektiv. Slutsatserna presenteras för varje frågeställning som 

studien avser att besvara.  

A. Vilka är utmaningarna med att hantera klimatpåverkan som en miljöaspekt 

i en miljökonsekvensbeskrivning av ett infrastrukturprojekt?  

 Vad är det som skiljer konsekvensbedömningen av klimatpåverkan från andra 

miljöaspekter i en miljökonsekvensbeskrivning? 

Klimatpåverkan är ett globalt miljöproblem som orsakas av utsläpp av 

växthusgaser från enskilda projekt som ackumuleras i atmosfären och långsamt 

förändrar klimatet. Det är inte direkt synligt för det blotta ögat i närområdet av 

ett infrastrukturprojekt, men varje projekt med utsläpp av växthusgaser bidrar 

till klimatpåverkan. Därför behöver det uppmärksammas i samhällets samtliga 

sektorer och begränsas kraftigt för att inte överskrida en temperaturökning på 2-

grader.  

Klimatpåverkan skiljer sig från andra miljöaspekter i MKB på flera sätt och kan 

sammanfattas i ett utmaningar; 

I. Att beskriva projektets klimatpåverkan och dess konsekvenser  

II. Att bedöma konsekvenserna på klimatpåverkan med bedömningsgrunder  

III. Kumulativa effekter  

IV. Osäkerheter  

 Hur bör konsekvenser på klimatpåverkan beskrivas och bedömas för ett 

planerat infrastrukturprojekt i miljökonsekvensbeskrivningar? 

Konsekvenserna på klimatpåverkan kan beskrivas och bedömas utifrån ett 

motiverat resonemang som strategi, som använder båda kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Med en kvantitativ uppskattning av klimatpåverkan behövs 

också ett kvantitativt referensvärde som bedömningsgrund från vilket ett 

kvalitativt resonemang och värdering av konsekvensen kan föras.   

Med en betydande andel indirekta klimatpåverkande effekter från 

transportinfrastruktur innebär att de direkta effekterna från bygg- och driftskede 

inte är tillräckligt för att beskriva klimatpåverkan i MKB. De indirekta effekterna 

behöver beskrivas kvantitativt och omfatta projektets totala klimatbelastning 

från materialproduktion, byggskede, drift och trafikering av ett 

transportinfrastrukturprojekt. 

Konsekvenserna på klimatpåverkan behöver beskrivas objektivt för att rättvist 

jämföra den totala klimatbelastningen mellan alternativa transporttjänster, 

sträckningar och tekniska lösningar. Från ett en strategisk planering till 

planläggningsprocessen med lokaliseringsutredning och utformning förändras 

6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
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frågeställningarna i beslutsunderlaget och därför detaljnivån av analysen av 

klimatpåverkan från projektet. Bedömningsgrunderna kan därför variera och 

förändras beroende på skede i planläggningsprocessen som MKB:n avser att 

utvärdera. 

I ett tidigt skede är det relevant och värdefullt att jämföra nollalternativet och 

det byggda alternativets förutsättningar att bidra till globala, nationella och 

lokala klimatmål. Om MKB-processen har startat samtidigt som planprocessen 

kan det vara värdefullt att i ett senare utformningsskede istället använda en 

teoretisk projektnorm som referensvärde och bedömningsgrund.  

Nollalternativet och det byggda alternativet kan ha olika detaljnivå i ett senare 

planeringsskede. Det kan därför vara mindre lämpligt att använda en kvantitativ 

jämförelse mellan nollalternativet och det byggda alternativet. 

Projektnormen kan utformas för att optimera klimatbegränsande åtgärder och 

kan utformas på flera olika sätt. Som projektspecifika utsläppskrav som är 

förankrade i globala och nationella klimatreduktionsmål, lagstiftade rikt- eller 

gränsvärden, eller en teoretiskt beräknad ”klimatsmart” projektmodell för det 

aktuella projektet. En projektnorm kan styra projektet mot att optimera val av 

transporttjänst, sträckning, material, konstruktion och byggmetoder för att 

begränsa klimatpåverkan. 

B. Med hänsyn till resultaten i A; hur bör en livscykelanalys av 

transportinfrastruktur utformas för att kunna användas som underlag vid 

konsekvensbedömning av klimatpåverkan i MKB för infrastrukturprojekt? 

 Hur bör en livscykelanalys av ett transportsystem utformas för att utgöra ett 

beslutsunderlag i en MKB? 

LCA kan kvantitativt jämföra den totala klimatbelastningen mellan alternativa 

transporttjänster, sträckningar och lösningar i en MKB för ett transportsystem. I 

en jämförande-LCA behöver systemgränser, funktionell enhet och kalkyltid för 

samtliga alternativ vara identiska för att möjliggöra en jämförelse.  

Den funktionella enheten behöver anpassas efter de aktuella 

bedömningsgrunderna för att vara värdefulla i konsekvensbedömningen och ge 

ett relevant svar på skillnaderna mellan alternativa åtgärder i beslutsunderlaget. 

Bedömningsgrunderna är projektspecifika och kan dessutom variera beroende 

på vilket skede av planeringsprocessen som MKB-arbetet avser. Även 

systemgränserna för LCA av transportinfrastruktur i MKB kan också skilja sig åt 

beroende på vilket skede av planeringsprocessen som beslutsunderlaget avser. 

Systemgränserna för LCA av transportinfrastruktur bör inkludera driftskedet av 

både infrastrukturen och trafiken för att inkludera klimatpåverkande skillnader i 

användning och drift. 

En LCA bör synliggöra osäkerheter genom att redovisa olika scenarios eller ange 

osäkerhetsintervall eftersom att ett kvantitativt resultat tenderar att tolkas som 
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att det speglar en sanning när det egentligen föreligger en rad avgränsningar och 

antaganden. 

Flera påverkanskatergorier i en LCA ger en mer heltäckande bild av den totala 

miljöpåverkan från ett transportsystem.  

Om en LCA av ett transportsystem bör redovisa klimatpåverkan totalt, per år 

eller fördelat på under och efter byggskede i MKB kvarstår som fråga. 

 Hur förändras behovet och utformningen av beslutsunderlaget från en 

livscykelanalys i en konsekvensbedömning beroende på i vilket planeringsskede 

projektet befinner sig? 

 

I ett tidigt skede av planeringsprocessen är det värdefullt att belysa 

samhällsnyttan av projektet genom att använda en funktionell enhet för 

transportsystemet; CO2-ekv/ passagerare eller per capita. I ett senare 

utformningsskede för att optimera materialval och arbetsmetoder under 

byggskedet är det mer relevant att beräkna CO2-ekv/km.  

 

I ett tidigt planeringsskede:  

 Som bedömningsgrundande i ett tidigt planeringsskede kan klimatmålen vara 

vägledande i konsekvensbedömningen. Genom att identifiera globala, 

nationella och regionala klimatreduktionsmål och jämföra projektalternativens 

förusättningar att uppnå reduktionsmålen i jämförelse med nollalternativet. Då 

kan konsekvenserna av projektet beskrivas som positivt om det skapar 

förutsättningar för att uppnå klimatmålen i jämförelse med nollalternativet. 

 Den funktionella enheten; CO2-ekv./passagerare eller CO2-ekv./ton kan belysa 

samhällsnyttan av transportinfrastrukturen samt användas för att utreda typ av 

transporttjänst och sträckning.  

 Systemgränserna för LCA av transportinfrastruktur bör inkludera 

materialproduktionen, byggskede driftskede av infrastrukturen och framdrift 

av transportfordon i ett tidigt planeringsskede där val av transporttjänst eller 

sträckning diskuteras. 

 Det rekommenderas att marginal data bör användas för att fånga den 

potentiella klimatpåverkan för utökad elproduktion under driftskedet av trafik 

och infrastruktur.  

 

I ett sent planeringsskede:  

 Som bedömningsgrunder i ett sent planeringsskede kan en projektnorm vara 

ett värdefullt referensvärde i konsekvensbedömningen av en MKB.   

 Systemgränserna kan avgränsas till att endast omfatta produktion och 

byggskede. Driftskedet av transportinfrastrukturen och drift av trafik kan 

uteslutas eftersom de är mindre centrala för att optimera klimatpåverkan när 

beslutsunderlaget är fokuserat på utformningsfrågan. 
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 En LCA kan utformas med en deklarerad enhet, exempelvis CO2-ekv./km för att 

identifiera och optimera klimatbetungande processer av 

transportinfrastrukturen. 
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Resultatet från denna studie kommer att integreras i en plattform för MKB som 

utarbetas av Tyréns AB och kommer därefter att användas som underlag i 

verksamheten. Vidare innefattar studien ingen fallstudie eller empirisk data, vilket 

medför att e övergripande rekommendationerna behöver preciseras och utvecklas 

men också  praktiskt tillämpas för att utvärdera deras faktiska lämplighet i 

miljöbedömning av transportinfrastruktur.  

Nedan listas några av de områden som identifierats som intressanta för fortsatta 

studier; 

 Undersöka hur klimatberäkningsverktyget Klimatkalkyl från Trafikverket kan 

integreras med resultat från trafikmodeller kan användas för att beskriva och 

bedöma klimatpåverkan i MKB. Då kan en LCA av transportinfrastrukturprojekt 

inklusive användningsfasen med framdrift av fordon utvärderas. 

 Studera ytterligare miljöpåverkanskategorier från LCA av transportsystem och 

hur de kan integreras i konsekvensbedömningen i MKB. Exempelvis 

energianvändning som liksom utsläpp av växthusgaser har betydande indirekta 

effekter. 

 En fallstudie för att utvärdera till vilken grad klimatbegränsande 

åtgärdsalternativ kan påverka de totala utsläppen av växthusgaser i ett sent 

planeringsskede i en MKB.  

 Utvärdera om en projektnorm kan vara lämplig som bedömningsgrund för 

klimatpåverkan i ett sent planeringsskede. Vilken typ av klimatbesparingar kan 

göras genom att optimera arbetsmetoder och materialval? 

 Hur ska projektspecifika utsläppskrav bestämmas från regionala reduktionsmål 

som beslutsunderlag och bedömningsgrunder i MKB? 
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Denna bilaga utgörs av stödord och punkter till de tre intervjuer som gjordes. 

Samtliga erbjöds ta del av underlaget och bakgrund till studien i förhand, två 

respondenter tillgavs materialet och en uppgav att hen också tog del av materialet 

innan intervjun. Intervjuerna spelades in och sammanfattades utifrån anteckningar 

och inspelningarna. 

Intervju A) MKB och planläggningsprocessen 

Syfte 

 Att reda ut och förstå plan- och MKB processen för transportinfrastruktur. 

 Var och hur klimatbedömning ge en mervärde till den samlade 
miljöbedömningen i MKB. 

 Hur kommunikation och information mellan olika aktörer i planprocessen 
fungerar. 

Olika roller i MKB processen 
För min egen förståelse av hur MKB-processen och dina olika roller:  

 Hur skiljer sig dina roller som ”MKB-utövare” och beställare?  

o På vilket sätt skiljer sig förväntningarna på MKB-processen och MKB-
dokumentet från varandra som beställare och utövare? 

o På vilket sätt skiljer sig kraven på MKB-processen och MKB-

dokumentet från varandra som beställare och utövare?  

MKB och planprocessen 
Jag tänker att vi börjar i ett bredare perspektiv med planprocessen för väg och 
järnväg.  

Den nya planprocessen från januari 2013 har jag förstått är mer flytande än tidigare, 
då planeringen skede stegvis förstudie, utredning, järnvägsplan.  

 Finns de faserna fortfarande med som begrepp men under planprocessen? 
o Om inte; vad har de begreppen ersatts med? 

 Var tar MKB processen vid i planeringsprocessen och var är den klar?  
Strategisk planering, åtgärdsvalsstudie, förundersökning, Projektering 

 Jag uppfattar det som att det finns en distinktion mellan MKB processen och 
MKB dokumentet.  

o Stämmer det?  
o Hur skulle du beskriva skillnaden mellan processen och dokumentet? 

 Hur förvaltas och utbyts den kunskap som utredningarna i MKB processen 
medför? 

o Före MKB – process 
 Vilka aktörer använder informationen i utredningarna i ett 

tidigt skede? 
o Under MKB-processen – hur utbyts informationen mellan 

projektörer, utredare och i samrådet? 
 Vilka aktörer använder informationen i utredningarna under 

MKB processen? 

BILAGA A. Intervjufrågor och -underlag 
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o När MKB-dokumentet är klart – hur förs kunskaperna vidare i 
entreprenörsskedet? 

 Vilka aktörer använder informationen i utredningarna när 
MKB dokumentet är klart? 

 Utför man utredningar av trafikflöden eller trafikprognoser i en MKB? 
o Vilken nivå – lokal, kommun eller regional?  
o Vilka prognoser av ökad trafik, trafikfördelning, bränsleanvändning 

etc. är vedertaget att använda? (Trafikverket?) 

Andra miljöaspekter i MKB 

 Ett sätt att beskriva och bedöma miljöaspekter i MKB-dokumentet är med effekt 
(bygg- och driftsskede), värde och konsekvens. Vad är viktigt för att 
bedömningsgrunderna för en miljöaspekt ska vara relevanta?  

 Vill du förklara vad som är avgörande för val av horisontår? 

 Finns det andra miljöaspekter som liknar klimatpåverkan?  
 Luftkvalitet, buller? 
 Hur beskrivs och bedöms de? 

 Hur hanteras osäkerheter i bedömningen av andra klimataspekter? 

Klimatbedömning  
 För järnväg och vägplan, hur viktigt är det att en aspekt bedöms som 

betydande av länsstyrelsen för att inkluderas i MKB-arbetet? 
o Hur kan det motiveras? (Hur blir ett globalt ”osynligt” fenomen 

viktigt i lokal projektering? eg. reduktionsmål för sektorer, regioner 
och projekt?) 

 Generellt: är klimatpåverkan relevant i MKB processen? 
o Skiljer sig relevansen mellan olika skeden i planeringsprocessen? 
o I vilket skede är klimatpåverkan mest relevant? 

 På vilket sätt och varför är klimatpåverkan svårare att hantera i MKB än 
andra miljöaspekter? 

 I vilket skede av planeringsprocessen tror du att en klimatbedömning är 
viktigast?  

o Finns det andra skeden där en klimatbedömning kan ha ett stort 
värde?  

o På vilket sätt kan det påverka planeringsprocessen 
(projektering/entreprenad)? 

 Presentera en alternativskiljande arbetsmetodik för att bedöma 
klimatpåverkan och påverkan projekteringen.  

o Feedback och tankar från Åsa:   

 Behövs ett "kvitto" på totala utsläpp i MKB dokumentet?  
o Vad vill man jämföra de totala utsläppen med? 

 Reduktionsmål och då ha ett annat horisontår 
(=reduktionsmålsåret) för klimataspekten än andra aspekter i 
MKB? 

 I klimatberäkningsverktyg beräknas ofta CO2-ekv. och energianvändning. Jag 
har inte hittat relevanta reduktionsmål eller andra gränser som avser att 
begränsa energianvändning. Är det ett mått som är bra för andra 
miljöaspekter? 

o Ett mått som kan inkludera den direkta och indirekta 
energianvändningen? Har det ett värde i någon annan del av MKB 
arbetet? 



60 

 

 Avslutning 
Hur tycker du att det gick? Någonting jag kan förbättra i intervjuprocessen? 

Skulle du vara intresserad av att delta i en workshop med LCA och MKB kunniga på 
infrastruktur för att diskutera bedömningsgrunder och analyser? 

 

Intervju B) Klimatpåverkan från trafik i MKB 

Introduktion och presentation  
Berätta gärna lite om vem du är, din bakgrund, i vilka sammanhang och hur har du 
jobbat med Trafikprognoser. Din roll och vad du jobbar med på Trivector. 

Bakgrund till examensarbetet 
För att göra en full livscykelanalys av Akalla-Barkarby behöver en kolla på hela 
livcykeln från materialutvinning, konstruktion, användning, underhåll och 
sluthantering. Där användningen av trafikprognoser kommer in under 
användningsfasen som är väldigt lång för transportinfrastruktur och därför utgör en 
stor del av den totala påverkan.  I just fallet Akalla-Barkarby byggs en tunnelbana 
och blir alltså ett nytt transportsätt, vilket leder till någon slags överföring eller 
förflyttning av passagerare.  

Mitt syfte med examensarbetet är att hitta generella riktlinjer för att hantera 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv av transportinfrastruktur i MKB. Genom att 
studera hur man hanterar klimatpåverkan i MKB förtransportinfrastruktur med ett 
livscykelperspektiv försöker jag se hur LCA kan integreras i MKB på ett värdefullt sätt. 

Syfte 

 Förstå hur man kan använda trafikprognoser i LCA för transportinfrastruktur,  

 Om det går att studera alternativskiljande scenarios (såsom olika 
lokaliseringsalternativ),  

 Vilka faktorer i trafikprognoser som har störst osäkerheter samt vilket 
dataunderlag för prognoser av emissionsfaktorer, befolkningstillväxt och 
bränsle som är vedertaget att använda.  

Intervjufrågor 
Jag spelar in det här samtalet. Okej? 

 På vilket sätt har du jobbat med trafikprognoser, klimat och MKB tidigare? 

 Hur arbetar ni med klimatfrågan/klimatpåverkan rent MKB-tekniskt? 
o Nollalternativ och transporter? 
o Byggt alternativ och förflyttningseffekter? 
o Bedömningsgrunder av konsekvenserna från klimatpåverkan? 

 Hur bör konsekvenserna beskrivas i MKB?  

 Totalsumma för ett projekt? Per passagerare?  

 Relation till utsläppsmål?  
o Är det någon skillnad mellan hur det bör bedömas i MKB-processen 

och MKB-dokumentet? 

 Vad använder ni för modeller och metoder för att utvärdera klimatpåverkan 
från trafik? 

 Vilken typ av trafikprognoser används för att beräkna klimatpåverkan? 
o Vilket dataunderlag är vedertaget att använda? 
o Hur förhåller ni er till och hanterar osäkerheter i dataunderlaget? 
o Vilken typ av data innebär störst osäkerheter? 
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(Emissionsfaktorer, befolkningstillväxt, bränsleanvändning, 
teknikutveckling?)  

 Vilka faktorer har störst inverkan på en trafikprognos? Vilka 
faktorer har störst osäkerhet? 

 Finns det trafikprognoser som är mer eller mindre 
vedertagna och accepterade än andra? Vilka och 
varför? 

 För MKB och klimatpåverkansbedömningar? 

 Har Trafikverket trafikanalyser eller dataunderlag som ni 
använder?  

 Regionala totala framtida trafikflöden. Antal eller procentuell skillnad från 
idag? Kan man se hur mycket ett enskilt projekt gör skillnad i trafikanter 
regionalt/kommunalt? 

Avrundning 
Det inspelade materialet kommer delvis att transkriberas och jag skulle uppskatta 
om du har möjlighet att läsa igenom de delar av rapporten där jag refererar till vår 
intervju, så att jag har uppfattat dig rätt. 

 

Är det okej att jag kontaktar dig för att eventuella uppföljningsfrågor? 

Hur gick det? Vad kan jag göra bättre? 
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Intervju C) Trafikprognoser och beräkningsmodeller 

Introduktion och presentation  
Berätta gärna lite om vem du är, din bakgrund, i vilka sammanhang och hur du har 
jobbat med Trafikprognoser.  

Bakgrund till examensarbetet 
Examensprojektet syftar till att utreda hur man kan hantera 
klimatpåverkansbedömning med livscykelanalys av transportinfrastruktur i MKB för 
infrastrukturprojekt. I min fallstudie som befinner sig i ett sent planeringsskede 
(systemhandling) av tunnelbanan Akalla-Barkarby kommer jag att använda mig av 
Klimatkalkyl för att övergripande se hur den kan tillämpas på tunnelbana och vilken 
typ av data i plan och MKB-processen som finns tillgänglig för att göra en 
livscykelanalys.   

För att göra en full livscykelanalys av Akalla-Barkarby behöver en kolla på hela 
livscykel från materialutvinning, konstruktion, användning, underhåll och 
sluthantering. Där användningen av trafikprognoser kommer in under 
användningsfasen som är väldigt lång för transportinfrastruktur och därför utgör en 
stor del av den totala påverkan.  I just fallet Akalla-Barkarby byggs en tunnelbana 
och blir alltså ett nytt transportsätt, vilket leder till någon slags överföring eller 
förflyttning av passagerare.  

Alternativskiljande hypotes i hela planläggningsprocessen. Från lokaliseringsval till 
tekniska detaljlösningar.  

Syfte 

 förstå hur man kan använda trafikprognoser i LCA för transportinfrastruktur,  

 om det går att studera alternativskiljande scenarios (såsom olika 
lokaliseringsalternativ),  

 vilka faktorer i trafikprognoser som har störst osäkerheter samt vilket 
dataunderlag för prognoser av emissionsfaktorer, befolkningstillväxt och 
bränsle som är vedertaget att använda.  

Intervjufrågor 

 Trafikprognoser, är det rätt benämning för framtida trafikanalyser? 

 Går det att studera alternativskiljande trafikflöden för olika scenarier? 
o Påverkan av trafikflöden? – antal bilister eller procentuell ökning?  
o Fordon/dygn eller år.  
o Kommunal/län/regionalnivå, enskilda vägar? 
o Fördelning mellan olika transportslag? 
o Är det någon skillnad i att utföra olika typer av analyser för samma 

projekt? Eller kommer de i samma ”paket”? 
o Kan man studera inflytandet på trafikflöden av en byggd 

järnväg/kollektivtrafik? 
 Kommunal/regionalnivå? 
 Enheter? 
 

 Regionala totala framtida trafikflöden. Antal eller procentuell skillnad från 
idag? Kan man se hur mycket ett enskilt projekt gör skillnad i trafikanter 
regionalt/kommunalt? 

 Vilka typer av trafikprognoser finns; trafikflöden på regional eller gatunivå 
och skillnaden i osäkerheter som är kopplade till dem.  

o Vad är det för enheter man tar fram, vilken nivå är det på? 
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 Fordon/dygn 
 Fordon/år 
 Skiljer man mellan tung och persontrafik? Är det flöden längs 

enskilda vägar? 
 Flöden igenom områden, kvarter, stora trafikleder? 

 
 Kan man hantera trafikanalyser för en större region med flera 

infrastrukturprojekt och beslutade styrmedel? 

 

 Vad används för dataunderlag till trafikprognoser?  
 Vad baseras det underlaget på?  
 Hur förehåller ni er till mängder av osäkra faktorer i för att 

prognostisera antaganden: trafikökning, befolkningstillväxt, 
transportfördelning och bränsleanvändning etc. styrmedel. 

 Vilka faktorer har störst inverkan på en trafikprognos? Vilken 
faktor har störst osäkerhet? 

 Finns det trafikprognoser som är mer eller mindre vedertagna och 
accepterade än andra?  

 Vilka och varför? 

 Har Trafikverket trafikanalyser eller dataunderlag som ni använder?  

Avrundning 
Det inspelade materialet kommer delvis att transkriberas och jag skulle uppskatta 
om du har möjlighet att läsa igenom de delar av rapporten där jag refererar till vår 
intervju så att jag har uppfattat dig rätt. 

 


