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Regionförbundet Sörmland 

Box 325, 611 27 Nyköping 

Remissmissiv  

 

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Södermanlands län 2018–2029 

 

Regionförbundet Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för 

regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Regeringens direktiv har 

angett en planeringsram på 1001 miljoner kronor för Sörmland. Regionförbundet har 

tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner, landstinget, 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och 

organisationer att svara på remissen.  

 

Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren. Förslaget 

innehåller beskrivningar av behov och brister, prioriterade funktioner, strategier och 

åtgärdsförslag. Till förslaget finns också en hållbarhetsbedömning som anger planens 

konsekvenser och måluppfyllelse.  

 

Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen 31 januari 2018. 

De väntas sedan besluta om definitiva ekonomiska ramar för länsplanen. Länsplanen 

fastställs 2018 efter att regeringen beslutat om ramarna.  

 

Vi vill ha era synpunkter digitalt senast 30 november 2017.  

 

Remissvaret ska vara Regionförbundet tillhanda via e-postadressen 

info@region.sormland.se. Ange ”Remiss ny LTP Sörmland 2018-2029, DNR: 16–

087” i ämnesraden. 

 

Förslaget till en ny länstransportplan finns via länken: 

http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-

remissversion.pdf 

 

 

http://www.region.sormland.se/
mailto:info@region.sormland.se
http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-remissversion.pdf
http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-remissversion.pdf
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Hållbarhetsbedömningen finns via länken: 

http://www.region.sormland.se/media/7362/haallbarhetsbedoemning_ltp_170918_ho

eg.pdf 

 

Samlade effektbedömningar för föreslagna namngivna objekt finns via länken: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-

ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-

ost/  Klicka på mappen ”3_investering” 

 

 

Frågor besvaras av: Fredrik Högberg via mejl fredrik.hogberg@region.sormland.se 

eller telefon, 073-596 72 57 

 

 

 

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND 

Förbundskontoret 

 

 

 

Fredrik Högberg   
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Infrastrukturplaneringens ABC – liten ordlista 

 
Bygghandling 

Innehåller tekniska beskrivningar med krav 

som gäller vägens eller järnvägens funktion. 

Bygghandlingen fungerar som underlag för 

projektering av byggarbetet och tas fram efter 

järnvägs- eller vägplan. 

 

Bytespunkt  

En bytespunkt är en plats där olika 

transportslag och kollektivtrafiklinjer kan 

stråla samman och korsa varandra i en punkt. 

Det är en plats där resenären har möjlighet att 

byta mellan linjer och transportslag.  

 

Fyrstegsprincipen 

Är en princip som går ut på att analysera 

problem och behov. Först undersöks om det 

går att lösa problemet/behovet på ett sätt som 

minskar eller optimerar transportbehovet (steg 

1). Om det inte är möjligt prövas de övriga 

stegen: att utnyttja det befintliga väg-

/järnvägsnätet effektivare (steg 2), att 

genomföra mindre förbättringsåtgärder (steg 

3) och i sista hand nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder (steg 4). 

 

Förskottering 

Byggandet av statlig infrastruktur kan 

tidigareläggas genom förskottering (lån) från 

kommuner, landsting eller enskilda. 

 

Infrastrukturproposition 

En infrastrukturproposition anger den 

nationella inriktningen i transportpolitiken, 

prioriteringar och ekonomiska ramar för 

transportinfrastrukturen över en tolvårsperiod. 

  
Inriktningsplanering 

Kallas det steg i planeringssystemet där 

infrastrukturpropositionen tas fram. Det 

föregås av analyser av transportsystemet som 

underlag för regeringen för inriktning av 

transportpolitiken. 

  

Intermodal 

Överföring av gods från ett transportslag till 

ett annat 
 

Järnvägsplan 

Är en detaljerad beskrivning av hur 

sträckningen av ett nytt eller ombyggt 

järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det skall 

konstrueras. Lagen om byggande av järnväg 

kräver att en järnvägsplan upprättas innan 

bygget kan godkännas. 

 

Medfinansiering 

Gemensam finansiering med annan aktör än 

planupprättare, t.ex. när en kommun 

medfinansierar ett vägobjekt i den regionala 

planen. 

 

Multimodal 

Transportuppdrag som involverar mer än ett 

Transportslag. 

 

MKB 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

NNK 

Nettonuvärdeskvot är en metod för 

investeringskalkylering och beräknar hur 

mycket en investering ger tillbaka per satsad 

krona. 

 

Noder 

Med noder i transportsammanhang menas en 

slutpunkt eller kopplingspunkter för olika 

infrastruktur. Till exempel hamnar, 

rangerbangårdar, flygplatser, bytespunkter 

eller städer. 

 

Projektering 

Är det utrednings- och förberedelsearbete som 

görs av en upphandlad part som direkt föregår 

byggandet av en väg eller järnväg. 

 

Restidskvot 

Restidskvot är ett sätt att beräkna och redovisa 

kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen. 

Kvoten anger hur mycket längre eller snabbare 

det tar att åka med kollektivtrafik i jämförelse 

med bil 

 

Samfinansiering 

Gemensam finansiering mellan två 

infrastrukturplaner, t.ex. om medel från den 

regionala planen samfinansierar objekt i den 

nationella planen. 

 

SEB 

Samhällsekonomisk effektbedömning är en 

kalkyl som också inkluderar bedömningar av 



 
 

relevanta effekter av en åtgärd som inte 

kunnat kvantifieras eller värderas i monetära 

termer (ej prissatta effekter). 

 

SKTM  

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

 

Statlig medfinansiering 

Finansiering ur nationell eller regional plan till 

olika typer av åtgärder som genomförs av 

annan än planupprättaren. Bidrag som kan 

sökas av kommuner och 

kollektivtrafikmyndigheten. 
 

TEN-T 

Trans European Network är benämningen på 

det multimodala transportnätet i Europa med 

olika av EU utpekade noder och 

stomnätskorridorer  

 

Tillgänglighet 

I transportplanering används geografisk 

tillgänglighet som ett mått på hur lätt det är att 

fysiskt nå olika servicepunkter och aktiviteter. 

Ofta används det fysiska avståndet, eller 

restid, som mått på bra eller dålig 

tillgänglighet. 

 

Trafikförsörjningsprogram 

Ett trafikförsörjningsprogram är länens 

strategiska styrdokument för kollektivtrafikens 

utveckling. 

 

TRV 

Trafikverket 

 

Vägplan 

Vid nybyggnation eller ombyggnad av allmän 

väg behöver en vägplan upprättas. I vägplanen 

framgår vart och hur vägen ska utformas, vilka 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska 

vidtas, och vilken mark som behöver tas i 

anspråk för vägprojektet. Väglagen reglerar 

hur vägplaner upprättas. 
 

Åtgärdsplanering 

Är steget efter inriktningsplaneringen där 

nationella och regionala transportslags-

övergripande planer tas fram för hur 

infrastrukturinvesteringar ska prioriteras över 

en 12 års period. 

 

ÅVS  

Står för åtgärdsvalsstudie. Vägar och 

järnvägar planeras enligt väglagen och lagen 

om byggande av järnväg. Innan en officiell 

planläggning påbörjas görs en 

åtgärdsvalsstudie, där underlag och 

information analyseras och sammanvägs i 

syfte att hitta de bästa åtgärderna för att lösa 

problem eller brister i transportsystemet. 
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Förord 
Förord skrivs senare inför fastställelse av planen 
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Sammanfattning 

Planen i korthet 

Utifrån de prioriterade funktionerna i planen läggs stor vikt vid effektiva åtgärder 

som stöttar hela resan perspektivet, hållbart resande, tätortsutveckling, 

bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat 

transportsystem. Utvecklingen av de regionala tvärförbindelserna som stråk får stå 

tillbaka under planperioden då starka storregionala pendlingsstråk prioriteras med 

koppling till tillväxt och regionförstoring. En styrning har gjorts mot åtgärdsbehov i 

kommunerna som kopplar till bostadsbyggande, bytespunkter, kollektivtrafik och 

cykel. För större stråksatsningar på väg prioriteras fortsättningsvis väg 55 som har 

både en nationell, storregional och regional funktion och är ett viktigt 

genomfartsstråk i länet för gods. Utgångspunkten för budgeten innebär en balanserad 

plan med fokus på behov i kommunernas tätorter. Höjd tas för att stärka och utveckla 

kollektivtrafiken för tillgänglighet i tätorter, mellan tätorter och landsbygden genom 

bytespunktsutveckling och hållplatsinvesteringar. Det görs en storsatsning på 

resecentrum och tillgänglighet till bytespunkter. Satsningarna möter kommande 

behov utifrån byggande av Ostlänken. Länstransportplanen har en stark koppling till 

Sörmlandsstrategin och regional utveckling utifrån prioriterade funktioner och 

strategier. 

 

Pågående och kommande projekt i länet 

Väg 57, Gnesta-E4 och Väg 55 Dunker-Björndammen är projekt sedan förra planen 

som fortsatt planeras för genomförande. Infart Trosa och Väg 218 prioriteras för 

exploatering och bostadsbyggande och kommande Ostlänken. Eskilstunas 

stadsutveckling understöds med förbättrad genomfart väg 53 och förbättrad 

framkomlighet och trafiksäkerhet genom prioriterad ombyggnad av infart väg 53 

Eskilstuna. Strängnäs stadsutveckling understödjs genom att infart Strängnäs lyfts in 

i planen. Objektet möjliggör bättre tillgänglighet och öppnar upp områden för 

exploatering. Förbifart Flen på väg 55 prioriteras på samma sätt och är en del för 

förbättringsåtgärder på hela stråket väg 55. Västra infarten Nyköping prioriteras med 

koppling till tillgänglighet stråket Oxelösund-Nyköping-Skavsta, bostadsbyggande 

och Ostlänken. Höjd tas för smärre trimningsåtgärder på statligt vägnät med ett antal 

prioriteringar som berör flertalet kommuner som till exempel åtgärdspaket för 

trafiksäkerhet i Vingåkers kommun och Flens kommuns tätorter. En satsning för att 

åtgärda kvarvarande brister på nysatsningen på näckrosleden, en kommande nationell 

turistcykelled, finns också med i förslaget. En resecentrumsatsning görs i plan med 

koppling till stadsutveckling och kommande Ostlänken. För kollektivtrafiken finns 

också medel för nyinvestering och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, 

pendlarparkeringar, realtidssystem och trimningsåtgärder på bytespunkter. Fortsatta 

cykelsatsningar görs genom att flera föreslagna stråk utifrån regional cykelstrategi 

planeras och byggs samt genom en pott med statsbidrag för utveckling av det 

kommunala vägnätet. 
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1. Inledning 

Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till 

trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2018–

2029. Nya planen ersätter den nu gällande planen för 2014–2025. Trafikverket 

upprättar samtidigt ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för 

utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. I uppdragets förutsättningar 

finns ett antal kriterier, riktlinjer och mål att förhålla sig till och dessa beskrivs dels i 

infrastrukturpropositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för 

stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, proposition 2016/17:21”, dels i 

direktiven för uppdraget, följ länkarna för vidare information. Sörmlands preliminära 

ekonomiska ramar för länstransportplanen är 1001 miljoner kronor för perioden 

2018–2029. De slutliga ramarna för samtliga län fastställs av regeringen under våren 

2018. 

 

I dokumentet kommer ordet länsplan och länstransportplan att användas och då 

åsyftas regeringens uppdrag ”trafikslagsövergripande länsplan för regional 

transportinfrastruktur för åren 2018–2029”. Den plan som upprättas kallas länsplan 

för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029. Olika begrepp 

används i olika sammanhang men det som åsyftas är samma dokument. 

 

1.1. Översikt 

Länstransportplanen och nationella planen för transportinfrastruktur 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den regionala 

nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinvesteringar utifrån 

behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala och nationella 

mål. Den nationella planen för transportinfrastruktur tillsammans med 

länstransportplanen är statens verktyg att bedriva transportpolitik i Sverige. Åtgärder 

inom den statliga infrastrukturen planeras i långsiktiga planer som omfattar 12 år. 

Dessa planer revideras vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som omfattar 

perioden 2014–2025. 

 

Den Nationella planen, vilken regering och riksdag besluter om, omfattar följande 

områden: 

• Hela det statliga järnvägsnätet – i Sörmland i princip samtliga järnvägar 

(undantagna är enskilda industrispår) 

• Nationella statliga stamvägar – i Sörmland E4, E20 samt rv 56 

• Enskilda objekt med nationellt intresse – I Sörmland Hjulstabron som ligger 

längs väg 55 

• Vissa farleder för sjöfarten 

• Statliga flygplatser 

• Drift- och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen 

 

http://www.regeringen.se/4a8e11/contentassets/569a9026b427483fbfca847f66dd27e5/infrastruktur-for-framtiden--innovativa-losningar-for-starkt-konkurrenskraft-och-hallbar-utveckling-prop-20161721.-.pdf
http://www.regeringen.se/4a8e11/contentassets/569a9026b427483fbfca847f66dd27e5/infrastruktur-for-framtiden--innovativa-losningar-for-starkt-konkurrenskraft-och-hallbar-utveckling-prop-20161721.-.pdf
http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-till-trafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
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Länstransportplanen, vilken respektive planupprättare beslutar om, omfattar 

investeringar inom följande områden: 

• Resterande statligt vägnät (alla typer av åtgärder på vägnätet förutom drift- och 

underhåll)  

• Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder 

• Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder 

och cykelvägar längs det kommunala vägnätet 

 

Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationella planen. 

Regionförbundet Sörmland ansvarar för att ta fram länstransportplanen för 

Södermanlands län men den genomförs av Trafikverket i samverkan med 

regionförbundet, kommunerna och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM). 

Länstransportplanen visar hur fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka 

prioriteringar som gjorts och hur dessa prioriteringar motiveras. Trafikverket är den 

myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den nationella 

transportplanen. 

 

Tillbakablick på processarbetet för framtagande av planen 

Länsplanearbetet har letts av Regionförbundet Sörmland och har utarbetats av en 

särskild politiskt sammansatt beredning kallad infrastruktur- och 

bostadsberedningen. Arbetet har skett i samverkan med framförallt kommunerna, 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Trafikverket. Bredare målgrupper har nåtts 

genom olika aktiviteter under arbetet. Processen att ta fram en ny länstransportplan 

har pågått under perioden 2016–2017.  För att få en bild över processen och hur den 

har gått till, se sid 101, samrådsredogörelse och processbeskrivning. 

 

1.2. Utgångspunkter för planarbetet 

Nationella planen 

En utgångspunkt är att länstransportplanen är ett komplement till den nationella 

planen som har stor betydelse för Sörmland utifrån länets beroende av 

järnvägsinfrastruktur för utvecklingen av arbetsmarknad och hållbar utveckling. 

Båda planerna styrs genom infrastrukturpropositionen av samma politiska mål och 

riktlinjer se under kapitel Mål. I regeringens direktiv för infrastrukturplaneringen ska 

länsplaneupprättarna beakta följande prioriterade utmaningar: 

 

 Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer  

 Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 

 Förbättra förutsättningarna för näringslivet 

 Förstärka sysselsättningen i hela landet  

 Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter 

 Ett inkluderande samhälle 
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Fyrstegsprincipen 

Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande 

för den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av 

transportsystemet. Principen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och 

minska transportsystemets miljöpåverkan. Fyrstegsprincipen innebär att identifierade 

problem och brister steg för steg ska analyseras hur de bäst kan lösas 

förutsättningslöst. Principen används som metod i planeringsprocessen vid 

framtagandet av åtgärdsvalsstudier. Figuren visar de olika stegen i fyrstegsprincipen 

och vad de innebär.  

 
Figur 1. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 

 
 

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är tvingande för planer och program som antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Länstransportplanen bedöms få en betydande 

miljöpåverkan. En hållbarhetsdömning har genomförts som en integrerad del av 

planarbetet. Arbetet innebär att olika planalternativ tagits fram och analyserats i 

processen. Hållbarhetsbedömningen innehåller alla delar för att uppfylla kraven på 

en MKB men har också inkluderat analys och beskrivning utifrån ekonomiska och 

sociala aspekter. En viktig del i arbetet för att kunna integrera fler aspekter i 

planeringen än traditionell infrastrukturplanering har varit att arbeta med 

konkretisering av mål tidigt i planarbetet. Det övergripande syftet med 

hållbarhetsbedömningen har varit att hitta en metod för att kunna arbeta med 

målstyrning i processen och att bättre integrera olika aspekter i infrastrukturplanen 

som till exempel folkhälsa, barns perspektiv, näringsliv, arbetsmarknad och 

bostadsbyggande så att en hållbar utveckling kan främjas.  
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Figur 2. Process och metodik för hållbarhetsbedömning och målstyrning vid framtagande av 

länstransportplanen  

 
 

Hållbarhetsbedömningsarbetet har skett i fyra steg. Första steget var målarbetet som 

gav indikatorer på vilka analyser och bedömningsmetoder som var möjliga för 

respektive konkretiserat mål. Steg två innebar att ta fram tre olika planalternativ med 

en fiktiv budget och olika inriktningar. Fokus för planalternativen har legat på 

avvägning mellan olika åtgärdsområden på en övergripande nivå till exempel mellan 

tätorter, landsbygd, vägstråk-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Länsstyrelsen och 

flera andra remissinstanser framförde vid avgränsningssamrådet sitt stöd till 

metodiken med att använda planalternativ som en metodik för åtgärdsplaneringen. 

 

Utifrån metodiken har miljökonsekvensbeskrivningen hanterat tre alternativ och ett 

nollalternativ. Planalternativen har varit tätortsnära utveckling, utvecklad 

kollektivtrafik och regionala vägstråk. Nollalternativet anger om länstransportplanen 

2014-2025 utan några övriga satsningar skulle genomföras det vill säga ett nolläge 

utifrån den förra planen. I steg tre analyserades de olika planalternativen och en 

konsekvensbedömning togs fram för hur de olika alternativen svarade mot olika mål. 

Först gjordes en analys och konsekvensbedömning av tre olika planalternativ  

 

Resultatet av konsekvensbeskrivningen av planalternativen blev en utgångspunkt för 

åtgärdsplaneringen och ett sätt att försöka hålla en målstyrning. Därefter gjordes en 

slutgiltig bedömning på det bearbetade planförslaget. En fullständig MKB finns som 

ett eget dokument, klicka på länken för att ladda ner. En sammanfattning av MKB 

finns i 95i länstransportplanen.  

 

Samhällsekonomisk effektbedömning 

Genom en samhällsekonomisk kalkyl beräknas nyttor och kostnader som 

uppkommer av en föreslagen åtgärd. För prioriterade infrastrukturobjekt över 25 mkr 

Planalternativ 
Utvecklad 

kollektivtrafik 

Planalternativ 
regionala vägstråk 

Planalternativ 
tätortsnära 
utveckling 

Strategisk hållbarhetsbedömning av alternativ 
(miljö, ekonomisk och social) 

Planförslag  

Mål  

• Rumslig 
analys 

• Kvalitativa 
bedömningar 

• Beräkningar 

MKB, slutlig hållbarhets och 
effektbedömning 
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i planen finns samhällsekonomiska effektbedömningar (SEB). Nedan visas vilka 

behov och brister som fått en uppdaterad SEB i planarbetet. 

 
Åtgärd Totalkostnad 

(mnkr) 

Prisnivå (år) Nettonuvärdeskvot 

(NNK) 

Väg 57 Gnesta - E4 208,6 2015 0,09 

Infart Västra Trosa 

Väg 53  

154 2015 0,2 

Infart Eskilstuna  54 2013 0,48 

Väg 55, Dunker-Björndammen (ny 

sträckning) 

129,5 2015 2,19 

Väg 55, Dunker-Björndammen 

(befintlig sträckning) 

94,65 2015 0,38 

Väg 218 Vagnhärad - Trosa D-län 43,8 2015 - 

D-län, väg 55, Förbifart Flen 148.2 2015 0,56 

 

Direktiven, målen, den samhällsekonomiska kalkylen för objekt, fyrstegsprincipen 

och hållbarhetsbedömningen av planalternativ har varit vägledande vid prioritering 

och val av åtgärder och ett underlag för den slutliga hållbarhetsbedömningen. Vissa 

samhällsekonomiska kostnader och nyttor är svåra att kvantifiera, exempelvis olika 

påverkan på landskap, bostads-, arbetsmarknad och olika tillväxteffekter. Dessa vägs 

istället in kvalitativt i en vidgad samhällsekonomisk analys och bedömning. Sådana 

effekter, liksom mer allmänna bedömningar kring åtgärders betydelse för olika 

transportpolitiska eller regionalpolitiska mål, bedöms genom kvalitativa resonemang 

i hållbarhetsbedömningen. 

 

1.3. Länstransportplanen i sitt sammanhang 

Länstransportplanen ska ses i ett större sammanhang. Tillsammans med andra 

regionala planer och strategier som tagits fram i länet, eller håller på att tas fram, 

bidrar länstransportplanen till att uppnå visionen i den regionala utvecklingsstrategin 

Sörmlandsstrategin. Länstransportplanen är en av flera planer och strategier som rör 

transportsystemet och som tematiskt fördjupar Sörmlandsstrategins mål. Dessa 

planer och strategier bildar tillsammans en helhet som ska verka för ett mer hållbart 

transportsystem i Sörmland. Det finns också strategidokument som mer indirekt 

berör framtagandet av länstransportplanen som till exempel klimat- och 

energistrategin.  

 



 
 
 
 
 
 

9 
 

Figur 3. Figuren visar vilka regionala och storregionala strategier som finns i dag som berör 

infrastrukturplaneringen direkt och hur de förhåller sig till varandra med koppling till 

transportplanerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sörmlandsstrategin 2020 

Systemanalys för Östra 

Mellansverige 

Trafik-
försörjnings-

program 

Regional 

cykelstrategi 

Nationell plan för 

transportsystemet 

Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi – 

Sörmlandsstrategin 2020: Regionförbundet 

Sörmland har ett regionalt utvecklingsansvar 

för länet, enligt Lag (2010:630). En del är att 

utarbeta och fastställa en strategi för 

regionens utveckling och samordna insatser 

för genomförandet av denna. Strategin har en 

övergripande vision och olika mål. 

Cykelstrategi för Sörmland: Synliggör hur 

cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag i 

planeringen. Strategin innehåller mål och 

beskriver utbyggnad av infrastruktur, arbete 

med cykelturism och planering 

Systemanalys för Östra Mellansverige 

Tydliggör vägval, mål och prioriteringar för 

en långsiktig planering av transportsystemet 

ur ett storregionalt perspektiv. 

Systemanalysen revideras vart fjärde år, 

inför ny planomgång av nationell och 

regional transportplan. Systemanalysen 

fokuserar på brister, funktioner och åtgärder 

med koppling till nationella planen. 

Trafikförsörjningsprogram: Ger en samlad 

bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas 

långsiktigt i enlighet med de regionala 

utvecklingsmålen. Revideras vart fjärde år. 
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Systemanalys för Östra Mellansverige 

En bättre sits är ett samarbete mellan kommunerna och länen i Östra Mellansverige. I 

samarbetet ingår Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Örebros, Sörmlands, 

Östergötlands och Gotlands län. Arbetet samordnas av Mälardalsrådet. Syftet med 

samarbetet är att skapa samsyn kring behov av åtgärder i transportsystemet och 

trafikering på järnväg. Inför åtgärdsplaneringen 2018–2029 gjordes en storregional 

systemanalys som tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband, 

utmaningar, behov, brister och prioriteringar. I systemanalysen formuleras mål om 

att skapa ett transportsystem: 

 Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas 

och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-

Mälarregionen 

 Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt 

 Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder 

till effektivitet 

 Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional 

utveckling 

 

Systemanalysen är ett gemensamt måldokument och ett inspel till den nationella 

åtgärdsplaneringen. För att uppnå de övergripande målen har ett antal funktioner 

prioriterats. 

 I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala 

stråken in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av 

Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor. 

 I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 

förbättras. 

 Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken 

som grund 

 en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik. 

 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på 

järnväg och med sjöfart. 

 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. 

 

Som sätt att stärka och skapa dessa funktioner samt nå de storregionala målen har ett 

antal strategier och åtgärder formulerats. 

 Styr mot beteendeförändring. Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se 

till hela resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet 

mellan trafikslag för godstransporter. 

 Ställ om fordonsparken. Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria 

fordon. 

 Återställ funktionalitet. Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i 

storstadsnära spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem. 

 Förbättra prestanda. Utökade trimningsåtgärder och en effektivare 

användning av infrastrukturen. 
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 Öka kapaciteten. Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik. 

 

Sverigeförhandlingen och Ostlänken 

Samtidigt med revidering av länstransportplanen pågår Sverigeförhandlingen. 

Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat 

med syfte att arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och 

öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens 

huvuduppdrag innefattar att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor som 

höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Två av 

alla deluppdrag, storstadsåtgärder och ny stambana, kommer att ha stor påverkan på 

transportinfrastrukturplanen både nationellt och regionalt i Sörmland.  

När det gäller ny stambana förutsätts att delen Järna-Linköping som redan ligger med 

i nationell plan som Ostlänken fortsatt prioriteras och fullföljs med nödvändiga 

resterande medel. Stora infrastrukturinvesteringar i Stockholms län med koppling till 

Sverigeförhandlingen och storstadsuppdraget i form av till exempel utbyggnad av 

tunnelbanan har också en positiv tillgänglighetseffekt för Sörmlands arbetsmarknad.  

 

I Sörmland är Nyköpings och Trosa kommun direkt berörda av 

Sverigeförhandlingen. Skavsta flygplats ingår också som en förhandlingspart till 

Sverigeförhandlingen utifrån att en station planeras vid flygplatsen i anslutning till 

Ostlänken. Synen är att kommande Ostlänken och dess kapacitetsförstärkning ger 

möjlighet att utveckla persontågstrafiken även på andra banor i framtiden vilket gör 

det till en strategisk fråga för hela länet utifrån arbetsmarknad och bostadsbyggande. 

I planarbetet beaktas kommande åtaganden kopplat till byggande av Ostlänken, en ny 

stambana och de möjligheter det innebär för utveckling i länet. Länstransportplanens 

inriktning har en tydlig koppling till utbyggnad av järnväg i nationell plan genom 

bytespunktsutveckling och tillgänglighetsförbättringar till bytespunkter genom ett 

tätortsnära fokus. 

 
Tabell 1. Överenskommelser med kommuner i Sörmland ingångna till och med juni 2016 om 

bostadsåtaganden, medfinansiering, förskottering samt stationslägen. 

Kommun 

stationsort 

Bostäder Medfinansiering 

(mkr) 

Förskottering 

(mkr) 

Stationsläge 

Trosa 

(Vagnhärad) 

1700 47,5 12 I anslutning till 

tätorten 

Nyköping 7400 84 54 Centralt 

 

Europeisk transportpolitik 

På europeisk nivå finns olika mål och initiativ som är värda att beakta. Vitboken för 

transportområdet är en vision för EU:s transportpolitik fram till år 2050, och 

innehåller direktiv och riktlinjer för medlemsländerna i EU. I vitboken finns riktlinjer 

för hur en gemensam järnvägsmarknad inom EU ska skapas genom att ta bort olika 

tekniska och administrativa hinder. Den innehåller också EU:s klimatmål för 

transportsektorn. En viktig europeisk förordning kopplat till vitboken är Regulation 
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(EU) No 1315/2013 som definierar det transeuropeiska nätverket för transporter 

(TEN-T). Det i sin tur styr vilka sorts satsningar som kan få bidrag från EU:s olika 

fonder vid projektutlysningar. 

 

Målet med TEN-T är att uppnå:  

 ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar  

 en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad  

 ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem  

 

 
Figur 4. TEN-T Stomnät Nordeuropa. Scan-Med korridoren. 

TEN-T sträcker sig över hela EU. TEN-T är 

uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en 

viss standard år 2030) och ett övergripande 

nivå (som ska vara en viss standard år 2050). 

Flera av landets viktigaste transportstråk 

som är utpekade TEN-T-stråk går genom 

Sörmland.  
 

Stockholm-Skavsta flygplats och 

Oxelösunds hamn ingår i det övergripande 

nätet och resterande ingår i stomnätet i 

tabellen. I TEN-T stomnätet och det 

övergripande nätet tillsammans ingår 

följande infrastruktur som är viktig för 

Sörmland: 

 

 

 

 
Vägnätet Järnvägar Flygplatser Hamnar 

E20 Västra Stambanan Stockholm-Arlanda Göteborgs Hamn 

 

E4 Södra stambanan Stockholm Skavsta flygplats 

 

Stockholms Hamnar 

 Godsstråket genom 

Bergslagen 

 Oxelösunds hamn 

 

 
Figur 5. TEN-T övergripande nät Nordeuropa 

 
De mest relevanta korridorerna och noderna för 

Sörmland, som skulle möjliggöra finansiering från 

olika fonder, om olika utlysningar matchar och där 

den regionala nivån kan vara involverad är: 

  

 Södra stambanan (koppling 

Ostlänken) 
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 Stockholm Skavsta flygplats  

 Oxelösunds hamn 

 Större bytespunkter i TEN-T stråk  

 

Viktigaste verktyget för att uppnå en bra nivå i TEN-T stomnätet är Connecting 

Europe Facility (CEF). Här är bl.a. CEF korridorer definierade som ska prioriteras 

med bidrag från olika EU fonder. I Sörmland har Regionförbundet tidigare varit med 

och bidragit till att Stockholm Skavsta fått medel för åtgärder på flygplatsen från 

CEF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Länstransportplan
Södermanlands län

2018 - 2029

Remissversion

Hållbarhetsbedömning



Hållbarhetsbedömning, 

Länstransportplan
Södermanlands län
2018-2029

Remissversion

På uppdrag av
Regionförbundet Sörmland

Utförande konsult
WSP Sverige AB/WSP Samhällsbyggnad

Författare
Karin Henrikson 
Oskar Wallgren 
Elin Marmefelt 
Lars Berglund 

Layout
Ivana Markovic

Foto
WSP Sverige AB om inget annat anges

Granskad av 
Mariane Kint

Datum
2017-09-18



Innehåll

1. Inledning ...................................................................................................................................................................4
1.1 SYFTE MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH HÅLLBARHETSBEDÖM-

NING ..................................................................................................................................................................................... 4

2. Sammanfattning och samlad bedömning ............................................................................................5
2.1 PLANENS KONSEKVENSER ............................................................................................................................. 5
2.2 PLANEN SOM HELHET BETRAKTAD   ......................................................................................................8
2.3 FRÅGOR ATT BELYSA UNDER REMISSTIDEN  ..................................................................................8

3. Utgångspunkter och metod ..........................................................................................................................9
3.1 BEDÖMNINGSMODELL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER .........................................................9
3.2 PLANPROCESSEN ....................................................................................................................................................11
3.3 AVGRÄNSNING ..........................................................................................................................................................12

4. Alternativ ................................................................................................................................................................ 15

5 Planens huvudsakliga innehåll .......................................................................................................... 18
5.1 FINANSIERING ........................................................................................................................................................... 18
5.2 PRIORITERADE FUNKTIONER OCH STRATEGIER ....................................................................... 19
5.3 PLANENS INRIKTNING OCH ÅTGÄRDER ............................................................................................ 19

6 Tema miljö .................................................................................................................................................... 22
6.1 NULÄGE  .........................................................................................................................................................................22
6.2 PLANENS INRIKTNING ...................................................................................................................................... 23
6.3 KLIMAT ............................................................................................................................................................................ 23
6.4 LANDSKAP ................................................................................................................................................................... 25
6.5 NATURRESURSER OCH HUSHÅLLNING ..............................................................................................27

7. Tema Människor ................................................................................................................................................ 29
7.1 NULÄGE  ........................................................................................................................................................................ 29
7.2 PLANENS INRIKTNING ......................................................................................................................................30
7.3 HÄLSA ................................................................................................................................................................................31
7.4 BEFOLKNING ............................................................................................................................................................. 32
7.5 ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER ............................................................................................................................. 34

8. Tema näringsliv och ekonomi .................................................................................................................... 35
8.1 NULÄGE .......................................................................................................................................................................... 35
8.2 PLANENS INRIKTNING ...................................................................................................................................... 37
8.3 TILLVÄXT OCH ARBETSMARKNAD .......................................................................................................... 37
8.4 NÄRINGLIVETS UTVECKLING .......................................................................................................................38

9. Beskrivning av utvecklingen om planen inte antas ......................................................................40

10. Uppföljning av planens miljöpåverkan .............................................................................................. 43

11. Källförteckning .................................................................................................................................................. 45

Bilaga 1. Översikt åtgärdsplan och planbudge 2018-2029.............................................................. 47

Bilaga 2. Relevanta mål och bedömningsgrunder ............................................................................. 49

Bilaga 3. Sörmlandsstrategins mål .............................................................................................................. 52



4       

Den här rapporten redovisar konsekvenserna och 
måluppfyllelse av den nya länsplanen för regional trans-
portinfrastruktur för Södermanlands län, 2018-2029. 
Rapporten dokumenterar den hållbarhetsbedömning 
som genomförts under perioden oktober 2016 till sep-
tember 2017. Arbetet har genomförts av WSP i nära sam-
arbete med Regionförbundet Sörmland och har pågått 
parallellt med länsplanarbetet. 

Länsplanen benämns i rapporten planförslaget, länspla-
nen eller planen, men syftar alla till den remissversion av 
länstransportplanen som tillsammans med hållbarhets-
bedömningen (detta dokument) är ute på remiss under 
hösten 2017.

1.1 SYFTE MED MILJÖKONSEKVENSBE-
SKRIVNING OCH HÅLLBARHETSBE-
DÖMNING

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning 
genomföras och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas för planer och program som kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan. Länstransportplaner 
förutsätts alltid innebära en risk för betydande miljöpå-
verkan. Syftet med miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planeringensprocessen för att främja en 
hållbar utveckling. Vidare ska MKB:n:

• Beskriva planens betydande miljöpåverkan och hur 
den hanteras i planarbetet

• Möjliggöra en samlad bedömning av planens mil-
jöpåverkan

• Beskriva hur miljömålen har beaktats vid utarbe-
tandet av planförslaget

• Där så möjligt redovisa förslag på åtgärder så att 
eventuella negativa effekter av planens betydande 
miljöpåverkan minskar eller helt kan undvikas.

• Utgöra ett beslutsunderlag i länstransportplane-
ringen

Regionförbundet Sörmland har valt att integrera den 
lagstiftade miljöbedömningen av länstransportplanen i 
en bredare hållbarhetsbedömning, som utöver att behand-
la de ”traditionella” miljöaspekterna även omfattar frå-
gor kopplade till ekonomisk och social hållbarhet. Rap-
porten beskriver planens påverkan på och konsekvenser 
utifrån olika perspektiv på hållbarhet. Sammantaget har 
denna konsekvensbeskrivning ambitionen att belysa 
och göra en samlad bedömning av planens konsekven-
ser samt beskriva hur väl den bidrar till att uppfylla ett 
antal mål.

1. Inledning

Läsanvisning
Kapitel 1- 2 utgör introduktionen till uppdraget och redovisar 
en sammanfattning och samlad bedömning av planens innehåll 
ur ett hållbarhetsperspektiv. I kapitel 3-5 redogörs för använda 
metoder, avgränsning, transportplanens innehåll samt en kortfat-
tad beskrivning av de alternativ som varit aktuella för transport-
planen. Kapitel 6-10 utgör själva bedömningsdelen för tre olika 
teman: miljön, människan och näringsliv/ekonomi. Varje kapitel 
inleds med en beskrivning av förutsättningarna i nuläget och vad 
länsplanens inriktning är. Därefter följer konsekvensbeskrivning-
arna och bedömningen av mål. Kapitel 9 är en beskrivning av 
en sannolik utveckling om planen inte antas, ett ”nollalternativ”. 
Avslutningsvis föreslås i kapitel 10 hur uppföljning av planens 
miljöpåverkan kan göras. 
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2. Sammanfattning och samlad bedömning

Hållbarhetsbedömningen har genomförts parallellt och 
integrerat med framtagandet av länsplanen. Tre oli-
ka huvudteman har behandlats i bedömningen: miljö, 
människor samt näringsliv och ekonomi. I varje tema har 
flera olika aspekter bedömts. Bedömningsgrunder för 
analysen har utgjorts av olika relevanta samhälls- och 
miljömål, bland annat Sörmlandsstrategin, som beskrivs 
närmare i rapportens metodikkapitel och i bilagorna.

I detta inledande kapitel görs en sammanfattande redo-
visning av planförslagets påverkan och konsekvenser 
och dess bidrag till hållbar utveckling. Planens konse-
kvenser för miljö, människor och näringsliv och ekono-
mi beskrivs mer utförligt i rapportens kapitel 6- 8. Dessa 
summeras inledningsvis här och ställs i relation till var-
andra. Därefter lyfts blicken och planens konsekvenser 
som ”helhet” betraktat beskrivs. Avslutningsvis lyfts 
frågeställningar som skulle vara värdefulla att belysa yt-
terligare under samrådet både av regionförbundet och 
av de aktörer som lämnar remissvar. Ambitionen är att 
ge läsaren en snabb orientering i slutsatserna av håll-
barhetsbedömningen där fördjupade resonemang och 
beskrivning av tillvägångsätt går att finna lägre fram i 
dokumentet. 

2.1 PLANENS KONSEKVENSER
I tabell 1 nedan sammanfattas bedömningarna för res-
pektive hållbarhetsaspekt. Som ett komplement till 
tabellen illustreras också i figur 1 vilken utsträckning 
planen bidrar till eller motverkar att relevanta mål 
uppfylls. För flera aspekter har planens olika delar oli-
ka egenskaper, vilket gör att planen samtidigt kan bidra 
till att mål uppfylls och att samma mål motverkas. Ex-
empelvis kan konsekvenserna skilja sig åt mellan olika 
befolkningsgrupper, mellan geografiska områden, eller 
för olika delar av målet. Det vanligaste är dock att själ-
va åtgärden i sig har skilda konsekvenser. Vägåtgärder 
syftar vanligtvis till att öka trafiksäkerheten och minska 
den lokala miljöpåverkan (exempelvis genom att trafik 
leds bort från tätbebyggda områden). Samtidigt får ny 
väginfrastruktur ofta negativa miljökonsekvenser ge-
nom intrång i natur- och kulturmiljöer och påverkan på 
landskapet.

För miljön är planens konsekvenser begränsade och i för-
sta hand koncentrerade till de områden som påverkas av 
föreslagna väginvesteringar, och där konsekvenserna är 
av större grad. Dessa konsekvenser kommer att belysas 
och hanteras i efterföljande planering (vägplan). På sys-
temnivå gör investeringar i väginfrastrukturen att bi-
lens konkurrenskraft ökar gentemot kollektivtrafik och 
cykel. Samtidigt kan planens investeringar i exempelvis 
bytespunkter med koppling till tågtrafiken skapa förut-
sättningar för en överflyttning av resande till kollektiva 
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transportmedel. Sammantaget är det problematiskt att 
transportsektorns klimatpåverkan nationellt idag ligger 
på samma nivå som år 1990, trots den teknikutveckling 
som skett. Kommande länstransportplanering behöver 
samspela med nationella styrmedel och regelverk för att 
betydligt kraftigare än idag minska transportsektorns 
klimatpåverkan.

Att planens mål och prioriteringar utgår från de som bor 
och verkar i Sörmland är tydligt i planens konsekven-
ser för människor. Även om enskilda vägobjekt, samt den 
ökande trafikvolymen som helhet, kan få negativa kon-
sekvenser för människors hälsa är den samlade bilden 
att planen genom satsningar på kollektivtrafik, trafik-
säkerhetshöjande åtgärder i tätorter, stärkta cykelmöj-
ligheter samt en förbättrad tillgång till arbetsmarkna-
den positivt kommer att bidra till att relevanta mål för 
människors hälsa och välbefinnande nås. Ett undantag 
är negativa konsekvenser för hälsan från påverkan av 
trafikbuller och luftkvalitet som kan komma att öka lo-
kalt. Fördelningen av planens nyttor mellan olika grup-
per i samhället (t.ex. kvinnor och män, barn och äldre, 
eller olika socioekonomiska grupper) har inte gått att 
bedöma. De människor som bor och verkar i länets stör-

re stråk och städer, där mest pengar satsas, kan emeller-
tid antas gynnas mest av investeringarna.

Planen får positiva konsekvenser för näringsliv och ekono-
mi, men storleken på planens bidrag till att målen nås är 
svår att bedöma. Planen bidrar till ökad lokal, regional 
och storregional tillgänglighet. Eftersom tillgänglighets-
effekterna i första hand bedöms tillfalla de större städer-
na i de större stråken, bedöms också förutsättningarna 
för ökad tillväxt vara högst i dessa områden. Företagens 
kompetensförsörjning kommer att påverkas positivt, 
och därmed bidrar planen till att målen om förbättrad 
konkurrenskraft för företagen i länet nås. Åtgärderna 
bedöms också vara gynnsamma för ökad storregional 
integration på arbetsmarknaden. Eftersom tillgänglig-
hetsvinsterna bedöms bli ojämnt fördelade över länet 
finns en risk att vissa näringsverksamheter och regional 
utveckling koncentreras till de större orterna på bekost-
nad av mindre orter och landsbygd. Det ska också påpe-
kas att många av de tillgänglighetsvinster som planen 
antas bidra till är starkt knutna till trafikering och tur-
täthet i kollektivtrafik och regionaltågstrafik, något som 
planen i sig inte har någon rådighet över.

Figur 1. Illustration av planens samlade konsekvenser. Höjden på stapeln visar inom hur stort intervall som respektive aspekt bedöms 
ligga, det vill säga att planen både kan motverka och bidra till målen inom samma aspekt



   7

Tema Aspekt Planens förhållande till 
målen Motivering/Beskrivning

Klimat Kan både bidra till och 
motverka måluppfyllelse.

Satsningar på bytespunkter, kollektivtrafik- samt gång- 
och cykelåtgärder möjliggör övergång till mindre klimat-
belastande resor. Samtidigt avsätts stor andel av pengar 
till regionala vägåtgärder vilket ökar bilresors attraktivitet. 

Landskap Motverkar i några delar, 
men i andra delar varken 
bidrar eller motverkar 
målen.

Nya vägsträckningar kan skapa fragmentering, mark som 
tas i anspråk, barriäreffekter, intrång i känsliga natur- och 
kulturmiljöer. Påverkan på byggelsens karaktär är svår-
bedömd. Mindre åtgärder på befintlig infrastruktur ger 
marginell negativ påverkan. 

Naturresurser och hushållning Som helhet varken bidra 
eller motverka målen, 
enskilda åtgärder kan 
motverka.

Mindre andelar av länets jord- och skogs-bruksmark kan 
tas i anspråk av nya anläggningar. Trafikföroreningars 
påverkan på yt- och grundvatten påverkas marginellt av 
planen och är främst effekt av allmän trafikökning. 

Hälsa Bidrar i huvudsak men i 
andra delar varken bidrar 
eller motverkar. Motver-
kar målen lokalt av vissa 
åtgärder.

Satsning på trafiksäkerhet, bland annat i tätorter samt 
satsningar på gång- och cykeltrafik skapar bättre förut-
sättningar för fysisk aktivitet vilket är positivt för hälsan. 
Bullernivåer och luftföroreningar ökar där hastighet höjs, 
samtidigt utförs på andra platser bullerskydd och trafiken 
flyttas ut från tätort.

Befolkning Som helhet bidrar planen 
till målen.

Länets befolkning gynnas av satsning på transportsyste-
mets positiva effekter för tillväxt och arbetsmarknad. De 
grupper som bor och verkar i större stråk och städer, där 
mest pengar satsas, gynnas mest. Om planen bidrar till 
mer jämställt samhälle går ej att bedöma, men generellt 
gynnar olika åtgärder olika grupper (barn, män kvinnor, 
funktionsnedsatta). 

Attraktiva livsmiljöer Som helhet bidrar planen 
till målen.

Åtgärder som minskar restiden och ökar bekvämlighe-
ten skapar förutsättning för ökad tillgänglighet. Planens 
fokus på tätortsutveckling förbättrar tillgängligheten till 
dem som bor i tätorter, med utanför tätorter sker fler 
resor med bil. Olika geografiska områden gynnas således 
på olika sätt.

Tillväxt och arbetsmarknad Bidrar till målen. Ökad lokal, regional och storregional tillgänglighet där 
de positiva effekterna främst tillfaller de större städerna 
och större stråken. Kan leda till regional koncentration av 
utveckling till de större städerna på bekostnad av mindre 
orter och landsbygden.

Näringslivets utveckling Bidrar till målen. Planen får positiva effekter för företagens kompetens-
försörjning och bidra till förbättrad konkurrenskraft för 
länets företag. Åtgärder bidrar till transportsystemets 
robusthet och högre tillförlitlighet för näringslivets 
transporter. Tillgänglighetsvinsterna bedöms kunna bli 
ojämnt fördelade över länet. Vissa verksamheter och 
kompetensförsörjning kan koncentreras till större städer 
på bekostnad av mindre orter och landsbygd. 

Tabell 1. Sammanfattning av de olika perspektivens konsekvenser samt bidrag eller motverkan till måluppfyllelse.

 

M   I   L   J   Ö

 M  Ä  N  N  I   S  K O  R

N  Ä  R   I  N  G  S   L   I  V     O C H      E  K O N O M  I
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2.2 PLANEN SOM HELHET BETRAKTAD  
Planens beskrivning av förutsättningar, mål och priori-
teringar ligger i linje med både det aktuella forsknings-
läget vad gäller regional tillväxt, och till nationell politik 
på transportområdet. Att vidga arbetsmarknadsregio-
nen och stödja kort- och långväga pendling är den över-
gripande ambition som formuleras. Jämfört med tidigare 
planering (2010 och 2014) har planförslaget ett bredare 
anslag och (jämfört med 2010) ett relativt sett mindre 
fokus på väginvesteringar. Behovet av ett ökat resande 
med kollektivtrafik och cykel, parallellt med ett minskat 
bilresande betonas. Samtidigt viks 70 procent av inves-
teringsutrymmet till regionala vägåtgärder vilka i första 
hand gynnar de som reser med bil och de som bor i de 
områden där åtgärder genomförs. I slutändan är det för-
stås de investeringar som görs i systemet som kommer 
att avgöra om en minskning i bilanvändningen och ett 
mer hållbart resande kan åstadkommas, alldeles oavsett 
vilka mål och strategier som formuleras. Möjligheterna 
att jämföra nyttan med skilda åtgärder för helt olika de-
lar av transportsystemet är mycket svåra att göra, och 
att t.ex. ställa enskilda vägobjekt mot stationsåtgärder 
låter sig inte göras. Det är inte förvånande att objekt och 
åtgärder som tidigare bedömts nödvändiga och för vilka 
planeringsprocessen påbörjats finns med i planen, men 
en tydligare värdering av enskilda objekt gentemot mål 
och prioriterade funktioner i just länstransportplanen 
skulle möjligen synliggöra behov av att ompröva tidiga-
re beslut och omfördela medel till förmån för satsningar 
på andra trafikslag än bilen.  

Planen som helhet får positiva konsekvenser för länet, 
men utifrån dess övergripande mål och syften finns det 
behov av att framöver tydliggöra kopplingarna mellan 
målsättningar och föreslagna åtgärder. 

 

2.3 FRÅGOR ATT BELYSA UNDER REMISS-
TIDEN 

En av planeringens målsättningar är att bidra till öka 
jämställhet. Det är väl känt att kvinnor och män utnytt-
jar transportsystemet på olika sätt och att planering och 
investeringar på så sätt påverkar kvinnor och män på 
olika sätt. Remissinstansernas syn på hur målsättningar 
för jämställdhet kan omsättas konkret i investeringspla-
neringen skulle vara ett värdefullt bidrag i den fortsatta 
planeringsprocessen.

Fördelningen av planens nyttor mellan samhällets oli-
ka grupper skulle också behöva belysas ytterligare, och 
då gärna kopplat till kommunernas insatser för ökat bo-
stadsbyggande och bättre kommunal infrastruktur. Den 
övergripande frågan är om offentliga insatser fördelas 
rättvist, och om insatser för transportinfrastruktur och 
byggande samspelar med samhällets målsättningar vad 
gäller social utveckling, minskat utanförskap, ökad inte-
gration och ökat deltagande på arbetsmarknaden. 

Slutligen bör kommunernas centrala roll för medfinan-
sieringen av många av planens objekt uppmärksammas. 
Att planens mål och syften nås är i flera fall beroende 
av att kommunerna driver fysisk planering och gör egna 
investeringar i linje med planens intentioner. Under re-
misstiden bör formerna för detta samarbete diskuteras 
och möjligheterna att genom formella överenskommel-
ser mellan berörda parter säkra att planens hela poten-
tial realiseras och så att sörmlänningarna får så stor 
nytta som möjligt av de statliga investeringsmedel som 
avsatts för länet under planperioden.
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3. Utgångspunkter och metod
3.1 BEDÖMNINGSMODELL OCH BEDÖM-

NINGSGRUNDER
Det saknas idag etablerade metoder för att genomföra 
hållbarhetsbedömningar av planer och program, både vad 
gäller process och sätt att dokumentera resultaten. För 
en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning finns däremot både krav i lagstiftningen och en 
viss praxis på metodik, innehåll och redovisning.

Den metod som använts i denna hållbarhetsbedömning 
bygger på att övergripande beskriva konsekvenserna för 
ett antal miljö- och hållbarhetsperspektiv samt att bedö-
ma om planen bidrar till eller motverkar olika mål. 
Övergripande bygger bedömningen på  frågeställningar 
för tre olika teman: 

• Vilka konsekvenser får planförslaget för miljön? 
• Vilka konsekvenser får planförslaget för människor?
• Vilka konsekvenser får planförslaget för näringsliv 

och ekonomi?

För att svara på ovanstående frågor har de brutits ner till 
underkategorier som belyser olika perspektiv, se figur 2. 
Till varje perspektiv hör flera olika aspekter. Exempelvis 
innehåller temat Miljö perspektivet Landskap, som i sin 
tur behandlar frågor om naturmiljö, kulturmiljö, land-
skapsbild och bebyggelsestrukturer. 

Målen som använts i bedömningen är delvis hämtade 
från det målarbete som genomförts inom ramen för 

framtagandet av planen och den politiska förankrings-
process som planen genomgått i tidigare planeringsske-
den. Dessa mål bygger på den regionala utvecklingsstra-
tegin Sörmlandsstrategin (Regionförbundet Sörmland, 
2017a). Sörmlandsstrategins fyra huvudmål konkretise-
rades av Regionförbundet för att kunna användas i ett 
länstransportplaneperspektiv. Dessa låg sedan till grund 
för arbetet med att ta fram planen och utarbeta metodi-
ken samt genomföra hållbarhetsbedömningen inklusive 
den workshop som hölls (se vidare under 3.2). Eftersom 
de konkretiserade målen inte rymde alla relevanta mil-
jöaspekter, har ytterligare en rad nationella mål som i 
större eller mindre grad kan kopplas till strategins mål, 
använts, se figur 3. Framförallt utgörs dessa mål av de 
nationella miljökvalitetsmålen och dess precisering-
ar. Även vissa formuleringar från miljöbalken har varit 
relevanta att använda som utgångspunkt. I kapitel 6-8 
om bedömning av konsekvenser redovisas de mål som 
bedömningarna utgått från för respektive perspektiv. I 
bilaga 2 finns målen också redovisade tillsammans med 
mer detaljerade frågeställningar som använts som be-
dömningsgrunder. I bilaga 3 finns de konkretiserade 
målen från Sörmlandsstrategin presenterade. Där fram-
går också vilka av målformuleringarna som särskilt be-
aktats i hållbarhetsbedömningen. 
På grund av det bredare anslaget med hållbarhetsbe-
dömning skiljer sig den använda bedömningsmetodiken 
och uppdelningen av perspektiv till viss del från den 
metod (Trafikverket, 2011) som Trafikverket tagit fram 
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för planer i transportsystemet. Den använda metoden 
och detta dokument ska dock uppfylla kraven som ställs 
i lagstiftningen (miljöbalken) och samtidigt omfatta ett 
bredare hållbarhetsperspektiv.

Bedömningarna i detta dokument har gjorts av en fristå-
ende konsultgrupp.

Figur 2. Teman med respektive underkategorier (perspektiv).

Figur 3. Mål som varit utgångspunkten för bedömningarna. Målens mer exakta formuleringar och / eller preciseringar återfinns i kap 6-8 
samt bilaga 2 och 3. 
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3.1.1 Andra utgångspunkter
Bedömningarna har gjorts med nuläget som utgångsläge 
om inget annat anges. En beskrivning av ”nollalternati-
vet” finns i kapitel 9 där det också görs också en bedöm-
ning av hur nollalternativet och planförslaget skiljer sig 
åt för de bedömda hållbarhetsperspektiven 
Det kan också noteras att vissa av objekten i länsplanen 
är ”låsta” från tidigare plan och summan av den nya pla-
nens konsekvenser är därför delvis en effekt av redan 
fattade beslut i tidigare länsplan. 

Vidare har bedömningarna utgått från hela länsplanens 
påverkan och möjlighet att bidra eller motverka må-
len. Enskilda objekt (t.ex. namngivna vägåtgärder) har 
använts för att exemplifiera bedömningarna och för att 
belysa särskilda förhållanden som dessa kan antas på-
verka. Ingen systematisk genomgång av olika åtgärders 
påverkan på de olika hållbarhetsperspektiven har varit, 
vare sig möjlig, eller meningsfull att genomföra. 

3.1.2 Osäkerheter och begränsningar
Bedömningar och prognoser om framtiden är alltid be-
häftade med olika osäkerheter, det kan röra sig både om 
de antaganden om orsakssamband som är gjorda och 
osäkerheter i de underlag som använts. I flera fall har 
det inte funnits tillräckligt underlag för att kunna göra 
en fullständig bedömning. Uppdragets storlek har också 
varit begränsat till att inte djupare studera vissa fråge-
ställningar som ibland varit önskvärda att bedöma mer 
ingående. Planens övergripande karaktär, vilket ligger 
i en länstransportplans ”natur”, gör att bedömningar 
för de olika miljö- och hållbarhetsaspekterna görs på en 
generell nivå (detta är också en del av avgränsningen). 
Planen rymmer därmed i sitt framtida genomförande 
flera nivåer och detaljer vars eventuella konsekvenser 
inte varit möjliga att uttala sig om (t.ex. vad som vissa 
av de större åtgärdskategorierna i praktiken innebär). 
Exempel på områden där data inte funnits tillgänglig är 
trafikprognoser och färdmedelsval efter genomförda in-
vesteringar i planen, liksom mängden koldioxidutsläpp 
till följd av detta. 

Osäkerheten i planens innehåll ökar med tiden. År 1-6 är 
mer utredda och innehåller fastslagna åtgärder, medan 
år 7-12 i viss mån består av en kartläggning av behov 
och brister. Således kan investeringarna i det senare 
tidsspannet komma att förändras i högre utsträckning 
än de som är avsatta för den närmsta tiden. 

Bedömningarna har fokuserat på det som planen i sig 
kan påverka, men det är oundvikligt att den framtida 
utvecklingen av t.ex. resmönster, klimatutsläpp och till-
växt också är tätt sammankopplad med andra beslut och 
styrmedel i samhället. Hur snabbt tekniken utvecklas 
(t.ex. fossilfria bränslen), i vilken takt utbyggnaden av 
bostäder i kommunerna sker, hur trafikeringen av buss- 
och tågtrafiken blir och vilka andra mer nationella styr-
medel (skatter etc.) som beslutas har stor betydelse. Det-
ta innebär därför en osäkerhet i hur planens utfall för de 
olika miljö- och hållbarhetsaspekterna i slutänden blir. 

Länstransportplanering och hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som en utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina. Tillsammans med detta 
generationsperspektiv brukar rättvis fördelning av nyttor och 
välfärd inom generationer betonas. För att länstransportplane-
ringen ska bidra till hållbar utveckling behöver den alltså dels 
sätta åtgärder och inriktningar i ett långsiktigt tidsperspektiv, 
dels säkerställa att fördelningen av medel och insatser görs 
baserat på en öppen analys av kostnader och nyttor i olika 
delar av länet och för olika grupper i befolkningen. Utveck-
lingen behöver ske inom de ramar som naturen och miljön 
som helhet sätter (t.ex. för klimatpåverkan och resursförbruk-
ning), samtidigt som lokala värden och kvaliteter förvaltas och 
utvecklas – ambitionen är en utveckling som är gynnsam för 
såväl den enskilda människan som planeten som helhet. 

3.2 PLANPROCESSEN
En grundsten för miljöbedömningar är att bedömnings-
arbetet ska integreras i planarbetet och inte bara genom-
föras som en analys i efterhand. Om ett planförslag tas 
fram först och miljökonsekvens-beskrivning upprättas 
därefter har miljöbedömningen inga eller begränsade 
möjligheter att påverka planförslagets innehåll och ut-
formning. I den hållbarhetsbedömning som genomförts 
för Sörmlands länsplan har ambitionen varit att skapa 
en mer integrerad process genom att lägga till ett antal 
moment. Detta illustreras i figur 4. 

Den hållbarhetsbedömning som uppdraget omfattat har 
föregåtts av ett större förberedande arbete av politisk 
process/strategisk inriktning som innefattar kartläggning 
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av förutsättningar, formulering av mål och indikatorer 
samt framtagande av strategiska inriktningar och stra-
tegier. Jämfört med tidigare planeringsomgångar i länet 
har utgångspunkten i detta arbete varit att jobba mål-
styrt mot Sörmlandsstrategins mål och bättre integre-
ra olika aspekter i infrastrukturplanen som till exempel 
folkhälsa, näringsliv, arbetsmarknad och bostadsbyg-
gande så att en hållbar utveckling kan främjas.  

Som ett resultat av de politiska inriktningarna arbetade 
Regionförbundet fram tre planalternativ (se vidare i kapi-
tel 4). Under en workshop med olika aktörer1  bedömdes 
de tre planalternativen utifrån miljö- och hållbarhetsbe-
dömningens åtta perspektiv (hälsa, befolkning, attrak-
tiva livsmiljöer, tillväxt & arbetsmarknad, näringslivets 
utveckling, klimatpåverkan, landskap samt naturresur-
ser och hushållning). Bedömningen utgick från en be-
skrivning av nuläget (kartor och fakta) där planalterna-
tivens åtgärder applicerades. Resultatet sammanställdes 
och användes sedan av Regionförbundet som underlag 
till val av inriktning under framtagandet av planförsla-
get och den fortsatta åtgärdsplaneringen. Resultatet och 
analysen av alternativen redovisas kortfattat i kapitel 4 
Alternativ. 

Slutligen har planförslaget bedömts mot de bedöm-
ningsgrunder och mål som redovisas i detta dokument 
(se även bilaga 2). Bedömningarna har gjorts på en ut-
kastversion av planförslaget daterat den 16 augusti 2017. 

3.3 AVGRÄNSNING
Avgränsning av miljöbedömningar av planer och pro-
gram ska göras enligt 6 kap 12-13 §§ miljöbalken. Syftet 

med avgränsningen är att miljöbedömningen och MKB:n 
ska fokusera på de väsentliga frågor som ska behandla så 
att processen blir effektiv och ändamålsenlig. I detta lig-
ger även att avgränsa detaljeringsgraden av frågorna. I 
det avseendet kan konstateras att många frågor bedöms 
bättre i samband med andra planer och program, t.ex. i 
efterföljande vägplaner (och detaljplaner) som länspla-
nen i många fall kommer leda vidare till. Då länsplanen 
är en övergripande plan med relativt få uppgifter om de-
taljer av åtgärder håller sig bedömningarna på en över-
gripande nivå. 

Ett skriftligt samråd om miljöbedömningens avgräns-
ning skedde med berörda länsstyrelser, kommuner och 
myndigheter under januari och februari 2017. De sva-
rande myndigheterna hade i flesta fall få synpunkter på 
avgränsningen eller var i huvudsak positiva till arbets-
sättet med en bredare hållbarhetsbedömning. Länssty-
relsen i Sörmland framförde bl.a. att det behöver framgå 
hur miljökvalitetsmål beaktas, att planförslagets påver-
kan på mängden klimatgaser bör kvantifieras och att 
ekosystemtjänster bör inkluderas i miljöbedömningen. 
De efterfrågade också att personer med funktionsned-
sättning skulle inkluderas i avgränsningen och en ut-
vecklad och tydligare beskrivning av jämställdhetsper-
spektivet. Hänsyn till synpunkterna har tagits i den mån 
uppdragets storlek tillåtit det och befintlig underlagsda-
ta funnits tillgänglig. I flera fall har det med tillgängligt 
underlag och givna tidsramar, samt planens övergripan-
de karaktär, bara varit möjligt beröra vissa frågeställ-
ningar översiktligt.

1 Medverkande från Regionförbundet Sörmland, Trafikverket, Sörm-
lands kollektivtrafikmyndighet samt konsulter inom regional plane-
ring och miljö från WSP.

Figur 4. Schematisk bild av traditionell planprocess för länstransportplaner samt bild av integrerad miljö- och hållbarhetsbedömning.
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3.3.1 Tidsmässig avgränsning
Länstransportplanen avser tidsperioden 2018-2029 
och därmed omfattar även miljöbedömningen samma 
tidshorisont. För vissa aspekter har det varit relevant 
att göra bedömningar på både kortare och längre sikt. 

3.3.2	 Geografisk	avgränsning
Fokus har legat på de effekter och konsekvenser som 
uppstår inom Sörmlands läns gränser. Direkta effekter 
på fysiska miljöer av exempelvis nybyggnationer, till ex-
empel intrång, uppstår i första hand inom länet. För kli-
matutsläpp är istället den geografiska avgränsningen av 
planens influensområde betydligt större och den behö-

ver sättas i ett globalt perspektiv. Effekter kopplade till 
människors pendling och tillgänglighet till arbetsplatser 
och utbildning är i hög grad beroende av angränsande 
läns utveckling varför ett bredare, mer länsövergripan-
de perspektiv har använts. 

3.3.3 Avgränsning i sak
Följande avgränsning (tabell 2) visar vad de olika te-

mana omfattar och hur de relaterar till de krav som i 
lagstiftningen ställs på en miljöbedömning. Grunden för 
avgränsningen är att fokusera på hur infrastruktursats-
ningarna och transportsektorn kan få en effekt på de oli-
ka miljöaspekterna. Betydande miljöpåverkan bedöms 
kunna uppstå på någon del av de flesta miljöaspekterna 
som räknas upp i miljöbalken. 

Tema Perspektiv/miljöaspekter 
 

Miljöbalken Avgränsning

Miljö

Klimat Miljöbalken 6 kap 12§: 
klimatfaktorer

Planens påverkan på transportsektorns bidrag till förändrade 
(minskande eller ökande) klimatpåverkande utsläpp, t.ex. genom 
planens förmåga att kunna överföra bilresor till kollektivt resan-
de eller cykeltrafik samt utsläpp under anläggningsskedet.

Landskap Miljöbalken 6 kap 12§: 
biologisk mångfald, 
djurliv, växtliv, landskap, 
bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar, annat 
kulturarv

Avgränsningen innefattar planens påverkan genom t.ex. intrång 
i känsliga landskap, värdefulla natur- och kulturmiljöer liksom 
visuell påverkan på landskapet och barriäreffekter. Riksintressen 
för natur och kultur innefattas. Länsplanens påverkan på bebyg-
gelseutvecklingen.

Naturresurser och hushållning Miljöbalken 6 kap 12§: 
materiella tillgångar, 
mark, vatten

Avgränsningen rör de naturresurser som investeringarna kan 
påverka i högre grad, t.ex. intrång i värdefull jordbruksmark, 
påverkan på vattenresurser som yt- och grundvattentillgångar. 
Andra utsläpp till mark och vatten så som föroreningar i dag-
vattnet ingår i avgränsningen.

Människor

Hälsa Miljöbalken 6 kap 12§: 
befolkning, människors 
hälsa, luft

Denna avgränsning innefattar främst trafikens utsläpp av luftför-
oreningar i tätorter samt det trafikbuller som människor utsätts 
för och hur planens investeringar påverkar dessa förhållanden. 
Vidare avgränsas aspekten till den möjlighet, eller begränsning, 
som planen ger för fysisk aktivitet, i första hand till resande i 
form av cykel. Även trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
innefattas.

Befolkning Miljöbalken 6 kap 12§: 
befolkning, (människors 
hälsa)

I denna kategori gränsar miljöbalkens krav på miljöaspekter 
till det som hanteras inom temat näringsliv och ekonomi i den 
bredare hållbarhetsbedömningen.. Avgränsningen innefattar 
den påverkan planen har för olika grupper i samhället i fråga 
om tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning. Grupper 
avgränsas i första hand till män och kvinnor, barn och i viss mån 
socioekonomiskt svagare grupper och personer med funktions-
nedsättning

Attraktiva och hälsosamma 
livsmiljöer

Finns ej krav i miljöbal-
ken. Har lagts till i denna 
hållbarhetsbedömning

Denna aspekt ingår i den bredare hållbarhetsbedömningen och 
är relaterad till människors livsmiljöer i termer av exempelvis till-
gänglighet till service, kultur- och fritidsaktiviteter och hur restid 
och bekvämlighet kan leda till ökad tillgänglighet

Närings-
liv och 

ekonomi

Tillväxt och arbetsmarknad Finns ej krav i miljöbal-
ken. Har lagts till i denna 
hållbarhetsbedömning

Effekter för näringslivet och ekonomin beskrivs och bedöms. 
Dessa aspekter innefattar främst planens påverkan på tillgäng-
lighet till arbetsplatser och arbetskraft.Näringslivets utveckling

Tabell 2. Avgränsning i sak
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Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster  kan definieras som  ekosystemens  direkta  och 
indirekta  bidrag  till  människors  välbefinnande. Ekosystemens 
funktioner kan alltså bidra både direkt och indirekt till samhället. 
Fyra kategorier av ekosystemtjänster brukar användas:

Stödjande: grundläggande funktioner i ekosystemen som är 
förutsättningen för alla andra ekosystemtjänster. Det är t.ex. 
fotosyntesen, jordmånsbildning, biokemiska kretslopp.

Försörjande  
(producerande):
Varor som 
produceras, t.ex. 
mat, vatten, råvaror 
som trä, bränsle.

Reglerande
T.ex. flödesreg-
lerande, tempe-
raturreglerande, 
vattenrenande 
funktioner, polline-
ring av grödor, som 
ekosystemtjänster-
na bidrar med. 

Kulturella
Tjänster som bidrar 
till rekreation, 
fysisk och mental 
hälsa, turism och 
kulturella värden.

I vissa fall görs monetära värderingar av tjänsterna för att tydlig-
göra dess betydelse för oss. Mellan tjänsterna finns i regel flera 

beroenden som på olika sätt kan påverkas av de fysiska åtgärderna 
som följer av investeringarna i länsplanen. I denna miljö- och håll-
barhetsbedömning har dock ingen särskild ekosystemtjänstvärde-
ring- eller bedömning genomförts. Däremot är några av tjänsterna 
relevanta och hanteras indirekt i några av bedömningarna i kapitlen 
5-7. I första hand rör det sig då om de försörjande och i viss mån 
de kulturella tjänsterna. Bedömningarna gör dock inte anspråk på 
att utgöra någon heltäckande eller systematisk analys av ekosys-
temtjänster. 

Som några exempel kan nämnas:
• En förutsättning för de försörjande tjänsterna mat och grödor 

är länets jordbruksmark. Genom att ta bördig jordbruksmark 
i anspråk med nya infrastrukturanläggningar kan denna 
ekosystemtjänst påverkas negativt. Frågan hanteras under 
rubriken – Tema miljö – Landskap samt Naturresurser och 
hushållning. 

• Bland kulturella tjänster kan tillgång till tysta rekreations- och 
närmiljöer samt god luftkvalitet främja vår hälsa och vårt 
välbefinnande. Med trafikens utsläpp av luftföroreningar och 
upphov till buller kan hälsan påverkas negativt. Med åtgärder 
som gör att t.ex. buller dämpas kan värdet på dessa tjänster 
höjas. I rubriken Tema människor – Hälsa behandlas detta. 
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4. Alternativ
Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till 
planens eller programmets syfte och geografiska räck-
vidd hanteras. En del av arbetsprocessen med att ta fram 
länsplanen var, som beskrivs i kapitel 3, att identifiera 
alternativ. Tre alternativ med olika strategiska inrikt-
ningar formulerades, nämligen Tätortsnära utveckling, 
Utvecklad kollektivtrafik och Regionala vägstråk. 

Varje alternativ hade olika fokusområden som politiken 
lyft fram i de strategiska vägledningarna för Sörmlands 
län. Gemensamt för samtliga alternativ var att de hade 
en lika stor pott med pengar att fördela över 12 år (2018-
2029) och att varje planalternativ hade samma låsningar 
i större namngivna objekt (pengar som är låsta från den 
nuvarande planen 2014-2025). Nya namngivna objekt 
kunde dock tillkomma eller tas bort i de olika alterna-
tiven. Skillnaden mellan alternativen var att pengarna 
fördelas olika mellan satsningarna i följande kategorier: 
Namngivna objekt, Gång- och cykelåtgärder, Kollektivtrafikåt-
gärder, Bytespunktssatsningar och Trafiksäkerhetsåtgärder. 
Texten nedan beskriver alternativen samt vilka sats-
ningar som särskiljer dem åt.  

4.1.1 Tätortsnära utveckling
Alternativet Tätortsnära utveckling är inriktad på åtgär-
der knutna till länets tätorter och deras exploaterings-
behov. Åtgärderna syftar till att stödja bostadsbyggan-
de, skapa en positiv tillväxt i länets kommuner, främja 

utvecklingen av attraktiva livsmiljöer och förbättra be-
fintliga stadsmiljöer. Alternativet fokuserar på följande 
åtgärder:
• De namngivna objekten utförs främst av tätortsnä-

ra objekt som har ett fokus på exploatering och 
bostadsbyggande. 

• Gång- och cykelsatsningar koncentreras till kom-
munernas större tätorter och till det kommunala 
vägnätet. 

• Kollektivtrafiksatsningarna har ett fokus på utveck-
ling av bytespunkter och hållplatser för stadstrafik. 

• Bytespunktsatsningar koncentreras till större rese-
centra och nybyggnationer med störst potential till 
nyexploatering och byggande runt stationerna. 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på vägnätet koncentreras i 
högre grad till kommunhuvudorterna.

Fördelning av medel beskrivs i figur 5. 
 
4.1.2	 Utvecklad	kollektivtrafik
Alternativet Utvecklad kollektivtrafik är inriktat på att 
främja regionförstoring och utveckling av arbetsmark-
naden. Alternativet syftar till att skapa ett hållbart 
pendlingsmönster system samt öka attraktiviteten i 
hela kollektivtrafiksystemet genom att rusta upp länets 
bytespunkter och bygga nya resecentrum.  Förslaget 
kopplar till landstingets satsning på utökad trafikering, 
nya tåg och den kommande Ostlänken, men också till att 
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stödja den pågående planeringen av nya resecentrum i 
flera kommuner. Alternativet fokuserar på följande åt-
gärder:
• Prioritering av funktionellt starka stråk på järnväg 

framför åtgärder i regionalt vägnät. 
• Planen stödjer även prioriteringarna utifrån bytes-

punktsutveckling. 

Fördelning av medel beskrivs i figur 5. 

4.1.3 Regionala vägstråk
Alternativet Regionala vägstråk är inriktat på att bygga 
färdigt väg 55 och att driva igenom de stora projekt som 
finns under planering. Alternativet skyndar på plane-
ringen och genomförandet av flera stora projekt sam-
tidigt. De är mycket kostnadsdrivande och detta medför 
att det finns lite utrymme för andra åtgärder. Alterna-
tivet är en satsning på mellersta Sörmland utifrån ett 
inomregionalt perspektiv och innebär också att god-

stransporter på väg gynnas, det blir bättre framkom-
lighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i ett system-
perspektiv (Uppsala-Sörmland-Norrköping). Mindre 
infrastruktursatsningar som stöd för kommunernas till-
växt och bostadsbyggande i tätorterna (kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder) får 
stå tillbaka under planperioden. Alternativet fokuserar 
på följande åtgärder:
• Storsatsning på 55:an för att planera och bygga 

klart stråket i Sörmland
• Mellankommunalt fokus för arbetspendling kopplat 

till mellersta Sörmland
• Tydlig stråksatsning på väg för förbättrad fram-

komlighet och trafiksäkerhet på riksvägnätet i ett 
systemperspektiv (hela 55:an). En satsning som 
gynnar och förbättrar för godstransporter på väg. 

• Större landsbygdsfokus med utbyggnad av stråk, 
satsningar på regional busstrafik och enskilda 
vägar. 

Fördelning av medel beskrivs i figur 5. 

Figur 5. Fördelning av medel för alternativ Tätortsnära utveckling, Utvecklad kollektivtrafik och Regionala vägstråk.
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4.1.4 Analys av alternativen
Med den modell som beskrivits ovan (avsnitt 3.1) be-
dömdes planalternativens egenskaper utifrån åtta olika 
miljö- och hållbarhetsaspekter som kan sammanfattas 
i konsekvenser för miljön, människan samt näringsliv 
och ekonomi. För varje aspekt bedömdes planalternati-
vens konsekvenser samt deras bidrag till måluppfyllelse. 
Resultaten av workshopen var att alternativ Utvecklad 
kollektivtrafik i störst utsträckning bidrog till måluppfyl-
lelse, i jämförelse med de andra två. Generellt bedömdes 
Utvecklad kollektivtrafik bidra till förbättrad kollektiv-
trafik som helhet och det skapade förutsättningar för 
fler människor att röra sig inom och utanför regionen. 
Alternativet bedömdes skapa goda förutsättningar för 
överföring från bil till gång, cykel och ökat kollektiv-
trafikresande vilket i sin tur kan bidra till att nå klimat-
mål. Alternativet Tätortsnära utveckling bidrog också till 
måluppfyllnad, främst för aspekten Attraktiva livsmiljö-
er men för övriga aspekter bidrog alternativen i lägre 
utsträckning till måluppfyllelse än Utvecklad kollektivtra-
fik. Alternativet Regionala vägstråk var det alternativ 
som bidrog till lägst måluppfyllelse, i flera fall bedömdes 
det varken bidra till eller motverka måluppfyllelse och 

i vissa fall, i synnerhet för aspekterna kopplade till mil-
jön, även motverka måluppfyllelse. I tabell 3. redovisas 
en sammanfattning av den bedömning som workshopen 
resulterade i.

Resultatet av bedömningarna ur de åtta hållbarhetsper-
spektiven blev utgångspunkt för regionförbundets fort-
satta arbete med att ta fram ett planförslag. Bedömning-
arna av alternativen i detta skede analyserade endast 
konsekvenser och måluppfyllelse inom de ramar som 
hållbarhetsbedömningen var avgränsad till. I arbetet 
med den slutliga planen har även kommunala intressen 
och prioriteringar vägts in, inklusive den inventering av 
behov och brister som gjorts. 

Det slutliga planförslaget är en kombination av de tre 
alternativen. Planen har satsat på de strategier och in-
riktningar som alternativet Tätortsnära utveckling lyfte 
fram men planen har lagt en större pott av medel för 
trimningsåtgärder på det statliga vägnätet än som fanns 
i planalternativen. 

Tabell 3. Sammanfattande bedömning av bidrag till måluppfyllelse-. Plustecken utgör bidrag till, minustecken motverkar och 0 
att det varken bedömdes bidra eller motverka.

Perspektiv Tätortsnära utveckling Utvecklad kollektivtrafik Regionala vägstråk

Miljön:

Klimat + ++ -
Landskap 0 0 -
Naturresurser och hushållning 0 0 -
Människor:

Hälsa + + -
Befolkning + ++ 0
Attraktiva livsmiljöer ++ ++ 0
Näringsliv och ekonomi:

Tillväxt och arbetsmarknad 0 ++ +
Näringslivets utveckling 0 + 0
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5 Planens huvudsakliga 
innehåll

I detta kapitel beskrivs kortfattat länstransportplanens 
(Regionförbundet Sörmland, 2017b) innehåll. Utöver 
själva åtgärdsplanen med dess finansiering beskriver 
plandokumentet förutsättningar och mål som varit vik-
tiga i arbetet. Brister och tillstånd i transportsystemet 
redovisas och hur olika funktioner och strategier ska 
prioriteras i förhållande till målen. 

Länsplanens övergripande mål har formulerats som föl-
jande:
• Främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet 

för alla målgrupper i samhället
• Bidra till ökad trafiksäkerhet och trafikmiljö
• Öka andelen hållbara transporter för en minskad 

klimatpåverkan. 
• Stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnig-

het och regionförstoring
• Stödja tillväxt i länet genom att främja internatio-

nell tillgänglighet och näringslivets transporter
• Verka för en hållbar och effektiv samhällsplanering 

i genomförandet av planen

5.1 FINANSIERING
Utgångspunkten för planeringen för Sörmlands del är 
de preliminära ekonomiska ramarna på 1001 miljoner 
kronor för perioden 2018–2029, som är uppdelade i tre 
tidsperspektiv, se tabell 4. Utöver denna summa tillkom-
mer medfinansiering från berörda kommuner, statlig 
medfinansiering med mera. 

År 1–3 4–6 7–12 
Totalt 
2018–
2029 

mnkr 230 257 514 1001 
 

Tabell 4.Sörmlands ekonomiska ram, perioden 2018–2029. 
Fördelning enligt tilldelade ramar.
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5.2 PRIORITERADE FUNKTIONER OCH 
STRATEGIER

För att uppnå planens övergripande mål har planen 
identifierat sex prioriterade funktioner, se tabell 5.  
Funktionerna pekar på vilka stråk och noder i transport-
infrastrukturen som bör prioriteras för att på bästa sätt 

kunna bidra till måluppfyllnad. Vidare beskrivs planens 
strategier, som baseras på de prioriterade funktionerna 
och de planeringsförutsättningar som finns, se tabell 5. 

Tabell 5. Prioriterade funktioner och strategier i länstransportplanen

Prioriterade funktioner Strategier i länstransportplanen

I första hand måste tillgängligheten mellan kom-
munhuvudorterna som ligger längs de storregionala 
stråken in mot Stockholms län förbättras. 

• Förbättra regionala bytespunkter för att främja smidiga byten 
mellan transportslag 

• Satsa på åtgärder för framkomlighet och tillgänglighet i tätorter 
• Prioritera åtgärder som främjar bostadsbyggande för utveckling 

av livskraftiga och attraktiva tätorter 

I andra hand behöver tillgängligheten mellan 
kommunhuvudorter som har starkast funktionella 
samband mellan sig i ett regionalt och storregionalt 
perspektiv stärkas. 

• Prioritera hållplatser i starka stråk 
• Fortsatt utveckling av 55:an för att stärka tillgängligheten i mel-

lersta Sörmland 

I tredje hand måste tillgängligheten i de regionala 
tvärförbindelserna förbättras. 

• Fokus för åtgärder i lägre prioriterade tvärförbindelser är kollek-
tivtrafikåtgärder och smärre trafiksäkerhetsåtgärder.

Fokus för satsningar i transportsystemet, för att 
stärka den regionala utvecklingen i länet och en ökad 
tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som under-
stödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling 
med spårtrafiken som grund.

• Styrning av investeringar mot utvecklingsområden i goda lägen 
• Stärk insatser för stadsomvandling och utvecklingen av attraktiva 

livsmiljöer.

Fokus för funktioner i transportsystemet bör vara ett 
hållbart vardagsresande som understöds av gång- 
och cykel, en effektiv kollektivtrafik och bytespunk-
ter av hög kvalité.

• Planera för en samhällsstruktur som stödjer de hållbara transport-
slagen kollektivtrafik och cykel.

Ett transportsystem som stödjer utvecklingen av 
internationell tillgänglighet och en effektiv gods-
hantering vid noder i länet som stöd till näringslivets 
transporter.

• Säkerställa funktioner och kapacitet i strategiska stråk 
• Förbättra förutsättningarna för etablerade logistikverksamheter i 

regionen med kärnområdet Oxelösund, Katrineholm och Eskil-
stuna-Strängnäs, samt Nyköping-Skavsta

5.3 PLANENS INRIKTNING OCH ÅTGÄR-
DER

Utifrån strategierna har en plan tagits fram som anger 
en ökad ambition för hållbar stadsutveckling med gång-, 
cykel- och kollektivtrafik som grund. Genomgående fo-
kuserar planen på stadsomvandling och stadsutveckling 
utifrån både ökad tillgänglighet, framkomlighet och bo-
stadsbyggande. Detta ska åstadkommas via investering-
ar genom regionala vägåtgärder i form av namngivna 
objekt, trimningsåtgärder på statligt vägnät, gång- och 
cykelåtgärder samt kollektivtrafiksatsningar. 
I ett regionalt utvecklings- och tillväxtperspektiv prio-

riteras bytespunktsutveckling kopplat till järnväg och 
spårtrafik. Ett fokus för kommande plan är att strategiskt 
börja planera och ta höjd för Ostlänken, Svealandsbanan 
och kommande nysatsningar på regionaltågstrafikering. 
En särskild resecentrumsatsning med överenskommel-
ser med kommunerna prioriteras för ändamålet. I bud-
geten för kollektivtrafiken finns också medel avsatta för 
smärre upprustningar av befintliga stationsmiljöer för 
bytespunkter längs Västra stambanan. 
Stråkprioritering på väg medför att väg 55 fortsatt är 
högst prioriterad. Detta utifrån förväntad trafikökning, 
behov av ökad framkomlighet och trafiksäkerhet och 
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på grund av brister i stråket. Redan beslutade åtgärder 
i nuvarande plan finns med i förslaget. Dessa är långt 
planerade cykelstråk, väg 55 Dunker-Björndammen, väg 
57 Gnesta-E4 (medfinansiering på vägsträcka utanför 
länsgränsen) och Infart Trosa. Övriga namngivna objekt 
i planen fanns med som prioriterade brister i nuvaran-
de plan och har därför utretts vidare och är mer eller 
mindre mogna att gå vidare till uppdaterad vägplan, 
projektering och byggnation. Tidigare planer har sak-

nat planering och medel för smärre åtgärder på statligt 
vägnät. Detta har medfört ett uppdämt behov av olika 
trimningsåtgärder på väg i och utanför tätort i länet. 
Denna plan tar höjd för behoven genom en egen pott för 
trimningsåtgärder på statligt vägnät.

Planen som helhet delas in i åtta olika budgetposter som 
visar vilka åtgärdsområden och satsningar som finns i 
länstransportplanen (tabell 6). Mer detaljerade beskriv-
ningar för respektive objekt finns i planförslaget.

Tabell 6. Åtgärdsområden i länstransportplanen

Nummer Översikt planförslag åtgärdsområden Fördelning mkr Fördelning % 

1 Regionala vägåtgärder, namngivna objekt 559 56 

2 Regionala vägåtgärder, trafiksäkerhet, gång-, 
cykel- och trimningsåtgärder 

138 14 

3 Starka cykelstråk, cykelstrategin 52 5 

4 Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional 
kollektivtrafik 

72 7 

5 Kollektivtrafik, namngivna resecentrum 78 8 

6
Trafiksäkerhetsåtgärder för gång och cykel i 
tätorter samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder 
för tätorter. Statligt bidrag 

81 8 

7 Enskilda vägar, statligt bidrag 6 1 
8 Åtgärdvalstudier, strategiska planeringsunderlag 14 1 

Totalt 1 001 

1. Regionala vägåtgärder (56 %)
Regionala vägåtgärder delas upp i tre olika användnings-
områden; Namngivna objekt, Trafiksäkerhet samt gång- och 
cykel (GC)- och trimningsåtgärder i regionala vägnätet och 
Enskilda vägar. Namngivna objekt innehåller åtgärder 
som överstiger 25 mnkr och syftar till att öka trafiksä-
kerheter, förbättra bostadsbyggande och stimulera till-
växt. Väg 55 och 57 syftar till att förstärka de regiona-
la stråken. De resterande satsningarna (väg 53 och väg 
218) görs på vägar i tätortsnära miljöer för att förbättra 
framkomlighet och tillgänglighet, gagna kollektivtrafi-
ken och gagna utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer. 

2.	 Trafiksäkerhet,	 GC-	 och	 trimningsåtgär-
der regionala vägnätet (14 %) 
Tidigare länstransportplaner saknar en helhetssyn över 
behovet av smärre trimningsåtgärder. I det nya plan-
förslaget har berörda kommuner identifierat behov och 
brister. Dessa påvisar att det finns behov av smärre åt-
gärder som inte har identifierats tidigare. Nuvarande 
förslag till sådana mindre åtgärder på statligt vägnät 
ökar målstyrningen av planen mot tätortsnära åtgärder 
då majoriteten av åtgärderna har en tydlig koppling till 

framkomlighet, tillgänglighet samt exploatering och bo-
stadsbyggande i tätorterna.

3. Starka cykelstråk, cykelstrategin (5 %)
I den regionala cykelstrategin som antogs 2012 och i 
länsplanen 2014 gjordes satsningar på att ta fram åt-
gärdsvalsstudier för samtliga stråk för att skapa ett re-
gionalt sammanhängande cykelnät. Sju stråk är  i olika 
skeden av planeringsprocessen, varav sex finns med i 
budgeten i följande plan. För de utpekade cykelstråken 
Eskilstuna-Kvicksund (10,6 km) och GC-väg Mälarvägen väg 
953 (8 km) läggs två tredjedelar av medlen, cirka en tred-
jedel var. Hälften av åtgärderna måste medfinansieras 
av berörd kommun. 

4.	 Kollektivtrafik,	 statligt	 bidrag	 och	 regi-
onal	 kollektivtrafik	 	 (7	%)	 och	5.	Kollektivtrafik,	
namngivna resecentrum (8 %)
Planen anger att satsningarna ska bidra till att andelen 
hållbara resor ökar och kollektivtrafikresandet fördubb-
las. Satsningarna ska ge en förbättrad framkomlighet i 
utpekade stråk och i kommunhuvudorterna. Investe-
ringar görs på att utveckla nya bytes- och knytpunkter. 
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Åtgärdsområdet Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional 
kollektivtrafik är uppdelad i fem instansområden (anlägg-
ning av nya hållplatser, tillgänglighetsanpassning av 
hållplatser, trimningsåtgärder på större bytespunkter 
och informationssystem). Störst budget har de två först-
nämnda åtgärderna. 

Satsningarna på Kollektivtrafik, namngivna resecentrum 
ska förbättra bytespunkterna och kan vara kollektiv-
trafikåtgärder eller tillgänglighetsåtgärder i tätorter. 
Åtgärderna hanteras som statsbidrag och kommunerna 
medfinansierar med 50 %. Satsningar görs på ny- och 
ombyggnation av resecentrum i Strängnäs, Nyköping, 
Eskilstuna, Skavsta och i Vagnhärad. 

5.	 Trafiksäkerhetsåtgärder	(TS)	för	gång	och	
cykel i tätorter samt TS- och miljöåtgärder för 
tätorter. Statligt bidrag (8 %)
Åtgärdsområdet är ett bidrag som syftar till att stimu-
lera kommuner att genomföra åtgärder för ökad trafik-
säkerhet och miljö på och i anslutning till kommunala 
vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma ifråga 
ska främst gynna de oskyddade trafikanterna och se till 
barns situation i trafiken, exempelvis planskilda kors-
ningar, gångvägar och transportinformation. Åtgärder 
som gynnar gång- och cykel och anslutningar till kol-
lektivtrafik ska prioriteras. Exempel på miljöåtgärder är 
upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter, tra-
fikinformation och åtgärder för att uppfylla miljökvali-
tetsnormer för luft och buller.

6. Enskilda vägar, statligt bidrag (1 %)
Utveckling av Enskilda vägar finansieras via länsplanen. 
Medlen används främst som beredskap för naturkata-
strofer som stormar och översvämningar då reparatio-
ner och åtgärder som medför större kostnader behö-
ver beaktas och där drift- och underhållspengarna inte 
räcker till.

7. Åtgärdsvalstudier, strategiska planering-
sunderlag (1 %)
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) de närmaste fyra åren ska väl-
jas enligt de prioriterade funktionerna och identifierade 
behov och brister. Planen pekar ut ett 10-tal specifika 
objekt som ska bli föremål för åtgärdssvalstudier. 
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6 Tema miljö

6.1 NULÄGE 

6.1.1 Klimat och transporter
I Sörmlands län var de klimatpåverkande utsläppen år 
2014 ca 2,65 miljoner ton, varav knappt 30 procent kom-
mer från transportsektorn. Energiförsörjning och indu-
striprocesser  står för vardera 30 procent. De totala ut-
släppen är cirka 33 procent  lägre än 1990. En minskning 
av utsläppen har skett inom samtliga sektorer utom 
transportsektorn där utsläppen ligger på ungefär sam-
ma nivå som år 1990 (Naturvårdsverket, 2016a).

Under 2009 minskade utsläppen av växthusgaser kraf-
tigt vilket förklaras av minskad produktion till följd av 
lågkonjunktur. Under de senaste åren (2012-2014) har 
länets utsläpp av växthusgaser varit relativt oförändra-
de, minskningar som gjorts är inom industrisektorn och 
jordbruket.  Länets största utmaningar vad gäller kli-
matutsläpp finns enligt analys i miljömålsuppföljningen 
inom transportsektorn och industrisektorn. Miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan kommer enligt 2016 års upp-
följning därför inte kunna nås med beslutade åtgärder 
och styrmedel.  

I den senaste sammanställningen (data för år 2015) var 
körsträckan per bil i Sörmland oförändrad sedan tidiga-

re år (1 188 mil). Den genomsnittliga körsträckan med 
bil per person låg på 679 mil, en ökning med 2 procent 
sedan föregående år. Eskilstuna kommun har den kor-
taste körsträckan, 602 mil per person. Den längsta ge-
nomsnittliga körsträckan har Trosa kommun, 803 mil 
per person (Naturvårdsverket, 2016a). 

6.1.2 Landskapet Sörmland med natur- och 
kulturvärden
Det sörmländska landskapet är ett utpräglat mosa-
iklandskap som består av en blandning av olika natur-
typer vilket är attraktivt för såväl människor, djur och 
växter. Sörmland är rikt på fornlämningar och värdeful-
la kulturmiljöer. Herrgårdslandskapet, som är en viktig 
del av historien, kännetecknar länet. En rad områden av 
riksintresse för kulturmiljövärden finns utpekade i länet 
och i länsstyrelsens landskapsstrategi (Länsstyrelsen Sö-
dermanlands län, 2010) finns värdefulla landskapsområ-
den identifierade vars värden grundar sig i såväl kul-
turmiljö- som naturmiljövärden. Även flera områden är 
utpekade som riksintresse för naturvården och frilufts-
livet, med de största geografiska ytorna runt sjön Båven, 
skärgården och Mälaren. 
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Miljömålet Ett rikt växt-och djurliv har en negativ ut-
vecklingstrend där förlust av biologisk mångfald för-
väntas ske, även om flera typer av åtgärder genomförts. 
Naturtyper försvinner genom att för lite hänsyn tas vid 
bebyggelse och inom delar av jord- och skogsbruket. 
Igenväxning hotar värden i odlingslandskapet. Vad gäl-
ler miljömålet Ett rikt odlingslandskap varierar utveck-
lingen i länet. Exempelvis har mängden åkermark suc-
cesivt minskar i länet medan slåtter- och betesmark har 
ökat det senaste året. Jordbrukets utveckling, hävdande 
av marker och variationen i landskapet har betydelse för 
om ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet kan vid-
makthållas. 

Sörmland är ett landsbygdslän där jord- och skogsbru-
ket i länet tillsammans står för nästan 90 procent av 
markanvändningen. Mer än halva länet är täckt av skog. 
Virkesförrådet är högre än genomsnittet i landet och 
markens produktionsförmåga ger skogen hög tillväxt 
(Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2016).

Bebyggelse och ortsstruktur domineras av länets stör-
re kommuncentra, med mellanliggande tämligen glest 
befolkade områden. Tätortsmönstret följer i stort järn-
vägssystemet och många mindre orter ligger utmed 
större nationella vägstråk. Fler av orterna har en lång 
historia vilket avspeglas i deras bebyggelse.  

6.2 PLANENS INRIKTNING
Planens innehåll är i första hand inriktat på att beskri-
va de ekonomiska och funktionella förutsättningar som 
gäller för transportsystemet i Sörmland. Det konstateras 
att Sörmland är ett utpräglat pendlingslän med stor ge-
nomfartstrafik, och att vägtrafiken förväntas öka kraf-
tigt till år 2040. För tågtrafiken beskrivs att den kom-
mande Ostlänken ger möjlighet att ytterligare utveckla 
tågtrafiken och att järnvägstrafiken i allmänhet är viktig 
för pendlingen. 

Den omvärldsanalys som citeras i planen beskriver hur 
kraven på anpassningar till miljö och klimat skärps. Vil-
ka dessa skärpningar i praktiken är för just Sörmland 
specificeras inte, och de miljömässiga förutsättningar 
som gäller i länet beskrivs heller inte. De målsättningar 
för Sörmland som definieras i länets klimat- och ener-
gistrategi redovisas kortfattat, men länsplanen saknar 
specifika målsättningar och problemformuleringar för 
klimatpåverkan, landskapet och naturresurser & hus-
hållning. Dessa frågor hanteras vanligen detaljerat i ef-
terföljande planering, i första hand i väg- eller järnvägs-
planeskedet. 

I avsnittet om vilka andra mål och strategidokument 
som planen förhåller sig till, där bland annat klimat- 
och energistrategin nämns, konstateras att synsättet på 
utvecklingen av transportsystemet i dessa andra stra-
tegier är gemensamt och att stort fokus läggs på håll-
barhetsperspektivet. I beskrivningen av prioriterade 
funktioner i länets transportsystem lyfts exempelvis att 
satsningar på tillgänglighetsförbättringar inom tätorter 
och satsning på bytespunkter bör prioriteras eftersom 
de främjar hållbart resande, vilket antas betyda resan-
de med begränsade klimatutsläpp (kollektivtrafik och 
cykling). Likaså framgår att ökad tillgänglighet i trans-
portsystemet och utveckling av arbetspendling bör ske 
med kollektivtrafik och cykel som grund och att det är 
avgörande för att nå klimatmålet. Länstransportplanen 
har däremot inga kvantifierade målsättningar för mins-
kad klimatpåverkan från transportsystemet, men anger 
att satsningarna ska bidra till att kollektivtrafikresandet 
fördubblas (s 69 under Åtgärdsområde kollektivtrafik). 

De åtgärder som specifikt kan kopplas till miljöper-
spektiven Landskap och Naturresurser/hushållning är 
den statliga medfinansiering som planen bidrar till i 
åtgärdsområdet Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder i 
tätorter. De specifika miljöåtgärderna, som anges kun-
na vara exempelvis skydd av vattentäkter samt åtgärder 
för att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft, är mycket 
marginella sett till hela investeringsbudgeten (cirka 5 
miljoner).  

6.3 KLIMAT
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Planens fördelning av investeringsmedel innebär att cir-
ka 70 procent avsätts för vägåtgärder, där en större del 
utgörs av namngivna objekt. Åtgärder för kollektivtrafik 
och cykel utgör 15 procent respektive 11 procent. Som 
påpekas i länsplanen (på s 63) kan vägåtgärderna inte 
enbart gynna biltrafiken utan även underlätta för kol-
lektivtrafiken. I flera av såväl de namngivna åtgärderna, 
som i övriga åtgärder på det regionala vägnätet, ingår 
även gång- och cykelvägar. Detta gäller t.ex. både Infart 
Trosa och Infart Eskilstuna. Det kan dock antas att ge-
nom att huvuddelen av medlen är investeringar i vägar 
kommer möjligheterna för resande och pendling med 
bil att förbättras i de stråk där åtgärder utförs. Detta kan 
göra att fler människor på sikt väljer bilen som färdme-
del om såväl framkomlighet och vägstandard förbättras 
och andra styrmedel samtidigt inte sätts in. I sin tur kan 
en sådan utveckling medverka till att klimatutsläppen 
fortsätter som idag eller ökar. 

Att bedöma körsträckor med bil per invånare och år ef-
ter att föreslagna åtgärder är genomförda är inte möjligt 
att göra med tillgängligt underlag, men med tanke på att 
trafikprognoserna anger en kraftig ökning av vägtrafi-
ken i länet till 2040 är det inte sannolikt att länsplanen 
medverkar till att de kommer bli en avsevärd minskning 
jämfört med idag. Mycket av trafikökningen beräknas 
ske på de nationella statliga vägarna (E4 och E20) där 
mycket av trafiken kan antas vara genomfartstrafik och 
där länsplanen inte har rådighet.  

Bedömning av klimatpåverkan görs mot nedanstående 
mål:
Det transportpolitiska målet att ”transportsektorn bidrar till 
att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom 
en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett 
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha 
en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen2. ”

Riksdagens antagna mål inom det klimatpolitiska ramverket är 
att minska utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyget) 
med minst 70 procent mellan 2010 och 2030.  

Sörmlandsstrategins delmål: ”Vi utvecklar ett hållbart trafik-
system”. I detta mål finns preciserat att till 2030 ska antalet 
kilometer cykelvägar öka, kollektivtrafikandelen ska öka, kli-
matpåverkande utsläpp ska minska liksom körsträckorna med 
bil. 

Samtidigt anges att planens ambition är en hållbar stads-
utveckling med gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik 
som grund. Genom investeringar i nya resecentrum, till-
gänglighetsförbättringar och samt satsning på vägstråk, 
där pålitlighet och framkomlighet är viktiga även för 
kollektivtrafiken, möjliggör planen en övergång till kol-
lektiva färdmedel. Bytespunkterna och deras koppling 
till den framtida Ostlänken (i nationella planen) bedöms 
förbättra möjligheterna att i framtiden effektivare kun-
na utnyttja tågtrafiken. En större andel resor med kol-
lektivtrafik gör att klimatutsläpp kan minskas jämfört 
med idag. Huruvida satsningarna är tillräckliga för att 
kollektivtrafikresandet ska fördubblas är inte möjligt 
att bedöma. Modeller för resefördelningen och mäng-
den utsläpp med planens åtgärder finns inte framtagna, 
varför kvantifieringar i termer av minskning eller ök-
ning av mängden klimatgaser inte låter sig göras. Andra 
faktorer som exempelvis trafikering (t.ex. var och hur 
ofta bussar och tåg körs), biljettpriser och framtida be-
byggelseplanering är också avgörande för hur attraktiv 
kollektivtrafiken blir. För en effektiv överflyttning från 
bil till kollektivtrafik behövs också begränsande åtgär-
der för biltrafiken. I planen anges att behovet av kollek-
tivtrafikåtgärder är långt större än det som finansieras 
i budgeten vilket kan tolkas som att åtgärderna inte är 
tillräckliga för att göra kollektivtrafiken tillräckligt kon-
kurrenskraftig.

Satsningar på cykelinfrastruktur i prioriterade cykel-
stråk och åtgärder i tätorter förbättrar möjligheten att 
välja cykel, vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Genom-
förda satsningar kommer att resultera i fler kilometer 
cykelväg, vilket är i linje med målen. Någon betydande 
utsläppsminskning genom resandeöverflyttning till cy-
kel kan dock inte förväntas, inte minst med tanke på att 
långväga pendling är kännetecknande för länet. Sats-
ning på cykeltrafiken ger dock, tillsammans med andra 
åtgärder, förbättrade möjligheter att styra bort resandet 
från bil. Flera olika satsningar, som vinterväghållning, 
bra och säkra parkeringar, möjlighet att duscha och byta 
om, behövs också i regel för att cyklandet ska bli mer 
attraktivt. Positiva konsekvenser för folkhälsan kan för-
väntas om cyklingen ökar till följd av planen (se kapitel 
7.3). I samma pott som trafiksäkerhets- och cykelåtgär-
der (inom åtgärdsområde vägåtgärder och statlig medfi-
nansiering till åtgärder i tätort) ingår också att förbättra 
för fotgängare. Att skapa förutsättningar för att trafiksä-
kert kunna nyttja transportsystemet som fotgängare be-
döms i första hand kunna vara viktigt för rörelser i den 
lokala miljön. Detta bedöms medföra marginell skillnad 
för klimatutsläppen. Genom att åtgärder ska prioriteras 
i anslutning till kollektivtrafik kan det emellertid även 
skapa förutsättningar för att främja resande med kollek-
tivtrafik.

2 Fram till 2010 fanns i Södermanland regionalt anpassade del-
mål för nästan alla miljömål. De flesta delmålen löpte ut 2010. Vid 
slutuppföljningen av dessa tog Länsstyrelsen beslut om att avsluta de 
regionala miljömålen.
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En viktig del avseende klimatgaser från trafiken har att 
göra med teknikutvecklingen och framtida drivmedel, 
som exempelvis elbilar och biodrivmedel. Länsplanens 
investeringar bedöms inte påverka denna utvecklig, 
men biltrafikens utsläpp är dock till stora delar beroen-
de av den. Om det sker en övergång till fossilfri teknik 
inom det närmaste årtiondet kan vägtrafikens utsläpp 
minska oavsett länsplanens åtgärder.  

Anläggning av infrastruktur är förenat med klimatut-
släpp. Även om det utgör en mindre del av transport-
sektorns utsläpp innebär framförallt de större vägåtgär-
derna att de bidrar med ytterligare klimatgaser. En stor 
del av medlen går till åtgärder på det befintliga vägnätet 
som exempelvis breddningar, ombyggnad till 2+1väg, 
samt trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder där ut-
släpp förknippande med anläggningsarbetet är mindre. 

Planen satsar på bytespunkter, kollektivtrafikåtgärder 
och GC-stråk vilket möjliggör förutsättningar för över-
gång till mindre klimatpåverkande färdsätt. Samtidigt 
avsätts huvuddelen av medlen för vägtrafikändamål. 
Därför bedöms planen bara i begränsade delar bidra till 
att relevanta klimatmålsättningar nås. Den stora sats-
ningen på regionala vägtrafikåtgärder bedöms komma 
att motverka att målen uppfylls, i första hand genom att 
den ökar bilresors attraktivitet. Trots den teknikutveck-
ling som skett och sker kommer resor med bil behöva 
minska över de kommande årtiondena. I kommande pla-
nering är det viktigt fortsätta prioritera åtgärder som 
gynnar kollektivtrafiken och att säkerställa att planera-
de åtgärder faktiskt genomförs3. För att kunna minska 
utsläppen i den grad som klimatmålen säger krävs också 
fler åtgärder och styrmedel på bredare front.  

6.4 LANDSKAP
 

3 Regionförbundets egen utvärdering av förra planen har visat att 
genomförandegraden på de då planerade satsningarna på kollektiv-
trafiken var låg.

I begreppet landskap ryms i den här bedömningen på-
verkan på landskapets former och karaktär, påverkan 
på kulturarv och fornlämningar, påverkan på biologisk 
mångfald/växt- och djurliv och påverkan på bebyggel-
sen, t.ex. vad gäller bebyggelsens karaktär och utbred-
ning.

Mot den bakgrunden kan länstransportplanens objekt 
grovt indelas i åtgärder som troligen kommer att ha på-
verkan på landskapet, i första hand de namngivna vä-
gåtgärderna, och övriga åtgärder, som bedöms ge små 
eller oväsentliga landskapskonsekvenser. Dessa övriga 
åtgärder (trafiksäkerhetshöjande åtgärder i tätorter 
och på det regionala vägnätet, bidrag till kollektivtrafik, 

Konsekvenserna i termer av landskapspåverkan bedöms 
gentemot nedanstående mål. För miljökvalitetsmålen är de 
relevanta preciseringar av målen angivna. 
Det transportpolitiska hänsynsmålet: ”Transportsektorn bidrar 
till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de 
miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.”

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap (Kultur- och bebyggelse-
miljöer): ”Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är 
bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena.”

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap (Ekosystemtjänster): ”Od-
lingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna”

Miljömålet Ett rikt djur- och växtliv: (Grön infrastruktur):  ”Det 
finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom 
en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande 
inom sektorer, så att fragmentering av populationer och livs-
miljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet 
bevaras”

Miljömålet God bebyggd miljö (Hållbar bebyggelsestruktur): 
”En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både 
vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamhe-
ter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. ”
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medfinansiering resecentrum, samt bidrag till enskilda 
vägar) rör huvudsakligen kompletteringar och förbätt-
ringar av existerande anläggningar och ger i sig troligen 
ingen eller marginell ytterligare påverkan. 

När det gäller regionala cykelstråk så byggs de företrä-
desvis längs existerande vägar. De bedöms därför inte 
generellt sett innebära en ny eller ändrad påverkan på 
landskapet, även om t.ex. ny belysning eller dragningar 
cykelvägar utanför det nuvarande vägområdet förstås 
kan ge lokal påverkan. 

Generellt sett finns det risk för att regionala vägåtgärder 
som innebär nybyggnad i nya sträckningar få negativa 
landskapskonsekvenser. Det är dock bara ett namngi-
vet objekt i planen där det tydligt framgår att det blir 
en väg i helt ny sträckning (Förbifart Flen). Det kan röra 
sig exempelvis om jordbruks- eller betesmark som tas 
i anspråk, att barriärer för djur- och växtlivet uppstår 
eller förstärks, fragmentering av landskapet och att in-
trång görs i känsliga kultur-och att fornlämningsmil-
jöer. Genomförandet av dessa åtgärder föregås dock 
av planläggning enligt väglagen, inklusive olika typer 
av miljöutredningar (beroende på planläggningstyp). 
Respektive åtgärds landskapspåverkan kommer då att 
bedömas, och åtgärdernas lokalisering och utformning 
kan komma att påverkas. Ett aktuellt exempel är väg 55 
Dunker-Björndammen där arbetet med vägplanen stop-
pats sedan länsstyrelsen upphävt en dispens från art-
skyddsförordningen och där nya åtgärder utreds. 

Bland riksintressen för kulturmiljövården är det två 
av de namngivna vägåtgärderna (Vagnhärad Trosa och 
Infart Trosa) samt två av gång- och cykelstråken i Es-
kilstuna kommun som är belägna helt eller delvis inom 
sådana områden. Konsekvenser för kulturmiljön är av-
hängig riksintressenas utpekade värden samt åtgärdens 
lokalisering och storlek. Bedömningar av detta görs bäst 
i nästa planeringsskede (vägplan), men det kan konsta-
teras att överväganden om mer exakt lokalisering och 
utformning kan behövas för att undvika skador på riks-
intressen. Ytterligare några objekt är belägna precis in-
till områden av riksintresse för såväl kulturmiljövården 
som naturmiljövården. Detta utesluter inte negativ på-
verkan, men minskar risken för intrång i känsliga miljö-
er. Vilka övriga icke namngivna objekt som ryms inom 
de mer generellt utryckta åtgärdsposterna har det inte 
funnits tillräckligt med underlag om i planen för att av-
göra om de berör riksintressen för natur- och kulturmil-
jövården. Eftersom det i de flesta fall torde röra sig om 
relativt begränsade åtgärder på befintligt vägnät kan det 
antas att negativa konsekvenser för eventuella värden i 

områden av riksintressen är marginella. 

Eftersom odlingslandskapets öppenhet och hävd är be-
roende av jordbruket är det av vikt att dessa förutsätt-
ningar inte försämras till följd av investeringarna. Det 
är emellertid svårt att bedöma om länstransportplanens 
åtgärder kommer innebära någon sådan påverkan. 

Satsningen på resecentrum som länstransportplanen 
anger på fem platser (Strängnäs, Nyköping, Eskilstuna, 
Vagnhärad och Skavsta) kan göra att centrala områden 
i dessa orter förändras, i synnerhet om det kombineras 
med förtätning och nybebyggelse i centrala lägen. I så-
dana fall kan konflikter uppstå mellan nybyggnation 
och orternas historiska karaktär, men det kan samtidigt 
skapas möjlighet för nya intressanta miljöer. Större om-
byggnader och nybebyggelse blir föremål för kommunal 
detaljplaneläggning där påverkan på landskapsaspekter 
studeras vidare. 

Att bedöma länstransportplanens påverkan på bebyg-
gelsens karaktär och utbredning är svårt. Bebyggelseut-
vecklingen påverkas av hur kollektivtrafiken fungerar 
och hur vägsystemet utvecklas, men styrs i första hand 
av kommunernas planering och tillgången på kommu-
nal service och teknisk försörjning (t.ex. VA). Generellt 
sett innebär stärkt kollektivtrafik och minskade restider 
genom höjd standard på vägnätet att tillgängligheten på 
landsbygden ökar, vilket kan bidra till ett ökat intresse 
för bosättning och byggande där. 

Sammantaget bedöms planen i vissa delar motverka de 
relevanta målen, samtidigt som den i flera delar varken 
kan antas bidra eller motverka till att målen nås.  Efter-
följande planering bör speciellt uppmärksamma möjlig-
heterna att genom väl avvägd lokalisering och utform-
ning av de regionala vägåtgärderna minska eller helt 
eliminera de negativa landskapskonsekvenser som kan 
uppstå.
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6.5 NATURRESURSER OCH HUSHÅLLNING
  

Liksom för miljöaspekten ”Landskap” kan länstran-
portplanens objekt grovt delas in i de åtgärdsområden 
som innebär större påverkan för naturresurser (främst 
namngivna objekt) och de som ger mindre påverkan på 
naturresurserna (åtgärder på främst befintligt vägnät 
eller inom tätorter som trafiksäkerhetsåtgärder, rese-
centrum, cykelåtgärder). Bättre utnyttjande av existe-
rande anläggningar innebär generellt sett mindre mil-
jöpåverkan än byggnation av nya vägar.

Jord- och skogsbruksmark förloras då nya väganlägg-
ningar sträcker sig in i sådana marker. Sett till hela 
Sörmlands arealer rör det sig om en mycket begränsad 
del. Det objekt som enligt planen går i helt ny vägsträck-
ning (Förbifart Flen) går nästan uteslutande i skogs-
mark. Jordbruksmarkens betydelse uppmärksammas 
alltmer som en viktig resurs för framtida matproduktion 
och i länet sker en svag minskning av jordbruksmarken. 
Lokaliseringen av de nya vägobjekten (som utreds mer i 
detalj i kommande planläggningsprocesser) bör därför i 
möjligast mån undvika bördiga jordbruksmarker. Efter-
som planen har ett tydligt fokus på att samordna inves-
teringar med kommunernas bostadsbyggande finns risk 
att de samlade effekterna av kommunernas bebyggelse-
planer och länsplanens investeringar kan resultera i att 
sådana naturresurser tas i anspråk. Samtidigt betyder en 
samordning av infrastrukturinvesteringar och bebyg-
gelseplanering generellt sett att offentliga resurser kan 
utnyttjas mer effektivt.

Trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder samt cykelstråk 
bedöms i mycket begränsad omfattning innebära direk-
ta negativa konsekvenser vid ianspråktagande av mark. 
Eftersom både Skavsta och Vagnhärads resecentrum blir 
helt nya anläggningar kan de antas ta en del mark i an-
språk. Övriga är  lokaliserade i tätorter och bedöms där-
för ge liten påverkan jordbruks- och skogsmark.

Grundvatten som resurs bedöms inte påverkas negativt 
i någon större grad till följd av planen. Som för flera av 

Konsekvenserna i termer av påverkan på naturresurser och 
hushållning bedöms gentemot nedanstående mål. Miljök-
valitetsmålens definition är angiven.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag: "Sjöar och vat-
tendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas." 

Miljömålet Ingen övergödning: "Halterna av gödande äm-
nen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten." 

Miljöbalken: 
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de än-
damål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till be-
skaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
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miljöaspekterna kommer efterföljande planering (väg-
plan, detaljplan) innefatta utredningar och som närmare 
utreder frågorna och i de fall vattenverksamhet är aktu-
ellt (bl. a. vid påverkan på grundvatten) krävs tillstånd. 

För ytvattnet innebär vägtrafiken generellt utsläpp av 
föroreningar som påverkar kvalitén av vattnet negativt. 
På det befintliga vägnätet är det den förväntade trafi-
kökningen som bedöms bidra till att sådan påverkan 
riskerar att öka. Trafikens utsläpp av kväveoxider, som 
bidrar till försurning och övergödning av vatten, är be-
roende av mängden trafik och av drivmedel (diesel ger 
större utsläpp än bensin). Länstranportplanen påverkar 
dock ej den kommande fördelningen och användning 
av drivmedel. Där länstransportplanen gynnar biltrafik 
som gör att människor föredrar att välja bilen framför 
kollektivtrafiken har det däremot en viss effekt. Möj-
liggörande av övergång till kollektiva transportmedel 
och cykel påverkar istället i motsatt riktning. Vid större 
åtgärder på det befintliga vägnätet (breddningar, om-
byggnationer av korsningar etc.) samt vid nyanläggning 
av vägar görs i regel åtgärder för vägdagvattnet (t.ex. 
dagvattendammar och fördröjningsåtgärder) som be-
gränsar delar av utsläppen. Sammantaget bedöms den 
negativa påverkan från länsplanens investeringar på yt-
vattnet bli små.

Planens medel avsatta för miljöåtgärder som exempel-
vis vattenskyddsåtgärder bidrar i positiv riktning men 
är små i förhållande till planens sammantagna investe-
ringar.

Sammanfattningsvis bedöms länsplanen som helhet 
varken bidra till eller motverka målen som rör natur-
resurser och hushållning. Beroende på lokalisering och 
viss mån val av utformning av nya vägar och resecentra 
samt eventuell förekomst av värdefull jordbruksmark 
på dessa platser, kan enskilda åtgärder motverka målen. 
Genom olika försiktighetsmått under kommande plane-
ring kan påverkan på sådan mark minskas. 
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7. Tema Människor

7.1 NULÄGE 

7.1.1 Luft och buller
Luftföroreningar uppkommer från fordons avgaser och 
från slitage av framför alt vägar och däck. Vägtrafiken är 
en stor källa till luftföroreningar som har negativ effekt 
på mänskors hälsa. Högst halter av partiklar och kvä-
vedioxid uppmäts vanligen längs tungt trafikerade gator 
samt vid större vägstråk. Cirka 70 procent av länets be-
folkning bor i tätorter. Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 
beräkningar från 2011 och 2015 visar på höga luftföro-
reningshalter vid högtrafikerade områden som  E4:an 
och E20. I miljömålsuppföljningen konstateras dock att 
Sörmlands län har bra luftkvalitet och att utvecklingen 
mot bättre luft går i positiv riktning (Naturvårdsverket, 
2016a).

Höga bullernivåer är skadliga för människors hälsa och 
det kan bland annat orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. 
Vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnation av väg 
eller järnväg finns riktlinjer för trafikbuller. Cirka 15 
procent av vuxna i länet störs av trafikbuller minst en 
gång i veckan, vilket är ungefär samma andel som landet 
i helhet. Högst bullernivåer finns längst med de större 
vägstråken E20 och E40 men även i tätorterna (Natur-
vårdsverket, 2016b).

7.1.2	 Fysisk	aktivitet	och	trafiksäkerhet
Att välja gång eller cykel istället för bil ger bra vardags-
motion och på längre sikt bättre hälsa. Idag saknas gång- 
och cykelvägar längs flera av länets viktiga vägar och 
det saknas sammanhängande cykelstråk med hög stan-
dard. Länet har tagit fram en regional cykelstrategi som 
ska utveckla cykelvägnätet och turistcykelleder i ett re-
gionalt perspektiv (Regionförbundet Sörmland, 2012). 
Fortsätter den nuvarande utvecklingen finns möjlighet 
att den bidrar till att nå miljömålet God bebyggd miljö. 

Trafikolyckorna i länet är koncentrerade till tätorterna 
samt längs vissa vägstråk. Olyckorna beror främst på 
viltolyckor. Måttliga olyckor har ökat i antal medan all-
varliga olyckor har mer än halverats under 2006-2015. 
Antal dödsolyckor är idag för få i länet för att dra nå-
gon slutsats om förändring (Naturvårdsverket, 2016b). 
Utvecklingen går i en positiv riktning för att uppnå det 
transportpolitiska funktionsmålet om halvering av an-
talet omkomna, men går mot funktionsmålet gällande 
antal allvarligt skadade. 
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7.1.3 Befolkning - tillgång till utbildning och 
arbetsmarknad
År 2016 hade Sörmlands län cirka 288 000 invånare. Tät-
orternas placering i Sörmland följer till stor del järnvägs-
systemet och flertalet kommunhuvudorter och mindre 
orter ligger utefter större nationella stråk. Befolkningen 
beräknas öka till över 360 000 invånare år 2050, ojämnt 
fördelat över länet (Regionförbundet Sörmland, 2017b). 
Kommuner i norra, södra och östra delarna av länet väx-
er medan utvecklingen i mellersta är svagare och ibland 
negativ (Regionförbundet Sörmland, 2015).

Samspelet mellan infrastruktur, arbetsmarknad och tät-
ortstruktur är viktigt och i regionen skiljer sig förutsätt-
ningarna åt. Inom länet är kommunhuvudorterna helt 
dominerande vad gäller befolkning, sysselsättning och 
servicefunktioner. De två största kommunerna sett till 
befolkning och arbetsplatser är Västerås-Eskilstuna och 
Nyköping-Oxelösund. Även nya arbetsplatser lokaliserar 
sig här, vilket gör att fler pendlar från mindre tätorter 
till arbetet. Dock är Sörmland ett län som förser andra 
regioner, främst Stockholm, med arbetskraft. Kommu-
ner som är en del av Stockholms arbetskraft (Gnesta, 
Trosa, Nyköping och Strängnäs) har lägre arbetslöshet 
än övriga kommuner. Arbetspendlingen ökar i Sörmland 
och resorna blir längre (Regionförbundet Sörmland, 
2015).

Sörmlands arbetsmarknad präglas fortfarande av till-
verkningsindustrin. Arbetskraften i Sörmland har lägre 
utbildningsnivå än landet som helhet. Tillverkningsin-
dustrin dominerar, och där har eftergymnasial utbild-
ning inte varit ett krav. Den traditionella industrin gör 
delar av regionen stark men också sårbar för förändring-
ar. Dock sker det en pågående strukturomvandlingen av 
arbetsmarknaden som medför en växande tjänstesektor. 
Generellt reser kvinnor oftare kollektivt än män. Pend-
lingsmönstren skiljer sig mellan kvinnor och män – ut-
pendlingen är större för män än för kvinnor (Regionför-
bundet Sörmland, 2015). 

7.1.4 Attraktiva livsmiljöer 
Aspekten attraktiva och hälsosamma livsmiljöer hand-
lar om hur infrastrukturen bidrar till ett fungerade var-
dagsliv. Ett exempel på detta är hur infrastrukturen sä-
kerställer tillgänglighet mellan bostad, arbete, service 
och fritids- och kulturaktiviteter. Aspekten innefattar 
även det funktionella sambanden mellan tätorter och 
landsbygd. Med detta avses att landsbygdens befolkning 
och företag drar nytta av, och är beroende av, tätor-
ternas koncentration av arbetsplatser, tjänster, handel 
och kunder, samtidigt som landsbygden utgör en viktig 
resurs för tätorternas företag och boende, för att få av-

sättning för tjänster och varor, och som plats för lokali-
sering eller rekreation (se vidare RTK 2006, 2008). Dessa 
beroenden skapar resor och varuflöden, och gör att både 
stadens och landsbygdens invånare påverkas av utveck-
lingen på båda platserna. 

Inom Sörmland är kommunhuvudorterna helt domi-
nerande vad gäller befolkning, sysselsättning och ser-
vicefunktioner. Cirka 60 procent av länets befolkning 
bor i kommunhuvudorterna, 22 procent i övriga mindre 
tätorter och 17 procent på landsbygden. Eskilstuna och 
Nyköping-Oxelösund dominerar befolkningsmässigt, 
flöjt av resterande kommunhuvudorter. De som bor på 
landsbygden och i mindre tätorter behöver erbjudas 
bättre tillgänglighet till kommunhuvudorterna, då den 
service och det utbud som finns där är avgörande för li-
vet på landsbygden.

Eskilstuna har, följt av Nyköping och Katrineholm, högst 
tillgänglighet med bil och kollektivtrafik. Hög tillgäng-
lighet följer ofta av en hög befolkning. Tillgänglighets-
analyser som genomförts visar att 93 procent av de 
boende i Sörmland har mindre än 1,5 km till närmaste 
hållplats, vilket är en hög siffra nationellt sett (Region-
förbundet Sörmland, 2015).  

7.2 PLANENS INRIKTNING

De övergripande målen med planen är bland annat att 
främja en ökad andel hållbara transporter, ökad trafik-
säkerhet, och ökad tillgänglighet i transportsystemet 
för alla grupper i samhället. Planen ska stödja tillväxt i 
länet samt bidra till en förstoring av den regionala ar-
betsmarknaden. 

I planen definieras prioriterade funktioner och strate-
gier för att uppfylla planens övergripande mål. Planens 
sex funktioner (inriktningar) har direkt eller indirekt 
påverkan på befolkningens hälsa och samhällets olika 
grupper samt skapar förutsättningar för människor att 
bo och verka i länet. Planen konstaterar att länets förut-
sättningar gällande tillväxt, sysselsättning och bostads-
utveckling varierar stort mellan länets kommuner. 

Satsningarna i planen ska bidra till att andelen hållbara 
transporter ökar och kollektivtrafikresandet fördubblas. 
Planen saknar dock en beskrivning av hur olika grupper 
i samhället transporterar sig och vilka behov de har. Ge-
nom satsningarna ska pålitligheten och framkomlighet-
en förbättras. Befintliga och nya bytes- och knutpunkter 
ska utvecklas. Planen ska underlätta för invånarna att ta 
sig till kollektivtrafik, åka kollektivt samt skapa pendel-
parkeringar för bil och cykel. Tillgänglighetsanpassning 
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av hållplatser utgör cirka en tredjedel av medlen inom 
åtgärdsområdet kollektivtrafik. 

Planen anger att behovet av kollektivtrafikåtgärder är 
långt större än det som ryms i budgeten och att fler ut-
redningar behöver tas fram för att kunna satsa mer på 
kollektivtrafikåtgärder i nästa plan. Cirka 70 procent av 
planens budget går till vägåtgärder som syftar att för-
bättra trafiksäkerheten samt främja bostadsbyggande, 
sysselsättning och tillväxt. Satsningar görs främst i tät-
ortsnära miljöer för att öka framkomligheten och till-
gängligheten. Planen har ett stort fokus på bostadsut-
veckling och att möjliggöra tillväxt i länet. 

Planen anger även att trafiksäkerhetsåtgärder och mil-
jöåtgärder ska göras i tätorterna, där det finns flest 
oskyddade trafikanter och där barn ofta vistas. Sats-
ningar görs på miljöåtgärder för att uppfylla miljökva-
litetsnormer för luft och buller, dock anger planen inte 
var dessa ska genomföras. 

7.3 HÄLSA

I begreppet hälsa ryms i den här bedömningen de de-
lar av människors hälsa som planens åtgärder rimligen 
kan anses påverka. Detta bedöms i första hand vara de 
utsläpp av luftföroreningar i tätorter som trafiken ger 
upphov till samt det trafikbuller som människor utsätts 
för. Vidare bedöms i vilken mån planen bidrar till ökad 
fysisk aktivitet, i första hand resande med cykel. Även 
trafiksäkerhet behandlas inom denna aspekt. 

Konsekvenserna i termer av hälsopåverkan bedöms gente-
mot nedanstående mål. För miljömålet God bebyggd miljö 
anges formulerade preciseringar av målet.
Det transportpolitiska funktionsmålet: ”Antalet omkomna 
inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt 
skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020”.

Miljömålet Frisk luft: ”Luften ska vara så ren att människors häl-
sa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (preciseringar 
för en mängd ämnen och halter, men inga mål satta just för 
transportsektorn)”. 

Miljömålet God bebyggd miljö (Hälsa och säkerhet): 
”Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska 
ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla 
hälso- eller säkerhetsrisker”.

Miljömålet God bebyggd miljö (Hållbar samhällsplanering): 
”Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelate-
rade frågor”.

Miljömålet God bebyggd miljö (Infrastruktur): ”Infrastruktur 
för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i 
övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av 
infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska 
resurs och energianvändning samt klimatpåverkan”.

Miljömålet God bebyggd miljö (Kollektivtrafik, gång och cy-
kel): ”Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar”.

Sörmlandsstrategins mål: Sörmland har hållbara och attraktiva 
livsmiljöer med delmålet ”Vi skapar förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa hos sörmlänningarna”.



32       

Luft och buller
Planens regionala vägåtgärder kommer förbättra möj-
ligheterna för resande och pendling med bil i de stråk 
där åtgärder utförs. Detta kan göra att fler människor på 
sikt väljer bilen som färdmedel. Trafikprognoserna för-
utspår en kraftig ökning av vägtrafiken i länet fram till 
år 2040. Det är osannolikt att länsplanen medverkar till 
att i någon högre grad motverka denna ökning, även om 
kollektivtrafikinvesteringar ändå skapar förutsättning-
ar för att göra en överflyttning till kollektiva färdmedel. 
På en övergripande nivå bedöms därmed vägtrafikens 
omgivningspåverkan öka. I hur stor grad som länspla-
nens investeringar bidrar till detta är emellertid inte 
möjligt att bedöma. 

De större ny- eller ombyggnationer av vägsträckor som 
planen innehåller innebär att regelverk för trafikbuller 
träder in och bullerskyddsdämpande åtgärder kommer 
behöva genomföras vid bostäder. Lokalt kan alltså bul-
ler¬problematik komma att minska om planen genom-
förs.

Planen innehåller dessutom specifika investeringar för 
att minska buller- och luftkvalitetsproblem. Exempelvis 
avsätts medel för bullerskyddsåtgärder vid 53 infart Es-
kilstuna. En annan namngiven åtgärd är Förbifart Flen, 
en ny sträckning av väg 55 på en ca 4 km lång sträcka, 
som beräknas göra att buller och luftföroreningar mins-
kar i tätorten. I och med detta kommer färre personer 
utsätts för buller och luftföroreningar.

Trafiksäkerhet	och	fysisk	aktivitet
För att öka trafiksäkerheten läggs pengar på bland annat 
trafiksäkerhetsåtgärder för gång och cykel i Kjula logis-
tikpark, genomfarten Mariefred/Läggesta, i Flens kom-
mun samt längs den nationella turistcykelleden Näck-
rosleden. En satsning på korsningsåtgärder görs, bland 
annat för att öka säkerheten längs väg 52. Utöver dessa 
satsningar görs även trafiksäkerhetsåtgärder för gång- 
och cykeltrafikanter i tätorter. Planen bedöms därför 
påverka trafiksäkerheten i positiv riktning för männ-
iskors hälsa, då satsningar görs både för gång och cykel 
samt för de som åker bil. 

Som tidigare nämnts så saknas det idag gång- och cy-
kelvägar längs flera av länets viktiga vägar. Det saknas 
också sammanhängande cykelstråk med hög standard. 
Planen har en ambition med gång- och cykeltrafik som 
grund. Störst planbudget läggs på Eskilstuna-Kvicksund 
(10,6 km) och GC-väg Mälarvägen väg 953 (8 km). Sats-
ningar på cykelinfrastruktur på prioriterade cykelstråk 
och åtgärder i tätorter förbättrar möjligheten att välja 
gång och cykel, vilket är positivt ur ett hälsoperspektiv 
då det underlättar fysisk aktivitet. 

Planen medför sannolikt ökade bullernivåer och högre 
luftföroreningshalter där vägåtgärder genomförs, bland 
annat som en effekt av högre hastigheter. Längs vissa 
vägsträckor kommer de föreslagna vägåtgärderna där-
med bidra till ökad negativ hälsopåverkan. Samtidigt 
medför planen förbättringar ur främst bullersynpunkt 
på vissa platser till följd av bullerskyddsåtgärder. Om-
fattningen av i ökad respektive minskad hälsopåverkan 
går inte att bedöma och sammantaget bedöms planen 
därmed varken bidra till eller motverka måluppfyllelse.

Eftersom planen satsar på ökad trafiksäkerhet och skapa 
bättre förutsättningar för fler att gå och cykla i länet be-
döms sammantaget att planens åtgärder ha gynnsamma 
effekter för människors hälsa i termer av trafiksäkerhet 
och fysisk aktivitet. Planen bedöms således bidra till att 
mål för människors hälsa nås i detta avseende. 

7.4 BEFOLKNING
 

I begreppet befolkning ryms i den här bedömningen att 
beskriva den påverkan planen har för olika grupper i 
samhället i termer av tillgänglighet till arbetsmarknad 
och utbildning. Bedömningen avgränsas i första hand 
till kvinnor och män, barn och olika socioekonomiska 
grupper. Även möjligheterna för personer med funk-
tionsnedsättning att nå utbildning och arbetsmarknad 
bör ingå, i den mån det går att bedöma för planer av den 
här typen.  
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Konsekvenserna i termer av påverkan på befolkningen 
bedöms gentemot följande mål: 
Funktionsmålet: Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Funktionsmålet: Tillgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder.

Funktionsmålet: 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av trans-

portpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för 

personer med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 

transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar

Sörmlandsstrategin mål: I Sörmland finns goda förutsättningar 
för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. 

Sörmlandsstrategin delmål: Vi utvecklar kollektivtrafiken

Planen har som mål att ”främja ökad tillgängligheten i 
transportsystemet för alla målgrupper i samhället” (sid. 
16). En av planens sex prioriterade funktioner är att ett 
hållbart vardagsresande ska svara mot alla gruppers be-
hov (s 47). Planen pekar dock inte ut vilka grupper som 
åsyftas eller vilka skillnader i behov eller förutsättning-
ar som finns mellan grupperna. Det saknas i planen un-
derlag för att här kunna bedöma dess skilda påverkan på 
kvinnor och män, barn och olika socioekonomiska grup-
per. Planen koncentrerar åtgärder till större tätorter och 
dominerande stråk och dess positiva effekter kommer i 
första hand tillfalla de som bor och verkar på dessa plat-
ser. I områden som inte ligger direkt i de större stråken 
kommer människor som arbetar eller bor här inte lika 
hög grad kunna dra nytta av planens investeringar. Alla 
i länet gynnas dock av att transportsystemet utvecklas 
på en generell nivå, eftersom det bidrar till tillväxt och 
en utvecklad arbetsmarknad.

Att bedöma hur personer med funktionsnedsättning på-
verkas av planen är svårt. Underlag saknas för att både 
beskriva dagens situation och för att bedöma planens på-
verkan. I planen avsätts särskilda medel för att tillgäng-
lighetsanpassa hållplatser (åtgärdsområde Kollektivtra-
fik). Vid nyinvesteringar/utbyggnader av bytespunkter 
och resecentra kommer också sannolikt tillgänglighets-
krav att ställas. Detta bedöms kunna öka förutsättningar 
för att människor med funktionsnedsättning lättare kan 
färdas med kollektiva transportmedel och det bedöms 
bidra till måluppfyllelse av funktionsmålet. I hur stor 
grad sådana investeringar dock är tillräckliga för att ge-
nomföra resor till utbildning, arbete, service och andra 
målpunkter och därmed underlätta ett självständigt liv 
för personer med funktionsnedsättning är inte möjligt 
att avgöra.

I arbetet med hållbarhetsbedömningen har det inte 
funnits utrymme att studera eller inarbeta annat sörm-
ländskt kunskapsunderlag är själva planen och dess bak-
grundsanalyser. Om planen i sig bidrar till ej mer jäm-
ställt eller jämlikt samhälle går därför i dagsläget inte 
att uttala sig om. Generellt sett kan man säga att väg-
åtgärderna i högre utsträckning gynnar män, som reser 
mer med bil, och att kollektivtrafikåtgärderna på sam-
ma sätt gynnar kvinnor, men även barn, ungdomar och 
resurssvaga hushåll utan bil. Trafiksäkerhetsåtgärder i 
tätorter är gynnsamt för barns möjligheter att röra sig 
säkert mellan hem, skola och fritidssysselssättningar. 
Frågan hur nyttan av planens åtgärder fördelas mellan 
kvinnor, män, barn och unga bör uppmärksammas un-
der remisstiden. 

Sammantaget finns det skäl att anta att planens åtgär-
der kommer ha gynnsamma effekter för befolkningen 
som helhet. Tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet 
bedöms kunna öka för alla grupper och tillgängligheten 
inom länet och till grannlänen ökar. Bortsett från de 
skillnader som uppstår beroende på var i länet man är 
bosatt går det inte att bedöma om någon grupp gynnas 
mer än någon annan. 

Länsplanens bedöms som helhet i flera avseenden bidra 
till att relevanta mål för befolkning uppnås.
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7.5 ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER

Konsekvenserna i termer av påverkan på attraktiva livsmil-
jöer bedöms gentemot nedanstående mål. För miljömålet 
God bebyggd miljö anges formulerade preciseringar av 
målet.
God bebyggd miljö (Hållbar samhällsplanering): Städer och 
tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är 
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på 
sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor

Sörmlandsstrategin mål: Sörmland har hållbara och attraktiva 
livsmiljöer, med följande delmål:
• Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö
• Vi skapar förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturliv

Med begreppet attraktiva livsmiljöer avses i den här be-
dömningen områdens egenskaper i termer av tillgäng-
lighet till service, kultur- och fritidsaktiviteter, samt 
hur funktionella samband mellan tätorter och omgivan-
de landsbygd utvecklas. Åtgärder som minskar restiden 
och ökar bekvämligheten skapar förutsättningar för en 
ökad tillgänglighet, vilket i sin tur leder till en attrakti-
vare livsmiljö. 

Planen har ett fokus på tätortsutveckling vilket gör att 
tillgängligheten i första hand förbättras för den större 
del av länets befolkning som bor i tätorter eller gör kol-
lektivtrafikbyten i tätorter. 

Det som går att urskilja är att de åtgärder som görs i tät-
orter, där många människor bor, handlar om hållbart 
resande, mer kollektivtrafik, tåg, gång och cykel, med-
an vägåtgärderna handlar om att öka framkomligheten 
utanför tätorterna, där färre människor bor men där en 
större andel av resorna sker med bil. Detta gör att olika 
geografiska områden gynnas på olika sätt. Dock kan det 
antas att grupper utan bil på landsbygden har svårare 
att ta sig runt än de med bil. 

Sammanfattningsvis bedöms länsplanen som helhet på 
flera sätt bidra till att uppfylla målen för attraktiva livs-
miljöer. Oavsett hur stora effekterna kan förväntas vara 
ökas tillgängligheten till kollektivtrafik i tätorterna och 
vägstandarden ökar för de som rör sig utanför tätorter-
na.
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8. Tema näringsliv och ekonomi

8.1 NULÄGE

Tillgänglighet är en av de viktigaste egenskaperna som 
trafiksystemet skapar. Transportsystemet skapar till-
gänglighet som i sin tur genererar möjligheter till fysis-
ka rörelser, och därmed utbyte mellan människor, va-
ror och tjänster. Ökad tillgänglighet skapar därmed fler 
möjligheter till utbyten och geografiska transaktioner4. 

Ökad tillgänglighet kan i grunden skapas på två sätt: An-
tingen genom att förkorta restiderna, eller genom att 
målutbudet inom en given restid ökas. Oftast ökar dock 
tillgängligheten genom en kombination av dessa två 
faktorer. I ett arbetsmarknadsperspektiv innebär ökad 
tillgänglighet en potential till att utöka de geografiska 
arbetsmarknaderna – en process som brukar benämnas 
regionförstoring. Regionförstoring bidrar till att restids-
friktionen minskar, och att nya möjligheter för företag 
och anställda uppstår. Arbetsmarknadens funktionssätt 
förbättras genom ökade matchningsmöjligheter. Före-
tagens kompetensbehov kan lättare uppfyllas genom 
att antalet anställbara medarbetare med rätt utbildning 
ökar inom rimliga pendlingsavstånd, och individers 
möjlighet att söka arbete ökar. Tillgänglighet är därför 
en attraktiv lägesegenskap för både individer och före-
tag. 

På motsvarande sätt påverkar tillgängligheten företa-
gens lokalisering genom att den utökar företagens mark-
nadspotential. Detta är särskilt påtagligt inom tjänste-
sektorn, som generellt har höga krav på nåbarhet, eller 
att nå ut med sina tjänster. För många företag är därför 
hög tillgänglighet till en stor arbetskraftsmassa med rätt 
kompetens viktig – även i ett konkurrensperspektiv. 

4  Med begreppet tillgänglighet avses här möjligheterna att med 
transportsystemet nå utvalda målpunkter inom en viss tid. Vanligtvis 
mäter man t.ex. hur stor del av befolkningen som inom en viss tid 
(45 min) kan nå en viss andel av en regions arbetsplatser (50%) med 
kollektivtrafik, eller med bil. På så sätt fås en allmän bild av hur väl 
transportsystemet svarar mot befolkningens behov. Hög tillgänglig-
het anses generellt bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden, 
vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt.

Begreppet tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning används 
också på lokal skala för att beskriva målsättningen att den byggda 
miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet 
och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. 
Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning 
av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda mil-
jön. Begreppet används inte med denna betydelse i detta avsnitt.
  Vanligtvis brukar förutsättningarna för nyproduktion uttryckas som 
en kvot mellan försäljningspris och kostnad för nyproduktion – Tobins 
Q.
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Det finns dock tecken på att regionförstoringsprocessen 
håller på att avta, särskilt på längre avstånd och med bi-
len som transportmedel. Marginalnyttan av ytterligare 
restidsförbättringar på vägsidan är lägre än för spårbun-
den pendling. Det är därför rimligt att anta att framtida 
regionförstoring kring storstadsregionerna huvudsakli-
gen kommer att ske med den spårbundna trafiken som 
grund. Bilen har sannolikt spelat ut sin roll som medel 
för regionförstoring.

Men transportsystemet transporterar inte bara 
människor. Tillverkande företag har behov av insatsva-
ror och de behöver dessutom möjligheter att få avsätt-
ning för sina produkter. Även för dessa verksamheter 
har transportsystemet en viktig funktion. Lager och 
logistikverksamheter söker i allmänhet goda lägesegen-
skaper, men har inte samma krav på centrala lägen som 
tjänstesektorn i allmänhet har. Ytkrävande verksamhe-
ter söker lägen med goda storregionala lägesegenska-
per, men de söker också lägen där markpriserna inte är 
alltför höga.

Tillgängligheten påverkar också individers val av bo-
stadsort. Värdet av högre tillgänglighet manifesteras 
ofta genom ökade bostadspriser, vilket i sin tur påverkar 
förutsättningarna för nyproduktion av bostäder5). Det 
finns ett starkt och etablerat samband mellan tillgäng-
lighet och försäljningspriser på bostäder. I allmänhet 
innebär högre tillgänglighet högre försäljningspriser.

Sörmlands transportsystem karaktäriseras av tre i hu-
vudsak öst-västliga spår- och vägkorridorer (se Figur 
6). Kopplingarna längs dessa tre axlar är förhållandevis 
starka, och det är längs dessa stråk som de största stä-
derna i länet är belägna och den högsta tillgängligheten 
finns. Järnvägsstråken är direktuppkopplade mot flera 
stora arbetsmarknader, framför allt Stockholm. Detta 
skapar goda förutsättningar för arbetspendling, vilket 
bland annat återspeglas av att vissa av kommunerna i 
Sörmlands län (Trosa, Gnesta och Strängnäs) numera 
ingår i Stockholms lokala arbetsmarknad. Utpendlingen 
från Sörmland till framför allt Stockholms län har ökat 
kraftigt under de senaste tio åren, medan inpendling-
en inte ökat lika mycket. Länet har således ett negativt 
pendlingsnetto gentemot andra län, och prognoserna 
pekar mot att denna trend kommer fortsätta, särskilt 
om tillgängligheten förbättras.
 
Transportsystemets utformning har under lång tid 
främjat resande längs de större stråken i länet, medan 
de nord-sydliga kopplingarna är svagare. Städer som lig-
ger utanför de stora stråken har sämre uppkoppling mot 
storstadsregionerna, och har därmed inte lika gynnsam-

ma möjligheter till långväga arbetspendling, framför allt 
med tåg. Under de senaste tio åren har befolknings- och 
sysselsättningstillväxten i länet varit starkast i de stör-
re städerna i regionen, vilket också sammanfaller med 
områden som har den högsta tillgängligheten och det 
högsta bostadsbyggandet. Detta är bland annat en effekt 
av den rådande urbaniseringstrenden och koncentratio-
nen av arbetstillfällen till de större tätorterna, framför 
allt i tjänstesektorn. Eftersom ökad täthet, närhet och 
koncentration också bidar till ökad tillgänglighet (utö-
ver restidsförbättringar) innebär tillväxten i sig att till-
gängligheten förstärks ytterligare i en självförstärkande 
process. Tillgänglighet, attraktivitet, bostadsbyggande 
och tillväxt går i allmänhet hand i hand.

Länets branschstruktur har, liksom övriga Sverige, un-
der lång tid genomgått en strukturomvandling. Denna 
omvandling pågår fortfarande i många avseenden. Indu-
strin har gått tillbaka medan tjänstesektorn vuxit. Men 
det finns geografiska skillnader inom länet. Medan de 
större städerna har kommit längre i strukturomvand-
lingsprocessen, så är tillverkningsindustrin fortfarande 
relativt stark i andra delar av länet. 

Figur 6. Större vägar och järnvägar i Sörmland. Den nord-sydliga 
järnvägsförbindelsen mellan Flen och Nyköping används uteslu-
tande för godstransporter (Källa Länstranportplanen). 
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8.2 PLANENS INRIKTNING

Planen identifierar sex prioriterade funktioner som 
kopplas till ett antal åtgärder, se avsnitt 4.2. I princip 
alla funktioner syftar på olika sätt till ökad tillgänglig-
het, men i olika skalor. Funktionerna har bäring på olika 
geografiska perspektiv; lokalt, regionalt, storregionalt 
och internationellt. Gemensamt för de strategier och 
åtgärder som pekas ut är att de alla på olika sätt syftar 
till ökad regional attraktivitet och konkurrenskraft som 
skapas av ökad tillgänglighetshöjande åtgärder, men i 
olika skalor.

Den viktigaste prioriteringen ansluter till det regionala 
perspektivet, med strategier och åtgärder som syftar till 
att stärka sambanden mellan kommunhuvudorterna i de 
storregionala stråken i länet. Med ökad uppkoppling kan 
orter i redan starka växande stråk förstärkas ytterligare 
genom ökade möjligheter till inom- och mellanregional 
pendling och flyttning. 

Den andra prioriteringen ansluter till det storregionala 
perspektivet, med strategier och åtgärder som syftar till 
att öka den storregionala tillgängligheten. Det handlar 
främst om åtgärder som skapar förbättrade förutsätt-
ningar till längre pendling och bättre uppkoppling till 
de storregionala arbetsmarknaderna som finns utanför 
länet.

Den tredje prioriteringen ansluter till ett lokalt-inomre-
gionalt perspektiv som syftar till att stärka sambanden 
mellan huvudorternas omland, samt  de regionala tvär-
förbindelserna. Åtgärderna syftar till att skapa en steg-
vis uppkoppling av de mindre orterna och landsbygden 
till de större orterna, och därigenom skapa förbättrade 
uppkopplingskedjor i relationer som inte har direktför-
bindelser i de storregionala stråken. 

Den fjärde och femte prioriteringen ansluter främst till 
det lokala perspektivet, med strategier och åtgärder som 
syftar till förtätning och tätortsutveckling i goda kollek-
tivtrafiklägen. Genom att skapa attraktiva bytespunkter 
(som också är mötespunkter) och lokal närhet till kollek-
tivtrafik och service skapas också bättre förutsättningar 
till fler hållbara resor, som främjar ökad gång- cykel- 
och kollektivtrafik. Utveckling av stationsområdena vid 
den spårbundna kollektivtrafiken är en viktig del i den-
na ambition. 

Den sjätte prioriteringen ansluter främst till det natio-
nella och internationella perspektivet, med strategier 
och åtgärder som syftar till att stärka regionens natio-
nella och internationella attraktions- och konkurrens-
kraft. De strategiska noder som avses här är framför allt 
gods- och logistiknoderna, hamnar (Oxelösund) och den 
internationella uppkopplingen som Skavsta flygplats bi-
drar med.

Länsplanen är en konkretisering av strategierna, och 
anger en ökad ambition för hållbar stadsutveckling med 
gång- och cykeltrafiken som grund. Planen fokuserar 
på ökad tillgänglighet (i olika geografiska skalor), fram-
komlighet och bostadsbyggande, men i grunden handlar 
det om transportsystemets förmåga att skapa attrakti-
vitet och vara attraktiv – ur olika perspektiv och skala. 
Planen ger en fingervisning om hur medlen för åtgär-
derna bör fördelas. 

8.3 TILLVÄXT OCH ARBETSMARKNAD
 

Konsekvenserna i termer av påverkan på tillväxt och arbets-
marknaden bedöms gentemot följande mål: 
Funktionsmålet: Tillgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder.

Sörmlandsstrategin mål: Arbetsgivare har goda möjligheter att 
rekrytera rätt kompetens
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En av drivkrafterna bakom regional tillväxt och arbets-
marknadsutveckling är den tillgänglighet som trafik-
systemet som helhet skapar. Ökad tillgänglighet skapar 
ökad lokal och regional attraktivitet. Ökad attraktivitet 
skapar i sin tur förbättrade lägesegenskaper – egenska-
per som vi vet värdesätts av befolkning och verksam-
heter. Tiden tenderar alltmer att bli en knapp resurs i 
människors vardagspussel. 

Det finns skäl att påstå att alla åtgärder i trafiksystemet 
– oavsett vilka – som antingen förkortar restiderna, el-
ler underlättar resande i termer av ökad pålitlighet el-
ler kvalitet kommer att bidra till ökad tillgänglighet. De 
investeringar som pekas ut i planen bidrar i mer eller 
mindre grad  till att öka antingen tillgängligheten (via 
förkortade restider) eller att öka kollektivtrafikens att-
raktivitet. Men givet den information som anges i planen 
är det omöjligt att till fullo bedöma effekternas storlek. 
Vidare är det inte meningsfullt att bedöma de enskilda 
åtgärdernas effekter och konsekvenser – prövningen 
måste vila på en bedömning av de samlade åtgärderna 
som helhet.

Det är dock rimligt att anta att kapacitets- och hastig-
hetshöjande åtgärder på vägsidan åtminstone kommer 
att bidra till ökad tillgänglighet på flera platser i länet, 
men för att avgöra storleken på tillgänglighetsvinsterna 
behövs ytterligare utredning.
Investeringarna i olika resecentrum påverkar inte de re-
ella restiderna eller tillgängligheten i den bemärkelsen, 
men de bedöms bidra till att öka kollektivtrafikens att-
raktionskraft. Smidiga byten mellan olika trafikslag vid 
stationen, eller en attraktiv utformning vid stationen 
kommer sannolikt att vara gynnsamt för kollektivtrafik-
resandet. Om utvecklingen av cykelåtgärder samordnas 
med utvecklingen av resecentrumen finns också skäl att 
anta att dessa åtgärder tillsammans verkar gynnsamt för 
att öka andelen hållbara resor. Men det saknas återigen 
underlag för att bedöma effekternas storlek. 

Planen bedöms ha gynnsamma effekter för tillväxt och 
arbetsmarknad. Storleken på effekterna är svår att upp-
skatta, men tillgängligheten  kommer att öka, både inom 
länet, men också till angränsande arbetsmarknader. 
Ökad tillgänglighet till olika arbetsmarknader kommer 
sannolikt att ytterligare bidra till att stärka de pend-
lingsmönster vi ser idag – inte minst mot Stockholms 
arbetsmarknadsregion. Att det lättare går att nå de stör-
re arbetsmarknaderna kommer skapa starkare storre-
gional sammankoppling och förbättra förutsättningar-
na till arbetspendling, inte minst med den spårbundna 
trafiken som grund. Däremot bedöms den geografiska 
fördelningen av  tillgänglighetsvinsterna och arbets-

marknadsnyttorna som uppstår främst tillfalla de större 
städerna längs de största stråken, vilket också är en följd 
av prioriteringarna i planen. De orter och områden som 
idag ligger utanför dessa stråk kommer visserligen ock-
så kunna dra nytta av ökad regional tillgänglighet som 
helhet, men inte i lika hög grad, och främst via sekundär 
uppkoppling via de större städerna. 

Sammantaget bedöms planen bidra till ökad lokal, re-
gional och storregional tillgänglighet. Eftersom till-
gänglighetseffekterna i första hand bedöms tillfalla de 
större städerna i de större stråken, bedöms också för-
utsättningarna för ökad tillväxt vara högst i dessa om-
råden. Detta bedöms också ha en påverkan på bostads-
byggandet, då byggandet idag huvudsakligen drivs av 
marknadsmässiga förutsättningar. Sett i ljuset av den 
rådande urbaniseringstrenden kan detta innebära en 
risk för ökad regional koncentration av utvecklingen till 
de större städerna på bekostnad av de mindre orterna 
och landsbygden. 

8.4 NÄRINGLIVETS UTVECKLING
  

Konsekvenserna i termer av påverkan på näringslivets 
utveckling bedöms gentemot följande mål: 
Funktionsmålet: Kvaliteten för näringslivets transporter för-
bättras och stärker den internationella konkurrenskraften

Sörmlandsstrategin mål: Sörmland har ett konkurrenskraftigt 
näringsliv



   39

En av drivkrafterna bakom utvecklingen av näringslivet 
är den tillgänglighet som trafiksystemet som helhet ska-
par. Ökad tillgänglighet skapar ökad lokal och regional 
attraktivitet vilket påverkar företagens lokalisering och 
befolkningens utveckling. 

Precis som beskrivet under avsnittet om tillväxt och ar-
betsmarknad bidrar alla åtgärder i trafiksystemet som 
förkortar restiderna och underlättar resande i termer 
av ökad pålitlighet eller kvalitet till ökad tillgänglighet. 
Det är dock inte möjligt att till fullo bedöma effekternas 
storlek eller att bedöma de enskilda åtgärdernas konse-
kvenser.

Näringslivet i Sörmland är i beroende av transportsys-
temet på i huvudsak två sätt: Försörjning av arbetskraft 
samt för insatsvaror och avsättning av producerade 
varor. Ett välfungerande och tillgänglighetsskapande 
transportsystem gör det möjligt för företagen att att-
rahera arbetskraft som inte kan tillgodoses på orten. 
Transportsystemet avgör förutsättningarna för arbets-
pendling av arbetskraft med rätt kompetens. En stör-
re och mer tillgänglig arbetsmarknad skapar bättre 
möjligheter för företagen att locka till sig kompetenta 
medarbetare, vilket i sin tur stärker företagens konkur-
renskraft. På en alltmer specialiserad arbetsmarknad 
kommer tjänsteföretagen därför att i huvudsak söka sig 
till platser där de kan maximera sin marknadspotenti-
al. Därför kommer företag som är verksamma inom den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn att ofta välja centrala 
lägen som har hög tillgänglighet till välutbildad arbets-
kraft. För många av dem har också den internationella 
tillgängligheten betydelse, vilket innebär att  närhet till 
en internationell flygplats därför också kan ha betydel-
se. För tjänsteföretag med lägre kunskapsinnehåll är det 
viktigaste att vara nåbara för kunderna, vilket leder till 
likartade lokaliseringsbeslut, men av delvis andra anled-
ningar.

De tillverkande företagen, eller ytkrävande verksam-
heter som lager och logistikföretag, följer en delvis an-
norlunda lokaliseringslogik. De är i allmänhet inte lika 
lägeskänsliga, eftersom de oftast inte är lika beroende av 
högspecialiserad arbetskraft och inte heller har behov 
av samma omedelbara kundnärhet. Hög tillgänglighet är 
viktig även för dessa verksamheter, men lokaliseringen 
avgörs också av tillgången på billig mark, och möjlighe-
terna till att få avsättning för producerade varor på en 
större marknad nationellt eller internationellt. Här av-
görs konkurrenskraften också av uppkopplingen till de 
större transportnätverken, bland annat via hamnar och 
längs de större transportstråken på land.   

De åtgärder och investeringar som anges i planen be-
döms samlat bidra till ökade möjligheter för företagen 
att attrahera arbetskraft med rätt kompetens, vilket i sin 
tur verkar gynnsamt för företagens konkurrensförmåga. 
En förbättrad storregional uppkoppling bedöms också 
innebära en ökad robusthet mot ekonomiska chocker, 
eftersom marknadspotentialen ökar och antalet möjliga 
alternativ blir fler. Men den geografiska spridningen av 
tillgänglighetsnyttorna till följd av åtgärderna i planen 
bedöms främst tillfalla de större städerna längs de stör-
re stråken. Det finns en risk att orter och landsbygden 
utanför dessa områden inte kan dra lika stor nytta av 
de investeringar som anges i planen. Däremot bedöms 
de tillverkande företagen i regionen inte vara lika be-
roende av tillgång på högspecialiserad arbetskraft som 
företag som är verksamma inom exempelvis den kun-
skapsintensiva tjänstesektorn. Därmed är de heller inte 
lika beroende av hög tillgänglighet till en stor massa av 
högspecialiserad arbetskraft. Dessutom verkar många 
av de tillverkande företagen på en nationell eller inter-
nationell marknad. I detta perspektiv är inte tillgången 
på arbetskraft alltid det mest centrala, utan möjligheter-
na att få avsättning av sina varor via hamnar eller vid de 
större transportstråken.

Sammantaget bedöms planen bidra till positiva effekter 
för företagens kompetensförsörjning, och därmed bi-
dra till förbättrad konkurrenskraft för företagen i länet 
som helhet. Åtgärderna bedöms också vara gynnsamma 
för ökad storregional integration på arbetsmarknaden. 
Möjligheterna för de sörmländska företagen att attrahe-
ra kompetent arbetskraft från andra regioner bedöms 
öka, även om det är vanskligt att bedöma storleken på 
de potentiella effekterna. Men eftersom tillgänglighets-
vinsterna i länet bedöms bli ojämnt fördelade och främst 
tillfalla de större städerna i de större stråken, bedöms 
också förutsättningarna för förbättrad kompetensför-
sörjning vara högst i dessa områden. Det finns en risk 
för ökad koncentration av vissa typer av verksamheter 
till de större städerna i länet på bekostnad av orter och 
landsbygden utanför de största stråken som därmed inte 
kan dra lika stor nytta av föreslagna åtgärder.  

De åtgärder som pekas ut i planen bedöms vidare bidra 
till en högre robusthet i transportsystemet och därmed 
högre tillförlitlighet för näringslivets transporter.
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9. Beskrivning av utvecklingen 
om planen inte antas

Lagstiftningen kräver att en miljökonsekvensbeskriv-
ning innehåller ”en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om planen, program-
met eller ändringen inte genomförs”. Oftast benämns 
denna framtid ”nollalternativet”. I fallet med länsplaner 
blir en sådan framtid teoretisk eftersom det alltid måste 
finnas en aktuell och gällande plan. I den här hållbar-
hetsbedömningen har därför utgångspunkten för be-
skrivningen av en sådan sannolik utveckling varit att 
den förra planen (för åren 2014-2025) fortsätter gälla 
och genomförs så som planerat.
Ett sätt att beskriva detta är att jämföra hur den förra 
planen skiljer sig från nuvarande planförslag i termer 
av fördelade medel på olika typer av åtgärder. Den förra 
planen kan endast jämföras på detta sätt för år 1-6 efter-
som den endast specificerade och budgeterade åtgärder 
för denna första sexårsperiod. Resterande åtgärder sågs 
bara som behov och brister. Den nya planen specifice-
rar tydligare prioriterade funktioner och strategier över 
hela planperioden år 1-12. Den har en mer långsiktig och 
strategisk utblick för åtgärdsbehoven och hur de hänger 
ihop med andra infrastrukturinvesteringar i nationell 
plan fram till 2030. Det finns också skillnader i definitio-
ner av åtgärder i förra planen. 
En jämförelse mellan förra planen (nollalternativet) och 
nya planen för de första sex åren av respektive plan (fi-
gur 7) visar skillnader inom två områden: kollektivtrafik  

och namngivna objekt, där den förra planen avsatt en 
större andel medel för kollektivtrafik och mindre del för 
namngivna vägobjekt. I övriga insatsområden är skill-
naderna små.
Största delen av planbudgeten för kollektivtrafik i pla-
nen 2010 var öronmärkt för ett nytt biljettsystem, vilket 
också infördes. Någon målstyrning eller mer detaljerade 
beräkningar av behov inom kollektivtrafiken fanns inte. 
Det är svårt att jämföra med nya planen som prioriterar 
pengar mer specificerat utifrån fem olika insatsområ-
den (anläggning nya hållplatser, tillgänglighetsanpass-
ning av hållplatser, trimningsåtgärder på större bytes-
punkter, informationssystem och pendlarparkeringar). 
I den nya planen ligger en stor post medfinansiering av 
kollektivtrafik åren 7-12, motsvarande 10% av den tota-
la budgeten.
För namngivna objekt gäller också att genomförande-
graden hittills varit låg i föregående plan. Två objekt, 
väg 57 Gnesta-E4 och Dunker-Björndammen, har ännu 
inte blivit genomförda utan ligger kvar från föregående 
plan och påverkar behovet av finansiering för namngiv-
na objekt i den nya planen. Om dessa två objekt skulle 
ha blivit genomförda i föregående plan skulle mindre 
pengar behövts för större vägåtgärder år 1-6 i detta 
planförslag. 
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Figur 7. Fördelning av medel i den förra planen (nollalternativ) och det nya planförslaget för de sex första åren.

Om den förra planen skulle fortsätta gälla skulle flera av 
de åtgärder som nu tagits med (utöver de redan låsta ob-
jekten) riskera att inte komma med i planeringen. Detta 
skulle kunna hämma stadsutveckling, bostadsbyggande 
och en trafiksäker miljö. 

Trots skillnaderna mellan planramarna som ses i figur 7 
bedöms den förra planen inte lika väl kunna uppfylla det 
uppdämda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder, gång- 
och cykel och kollektivtrafikåtgärder i tätorter ur ett 
planerings- och genomförandeperspektiv. Genom det 
arbete som Regionförbundet fört i dialog med kommu-
nerna är uppfattningen att planen är bättre förankrad i 
kommunerna nu än med den förra planen, vilket borgar 
för ett bättre genomförande. Dock kvarstår faktumet att 
posten regional kollektivtrafik i nuvarande plan utgör 
4% av volymen år 1-6, medan den i föregående plan ut-
gjorde 16%.

Upplägget av resecentrumsatsningarna i nya planen 
motsvarar bättre de behov av tillgänglighets-förbätt-
ringar som finns till och från större bytespunkter. Med 
den förra planen, som inte hade samma fokus på rese-
centrum, bedöms att det skulle bli sämre utväxling av 
andra större investeringar för förbättrad tillgänglighet 
som till exempel Ostlänken. Det skulle också troligtvis 
påverka kommunernas möjligheter att hinna genom-

föra åtgärder i tid som följd att kollektivtrafikens att-
raktivitet och tillgänglighet påverkas negativt. Det kan 
dock påpekas att de resecentrum som nu är upptagna 
med poster i det nya planförslaget, i den förra planen 
fanns identifierade som behov och brister och därmed 
tyder på att de ändå skulle kunna bli genomförda på lite 
längre sikt.

Eftersom flera av de större objekten fanns med anting-
en som namngivna objekt, eller som identifierade be-
hov och brister, är det rimligt att anta att påverkan på  
landskapet och naturresurser skulle bli ungefär liknan-
de med en förlängning av den gamla planen som med 
det nya planförslaget, eftersom det är dessa större ob-
jekt som ger störst påverkan på dessa faktorer. Vad gäl-
ler utsläpp av klimatgaser är det svårt att avgöra i hur 
stor grad nollalternativets investeringar skulle innebära 
överflytt till kollektiva transporter med mindre utsläpp. 
Den generella trafikökningen, som till stor del är obe-
roende av Sörmlands infrastrukturinvesteringar, skulle 
ändå medföra utsläpp. Som nämnt bedöms det kunna 
finnas en risk att kollektivtrafikens attraktivitet skulle 
påverkas negativt om investeringarna inte skulle göras 
på rätt ställe och i rätt tid. 
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Föreslagen och tidigare plan bedöms inte skilja sig inte 
termer av hälsopåverkan från trafikens luftföroreningar 
och buller. Båda planerna antar en ökande totalvolym 
biltrafik (vilket ökar miljöbelastningen och negativ häl-
sopåverkan), samtidigt som enskilda objekt i båda pla-
nerna kan innebära lokala förbättringar av såväl trafik-
säkerhet som lokalmiljö. Förutsättningar för ökad fysisk 
aktivitet genom satsning på trafiksärhetsåtgärder och 
cykelstråk förbättras i både nollalternativ och planför-
slaget. Om genomförandegraden i ett nollalternativ blir 
lägre, kan det dock finnas risk att insatserna inte sätts in 
på de platser där behovet av dem är som störst och på 
de platser där kommunerna planerar sina bostadssats-
ningar. 

Alla investeringar i infrastruktursystemet kan bidra till 
ökad tillgänglighet för befolkningen och bidrar till att 
öka tillgången på arbetskraft för företagen. I hur stor 
grad sådana effekter skiljer sig mellan den förra planen 
(nollalternativet)  och den nuvarande planen är mycket 
svårt att bedöma. 
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10. Uppföljning av planens 
miljöpåverkan

Planen bör ha ett uppföljningsprogram som följer så-
väl åtgärder som effekter och konsekvenser. Flera av 
dessa är osäkra och måste följas upp kontinuerligt. Att 
planen har tydliga målsättningar möjliggör uppföljning 
och skapar förutsättningar för lärande och förbättringar 
av länstransportplaneringen. Uppföljningen bör kom-
pletteras med kvalitativ analys av exempelvis i vilken 
utsträckning planen används som styrdokument i kom-
munal planering, i första hand kopplingen till bostads-
byggandet. 

Av uppföljningsprogrammet ska uppföljningens omfatt-
ning, tillvägagångssätt och tidsutsträckning framgå. Vi-
dare behöver det anges vilken aktör som ansvarar för 
respektive moment i uppföljningen, hur dokumentatio-
nen ska göras och hur resultaten ska spridas i regionen. 

Uppföljningen bör inte vara begränsad till tillstånds-
beskrivningar och effekter (till exempel luftkvalitet, 
bullernivåer, deltagande på arbetsmarknaden och så 
vidare) utan också inkludera faktorer tidigare i orsaks-
kedjan, som inflyttning, tillkommande bebyggelse och 
beslut om kollektivtrafiksystemets utveckling. I första 

hand görs detta för att säkerställa att nyttan av gjorda 
investeringar blir så hög som möjligt. Dessutom skapas 
en framförhållning så att nödvändiga åtgärder för att 
parera en negativ utveckling kan vidtas innan de negati-
va konsekvenserna uppträtt. 

För den förra planen har främst en finansiell uppföljning 
gjorts för att se vilka åtgärder som utförts och för att 
se vilka trender som infrastruktursatsningarna följer 
över tid. Detta har använts som ett underlag för denna 
planomgång. 
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Bilaga 1. Översikt åtgärdsplan och planbudget 
       2018-2029

Åtgärdsområde och investeringar
Fördelning mnkr

År 1-3 År 4-6 År 7-12 Planbudget 2018-
2029

Regionala vägåtgärder
Namngivna objekt
Väg 57, Gnesta-E4 49,9 49,9
Infart Västra Trosa 60,9 60,9
Väg 53, Infart Eskilstuna 18,2 50 68,2
Väg 55, Dunker-Björndammen 4,2 90,5 94,7
Väg 218 Vagnhärad - Trosa 3 40,8 43,8
Väg 55, Förbifart Flen 2 147 149
Väg 53, Genomfart Eskilstuna 2 28 30
Väg 55 Infart Strängnäs E20 62 62
Totalt: 137,4 145,5 276,8 559,7

Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnä-
tet

21,6 40 77 138,6

Enskilda vägar 1,4 1,5 3 5,9
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Kollektivtrafik
Namngivna resecentrum, statligt bidrag (50 % medfinansie-
ring)
Resecentrum Strängnäs 11 5 16
Resecentrum Nyköping 8 8 16
Resecentrum Eskilstuna 9 5 14
Resecentrum Skavsta 20 20
Resecentrum Vagnhärad 12 12
Totalt: 18 22 39 78

Regional kollektivtrafik och statligt bidrag (0-50 % medfi-
nansiering)

10,3 11 50,6 71,9

Starka cykelstråk enligt cykelstrategin (50 % medfinansie-
ring)
GC-väg Mälarvägen väg 953, 8 km 16 16
Nyköping (Oppeby) -Skavsta, 3,7 km 5,5 5,5
Strängnäs - Härad, 2 km 4,3 4,3
Oxelösund-Nyköping, 2,9 km 5,3 5,3
Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 1,5 16 17,5
Katrineholm-Valla (omgjord till bygdeväg, finans kvarvaran-
de TS brist)

3,1 3,1

Totalt: 27,3 21,3 3,1 51,7

TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt TS- och 
miljöåtgärder för tätorter. Statligt bidrag (50 % medfinan-
siering)

11 12,6 57 80,6

ÅVS strategiska planeringsunderlag 3,9 3,3 7,2 14,4
Totalt 229,9 257,3 513,8 1001
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Bilaga 2. Relevanta mål och bedömningsgrunder
Konsekvenser för 
miljön

 Relevanta mål Bedömningsgrunder

Klimatpåverkan Transportpolitiskt mål: Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmå-
let Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffek-
tivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen6.

Sörmlandsstrategin mål 2 (delmål): Vi utvecklar ett hållbart trafiksys-
tem 

• bidrar till minskad (andel) resor med 
bil

• bidrar till en minskning av klimatpå-
verkande utsläpp

• bidrar till en ökad andel resande 
med kollektivtrafik

• skapar bättre förutsättningar för 
överföring från bil till gång, cykel 
och kollektivtrafik i tätorter och i 
korta reserelationer

• bidrar till effektivt utnyttjande av 
existerande infrastruktur och låg/
minskad nyanläggning (byggande 
av ny infrastruktur är förenat med 
stora klimatpåverkande utsläpp)

Landskap Hänsynsmålet: Transportsektorn bidrar till att det övergripande gene-
rationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där transportsystemets 
utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

Miljömål Ett rikt odlingslandskap (Kultur- och bebyggelsemiljöer): 
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och 
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

Miljömål Ett rikt odlingslandskap (Ekosystemtjänster): Odlingsland-
skapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna

Miljömål God bebyggd miljö (Hållbar bebyggelsestruktur): En 
långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokali-
sering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid använd-
ning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt 
som byggnader är hållbart utformade. 

• påverkar landskapets former och 
karaktär (intrång, barriäreffekter vid 
nybyggnation)

• påverkar kulturarv och fornlämning-
ar (intrång och visuell påverkan vid 
nybyggnation)

• påverkar biologisk mångfald/växt- 
och djurliv (intrång och barriäreffek-
ter vi nybyggnation)

• påverkar bebyggelsen (bebyggels-
ens karaktär och utbredning – jäm-
för exploatering längs större vägar 
samt i noder och mötespunkter)

6  Fram till 2010 fanns i Södermanland regionalt anpassade del-
mål för nästan alla miljömål. De flesta delmålen löpte ut 2010. Vid 
slutuppföljningen av dessa tog Länsstyrelsen beslut om att avsluta de 
regionala miljömålen.
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Naturresurser och 
hushållning

Miljömål Levande sjöar och vattendrag: "Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Na-
turlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

Miljömål Ingen övergödning: "Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten."

Miljöbalken:
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning7.  

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

• påverkar mark (omvandling av och 
påverkan på jordbruksmark vid 
nybyggnation) ( jmf. miljöbalkens 
”materiella resurser”)

• bidrar till minskad negativ påverkan 
på grundvatten och ytvatten från 
vägdagvatten och utsläpp från 
förbränningsmotorer

• påverkar andra naturresurser och 
funktioner (t.ex. grundvattenbild-
ning) 

• präglas av ”god hushållning ” ( jmf. 
miljöbalken) 

7  3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden, 1 §

Konsekvenser för 
människor

 Relevanta mål Bedömningsgrunder

Hälsa Funktionsmålet: Antalet omkomna inom vägtransportområdet halv-
eras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 
2007 och 2020.

Miljömålet Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas (preciseringar för en mängd 
ämnen och halter, men inga mål satta just för transportsektorn). 

Miljömålet God bebyggd miljö (Hälsa och säkerhet): Människor ut-
sätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Miljömålet God bebyggd miljö (Hållbar samhällsplanering): Stä-
der och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är 
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

Miljömålet God bebyggd miljö (Infrastruktur): Infrastruktur för energi-
system, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörj-
ning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till 
människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt 
klimatpåverkan.

Miljömålet God bebyggd miljö (Kollektivtrafik, gång och cykel): Kol-
lektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga 
och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

Sörmlandsstrategin (mål 4, Sörmland har hållbara och attraktiva livs-
miljöer) (delmål): Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos sörmlänningarna.

• bidrar till ökad trafiksäkerhet
• bidrar till minskad vägtrafik i områ-

den där luftkvaliteten är ohälsosam
• bidrar till försämringar i luftkvaliteten 

i områden där luftkvaliteten idag är 
god

• minskar antalet bullerstörda 
människor, eller nivåerna på det 
buller de utsätts för

• förbättrade möjligheter att överföra 
resande till gång och cykel

• bidrar till förbättrade förutsättningar 
för fysisk aktivitet
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Befolkning Funktionsmålet: Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlit-
lighet, trygghet och bekvämlighet.

Funktionsmålet: Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder.

Funktionsmålet:
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpoli-

tiken medverkar till ett jämställt samhälle 
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer 

med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transport-

systemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar

Sörmlandsstrategin mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för 
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. 

Sörmlandsstrategin mål 2 (delmål): Vi utvecklar kollektivtrafiken

• ökar tillgängligheten till viktiga 
målpunkter inom och utanför 
regionen ökar sammantaget [högre 
utbildning, arbetsplatser, stationer i 
nationella järnvägsnätet osv.]

• ökar tillgängligheten ökar speciellt 
för de grupper eller delar av regio-
nen som idag har låg tillgänglighet 
[barn, funktionshindrade, äldre]

Attraktiva och 
hälsosamma 
livsmiljöer

God bebyggd miljö (Hållbar samhällsplanering): Städer och tätorter 
samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån 
ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt 
miljö- och hälsorelaterade frågor.

Sörmlandsstrategin Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmil-
jöer:
• Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö
• Vi skapar förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturliv

• bidrar till att skapa och utveckla en 
hållbar och attraktiv boendemiljö

• bidrar till ett fungerande vardagsliv 
(närhet till service och handel osv.) 

• säkerställer tillgänglighet till fritids- 
och kulturaktiviteter även för de som 
saknar bil

• bidrar till stärkta funktionella 
samband inom tätorter och mellan 
tätorter och landsbygd

Konsekvenser 
för näringsliv och 
ekonomi

Relevanta mål Bedömningsgrunder

Tillväxt och 
arbetsmarknad

Funktionsmålet: Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder.

Sörmlandsstrategin mål 1: Arbetsgivare har goda möjligheter att rekry-
tera rätt kompetens.

Förslag på preciseringar/kompletteringar av dessa mål kan tillkomma.

• bidrar till ökad tillgänglighet till 
arbetskraft

• bidrar till ökad tillgänglighet till 
arbetsplatser

Näringslivets 
utveckling

Funktionsmålet: Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och 
stärker den internationella konkurrenskraften.

Sörmlandsstrategin mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt närings-
liv.

• stärker näringslivets konkurrenskraft 
genom förbättrade system för god-
stransporter och logistik

• stärker näringslivets konkurrenskraft 
genom ökad internationell tillgäng-
lighet

• förbättrar tillgängligheten inom re-
gionen och mellan regioner (viktiga 
målpunkter utanför)
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Bilaga 3. Sörmlandsstrategins mål
 De konkretiserade mål som använts i bedömningar, 
dock ibland med modifierade formuleringar, är skrivna 
med fet stil. Övriga har varit vägledande i arbetet med 
länsplanen men inte använts som bedömningsgrund i 
hållbarhetsbedömningen.

Mål 1 i Sörmlandsstrategin - konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna 
att utbilda sig och arbeta

• Investeringar i LTP ska öka tilllgängligheten till utbild-
ning och skolor

Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompe-
tens

• Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbets-
kraft (befolkning)

• Investeringar i LTP ska öka andel inpendling till nodstäder 
med kollektivtrafik

Vi utvecklar kollektivtrafiken

• Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i starka stråk fram 
till 2030

• Vi ska minska klimatpåverkande utsläpp till 2030

Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

• Vi ska öka antal utbyggda km cykelväg i länet till 2030
• Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i starka stråk fram 

till 2030
• Vi ska minska klimatpåverkande utsläpp till 2030
• Vi ska minska körsträckorna med bil per år och invånare 

till 2030

Mål 2 i Sörmlandsstrategin – konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv 
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Vi skapar förutsättningar för ett rikt 
fritids- och kulturliv

• LTP ska främja investeringar som 
ökar tillgänglighet till grönstruktur

• LTP ska främja investeringar som 
ökar andelen utvecklingsområden 
med blandad verksamhet

Vi prioriterar en hållbar och attraktiv 
boendemiljö

• LTP ska främja investeringar som 
ökar andelen utvecklingsområden 
med blandad verksamhet

• LTP ska främja investeringar som 
ökar tillgängligheten till utbud av 
bostäder för alla målgrupper

Vi skapar förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa hos sörmlänningarna

• Investeringar i LTP ska öka 
tillgängligheten för funktionshin-
drade

• Investeringar i LTP ska öka till-
gängligheten till arbetsplatser

• Investeringar i LTP ska öka till-
gängligheten till utsatta områden 
(höga andelar med låga inkom-
ster)

• Investeringar i LTP ska främja en 
ökad cykling för folkhälsan

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

• Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetsplatser
• Investeringar i LTP ska öka punktligheten i kollektivtrafiken
• Investeringar i LTP ska öka andelen inpendling till nodstäder med kollektivtrafik
• Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetskraft (arbetsför befolkning)
• Investeringar i LTP ska öka produktiviteten för näringslivet genom effektiva godstransporter (framkomlighet tung trafik, 

tillgänglighet godsnoder, funktionella stråk för gods
• Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till utvecklingsområden för verksamheter med bra lokalisering

Mål 3 i Sörmlandsstrategin – konkretiserade mål utifrån ett transportperspektiv

Mål 4 i Sörmlandsstrategin – konkretiserade mål utifrån ett transportperspektiv
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