MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Bakgrunden och processen bakom arbetet med miljökonsekvensbedömningen sammanfattas på
kommande sida. Den togs fram parallellt med framtagandet av remissversionen av länsplanen. Efter
remissen har planen ändrats på ett avgörande sätt utifrån miljökonsekvensbedömningen. I
antagandeförslaget föreslås väg 288 Gimo-Börstil att byggas ut till mötesfri landsväg med en
hastighetsstandard om 100 km/h. I miljökonsekvensbedömningen bedöms två alternativ för väg 288
Gimo-Börstil, förutom mötesfri landsväg med 100 km/h också trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-väg
med mera för en jämn hastighet om 80 km/h. Miljökonsekvensbedömningen ska således bedömas utifrån
alternativet med mötesfri landsväg.
I antagandeversionen har medel som satsas på åtgärder kopplade till en fyrspårsutbyggnad och för
kapacitetsstark kollektivtrafik samlats under en rubrik, ” Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till
bostadsbyggande och samhällsutveckling”. Sedan remissversionen har även inriktningen för vad medlen
ska användas till tydliggjorts på så sätt att de kortfattat ska användas till att öka tillgängligheten till nya
stationer. Bedömningen är dock att dessa förtydliganden inte på något avgörande sätt påverkar
miljökonsekvensbedömningen.

Sammanfattning
Miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att utarbeta en länstransportplan.
Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar utveckling genom att få in miljöfrågorna tidigt i
planprocessen och arbeta med dem som en integrerad del i planen.
Ett samråd kring avgränsningen av länstransportplanen för Uppsala län har genomförts mellan 21
november 2016 och 28 februari 2017 med Länsstyrelsen Uppsala län, Naturvårdsverket och länets
samtliga kommuner. Efter genomfört avgränsningssamråd beslutades om en geofgrafisk, tidsmässig och
innehållsmässig avgränsning. Miljöbedömningen utgår från fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap
med tillhörande miljöaspekter som Trafikverket föreslår i sin rapport ”Allmänna utgångspunkter för förslag
till miljöbedömningsgrunder”. Bedömningsgrunderna utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och har
därigenom även koppling till de globala hållbarhetsmålen.
Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018-2029 har i regeringens direktiv räknats upp från 1580
miljoner kronor till 1657 miljoner kronor. Förslaget till åtgärdsplan med tilldelade penningssummor följer
en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta objekt för byggstart år 1-3 samt år 4-6,
namnsatta brister för de därpå följande åren samt åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner
kronor.
Den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive föreslagna tilldelade penningssummor och
prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov till har redovisats först för de namnsatta objekten och sedan
för olika åtgärdskategorier.
Slutligen har en samlad miljöbedömning av förslaget till länstransportplanen (planförslaget) samt
nollalternativet utförts. Nollalternativet är i detta fall scenariot att nuvarande länstransportplan (20142025) fortsätter gälla. Nollalternativet och planförslaget är snarlika, med de skillnaderna att det är en
något större pott avsatt för planförslaget (1657 M kr jämfört mot nollaltivets 1580 M kr), att det i
planförslaget satsas mer på trafiksäkerhetsåtgärder och att steg-1 och 2-åtgärder samt åtgärder för
regional utveckling förekommer. I nollalternativet satsas det något mer på vägprojekt. Satsningen på
kollektivtrafik och cykelåtgärder är ungefär lika stora i planförslaget som i nollalternativet, med den
skillnad att det i planförslaget även ryms medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik.
Bedömningen är att planförslaget har något bättre förutsättningar att gå mot de nationella miljömålen och
de transportpolitiska målen. Orsaken till detta är att man i planförslaget, jämfört med nollalternativet, har
satsat mindre pengar på vägprojekt och mer pengar på att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten
för de som reser kollektivt och med cykel. I miljöbedömningen har planförslaget fått bästa resultat för
fokusområdet Hälsa då det bidrar något mer till ökad säkerhet för de som färdas längs med vägarna och
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för oskyddade trafikanter. Planförslaget bidrar även i något större utsträckning till att tillgängligheten för
människor till kollektivtrafik och därigenom också tillgängligheten till arbeten och fritidsaktiviteter ökar.
Vad gäller övriga två fokusområdena Klimat och Landskap och deras tillhörande miljöaspekter, anses
planförslaget och nollalternativet vara relativt lika varandra eftersom det i båda förslagen satsas på
järnväg, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. En satsning på vägar bedöms ge en större kapacitet på
vägarna med ökade utsläpp som följd, samtidigt som satsningar på järnväg och övrig kollektivtrafik samt
gång- och cykelvägar (GC-vägar) bedöms ge minskade utsläpp till luft. De satsningar som nämns i både
nollalternatiovet och planförslaget bedöms ge måttliga intrång i landskapet eftersom det främs rör sig om
arbeten kopplade till befintliga vägar och därigenom begränsade intrång i landskapet.
Även om planförslaget innebär minst negativ påverkan/störst positiv påverkan på valda miljöaspekter, så
måste det poängteras att förslaget och nollalternativet är väldigt lika varandra och beroende på hur potter
kommer att fördelas ut mellan de olika katagorierna i åtgärdsplanen, kan påverkan på miljöaspekterna
förändras något.
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1

Inledning

1.1 Syfte och bakgrund
Miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att utarbeta en länstransportplan.
Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar utveckling genom att få in miljöfrågorna tidigt i
planprocessen och arbeta med dem som en integrerad del i planen. Samråd under arbetet med
miljöbedömningen genomförs för att ge berörda myndigheter och allmänheten möjlighet till insyn och
påverkan i arbetet med länstransportplanen och dess miljöpåverkan.
Resultatet av miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som i detta fall utgör
ett kapitel i länstransportplanen. MKB:n ska bland annat redovisa planens betydande miljöpåverkan och
tydliggöra ställningstaganden under arbetet och motiv till vägval i processen.
MKB:n syftar till att:

1.2



Beskriva planens betydande miljöpåverkan och hur denna ska hanteras i planarbetet



Möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan



Beskriva hur miljömålen har beaktats vid utarbetandet av planförslaget



Där så är möjligt redovisa förslag på åtgärder så att eventuella negativa effekter av planens
betydande miljöpåverkan minskas eller kan undvikas helt



Utgöra ett beslutsunderlag i länstransportplanen

I miljöbalkens 6 kap finns krav på att en miljöbedömning ska
upprättas för planer som kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. I förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar finns angivet vilka planer som
omfattas av kraven på miljöbedömning. En länsplan för regional
infrastruktur antas enligt förordningen alltid medföra betydande
ochmiljöbedömningen
ska därför alltid miljöbedömas.
Regler miljöpåverkan
och riktlinjer för
Miljöbedömningen utgår från ett antal styrdokument från olika nivåer. De viktigaste dokumenten redovisas
i detta avsnitt och en detaljerad lista finns i avsnittet referenser.
Regeringsbeslut: Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr.
2016/17:101)

Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande
länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län. Uppdraget kom 23 mars 2017.
Planeringsramen för länsplanen 2018–2029 ligger på 1657 miljoner kronor men en avräkning kan komma
att ske efter 2017 års utgång. Avräkningen görs för att korrigera för förbrukade medel för åren 2014–
2017.
Lagregler om miljöbedömningen finns i miljöbalken 6 kap § 12 och förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Trafikverket har gett ut flera relevanta publikationer som använts i arbetet t.ex. Handbok för
miljöbedömning av planer och program, Metod för miljöbedömning av planer och program inom
transportsystemet och Effektsamband för vägtransportsystemet.
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2

Process och samråd om miljöbedömningen

2.1 Miljöbedömningsprocessen
Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med arbetet med länstransportplanen för att skapa
förutsättningar för en integrerad miljöbedömningsprocess. Under framtagandet av miljöbedömningen av
Uppsala länstransportplan har regelbundna diskussioner förts med ansvarig infrastrukturstrateg på
Region Uppsala.

Som underlag för att beskriva miljöförhållandena och miljökonsekvenserna på den
länsövergripande nivå som är aktuell för länsplanen, har information från
miljömålsuppföljningen använts. Orsaken är att miljömålsuppföljningen görs just länsvis och
beskriver utvecklingen av miljötillståndet i länet samt att bedömningen har gjorts att de
miljöaspekter som ska innefattas i en miljöbedömning i enlighet med miljöbalken 6 kap 12 §,
också omfattas av miljömålen.

I ett första steg av bedömningen har de olika typerna av åtgärder som presenterats i
länstransportplanen samlats i åtgärdskategorierna “åtgärder för brister inom vägsystemet”, ”åtgärder för
brister inom kollektivtrafiken”, ”åtgärder för brister inom gång- och cykelvägnätet”, ”åtgärder för brister inom
järnväg” samt ”steg 1-och 2-åtgärder” och miljöbedömts separat. Detta har gjorts för att få en något

djupare analys av varje kategori. Därefter har förslaget till länstransportplanen och
nollalternativet analyserats vart och ett för sig med avseende på landskap, klimat och människors
hälsa. De två alternativen har sedan jämförts sinsemellan.

Denna miljöbedömning beskriver de länsövergripande miljökonsekvenser som de strategiska
prioriteringarna i länsplanen kan ge upphov till. Platsspecifika miljökonsekvenser som blir en
följd av genomförande av enskilda objekt i planen, på grund av de särskilda miljöförhållanden
som råder på de platser där objekten planeras, har inte innefattats i
miljökonsekvensbeskrivningen av länsplanen, utan bedöms bättre i samband med MKB inför
vägutredning och/eller arbetsplan. I bedömningen antas att vägtrafikens (personbil, buss, lastbil)
miljöpåverkan fortsätter på samma sätt idag avseende t.ex. utsläpp av klimatgaser och utsläpp till
vatten. Hänsyn har inte tagits till möjliga effekter av en radikalt förändrad fordonsflotta eller
drivmedelsförsörjning.

2.2 Samråd om avgränsning
Ett samrådsunderlag med förslag till avgränsning av miljöaspekter och miljökvalitetsmål,
bedömningsgrunder, hantering av alternativ i planen, detaljeringsnivå, tidsperspektiv samt inom vilket
geografiskt område konsekvenser ska bedömas skickades ut till Länsstyrelsen och kommunerna via mail
den 21 november 2016. Svar erhölls den 28 februari 2017.
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3

Länstransportplanens mål och transportpolitiska mål

3.1 Länstransportplanens mål
I länstransportplanens kapitel 2 presenteras planens strategiska inriktning och övergripande mål.
Förslaget till länstransportplan innehåller åtta mål fördelade i tre kategorier där tre av målen är direkt
överförda från den regionala utvecklingsstrategin och två från förslag till cykelstrategi.
-

Bidra till att antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. (Bas: år 2006)

-

Bidra till att andelen kombinationsresor kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 jämfört med
2016.

-

Bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar med 10 procentenheter till år 2030 jämfört med
2016.

-

Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år
1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i enlighet med
miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till
2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
(Bas: 0,888 miljarder ton år 2010).

-

Bidra till att den regionala och storregionala tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från länets prioriterade stråk.

-

Bidra till att bibehålla det statliga vägnätets funktion och tillgängliggöra kollektivtrafikens
bytespunkter.

-

Bidra till att effektiva och hållbara godstransporter till, från, genom och inom Uppsala län.

-

Bidra till förbättrade förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

3.2 Transportpolitiska mål
Riksdagen har fastställt nationella transportpolitiska mål. Det övergripande målet för
transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta sker genom ett
funktionsmål och ett hänsynsmål som presenteras nedan. De transportpolitiska målen presenteras
kortfattat i länstransportplanens kapitel 2.


Tillgänglighetsmålet: att transportsystemet ska ge alla en grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet



Hänsynsmålet: att transportsektorn ska bidra till att bryta beroendet av fossila drivmedel och öka
energieffektiviteten, att antalet döda och skadade ska fortsatt minska och miljökvalitetsmålen
uppfylls och ökade hälsa nås
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4

Miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål

4.1 Miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, fjorton etappmål och sexton
miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och
används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.
Av de nationella miljömålen bedöms följande vara särskilt relevanta för länstransportplanen för Uppsala
län:
-

Begränsad klimatpåverkan

-

Frisk luft

-

Bara naturlig försurning (kväveoxider)

-

Ingen övergödning

-

Levande sjöar och vattendrag

-

Grundvatten av god kvalitet

-

Myllrande våtmarker

-

Levande skogar

-

Ett rikt odlingslandskap

-

God bebyggd miljö

-

Ett rikt växt- och djurliv

4.2 Globala hållbarhetsmål
De 17 globala hållbarhetsmålen för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling är en del av
Agenda 2030 och antogs på ett toppmöte i FN i New York år 2015. Målen ska uppnås till 2030 och är en
fortsättning på de åtta milleniemålen som världen arbetat för sedan år 2000. Med de 17 globala
hållbarhetsmålen och deras 169 delmål är ambitionen att all form av fattigdom ska utrotas överallt i
världen. Målen är universella och gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder
ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de
rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och begränsa klimatförändringarna.
Av de 17 globala hållbarhetsmålen bedöms följande vara intressanta för länstransportplanen för Uppsala
län:
-

Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande

-

Mål nr: 5: Jämställdhet

-

Mål nr 6: Rent vatten och sanitet

-

Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

-

Mål nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

-

Mål nr 10: Minskad ojämlikhet

-

Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen

8 (34)

-

Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

-

Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

-

Mål nr 14: Hav och marina resurser

-

Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald

De globala hållbarhetsmålen kan kopplas till de nationella miljömålen. I Bilaga 3 (Tabell hämtad från
Naturvårdsverket, ärendenr: NV-03115-16) redovisas Myndigheternas gemensamma matris med
huvudsakliga kopplingar mellan de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen.

4.3 Beslutande avgränsningar
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en ”beskrivning a hur relevanta miljökvalitetsmål och
miljöhänsyn har beaktats i planen” (6 kap 12 §, Miljöbalken 1998:808).
Efter genomfört avgränsningssamråd beslutades att miljöbedömningen ska avgränsas till följande:
-

Geografisk avgränsning: Huvudfokus är miljöpåverkan inom Uppsala län, men för de
miljöaspekter (främst klimatpåverkan) där konsekvenserna berör ett större geografiskt område än
det egna länet kan analysen även nämna detta.

-

Tidsmässig avgränsning: Miljöbedömningen omfattar miljökonsekvenser fram tills ett år efter
planperioden, 2030, eftersom det är målet för flera miljömål.

-

Miljömässig avgränsning: Region Uppsala har beslutat att utgå från tre prioriterade
fokusområden, Klimat, Hälsa och Landskap vid miljöbedömningen av länstransportplanen, se
kapitel 4 Bedömningsgrunder.
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5

Bedömningsgrunder
Inom de tre fokusområdena för miljöbedömningen ryms alla de miljöaspekter som Trafikverket har
föreslagit i rapporten ”Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet”
(september 2011). Bedömningsgrunderna utgår ifrån miljökvalitetsmålen. I Figur 1 redovisas de tre
fokusområdena med tillhörande miljöaspekter.

Figur 1 Trafikverkets föreslagna fokusområden Klimat, Hälsa och Landskap och deras miljöaspekter. Ur
Trafikverkets rapport ”metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet”,
september 2011.

I kapitel 9.2.2 görs en samlad konsekvensbedömning av hur planförslaget och nollalternativet
påverkar de av Trafikverket föreslagna miljöaspekterna, och därigenom även de nationella
miljömålen och globala hållbarhetsmålen.

I miljöbedömningen har det inte tagits hänsyn till luftutsläpp och klimatpåverkan vid själva anläggandet av
åtgärderna utan den påverkan som bedömts är påverkan vid drift.

6

Nulägesbeskrivning
Uppsala län är en region med en relativt stark positiv befolkningsutveckling, varav den största tillväxten
väntas ske inom Uppsala kommun och länets södra delar. En ökad befolkning medför generellt sett
ökade transportbehov, vilket speglar sig i ett ökat trafikarbete (körda fordonskilometer) i Uppsala län.
Antalet körda fordonskilometrar har ökat med 7 % mellan 2011 och 2015 och den största ökningen sker
på länets motorvägar. Ökningen är mindre än mellan föregående år, då ökningen mellan 2006 och 2011
låg på 14 %.
Ungefär hälften av länets utsläpp av växthusgaser härstammar från personbilstrafik och tunga transporter
på väg. Det ökade trafikarbetet har därmed även bidragit till ökad klimatpåverkan. Utöver klimatpåverkan
har transportsektorn även stor betydelse för luftkvaliteten, särskilt i tätorter. De största problemen med
luftföroreningar inom Uppsala län är kopplade till höga halter av partiklar och kvävedioxid. Problemen
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förekommer främst i Uppsala stad och i tätorter och vid några tillfällen har årsmedelvärden överskridits.
Dessa två typer av luftutsläpp härstammar främst från transportsektorn, men även i mindre utsträckning
från vedeldning.
Uppsala läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren, mellan år 2010 och 2015 ökade befolkningen
från 336 000 till 354 000 invånare. Befolkningstillväxten i Uppsala län uppskattas öka med 58 000
invånare mellan 2016 och 2026, vilket betyder att länet år 2026 passerar 400 000 invånare. I och med
den ökade befolkningsmängden är också ett ökat transportbehov att förvänta. Om det ökade
transportbehovets följer det senaste årtiondets trend med att tillgodoses av personbilar, kommer även
utsläppen av skadliga ämnen att öka. Åtgärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och
cykelvägar, satsningar på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara transportbränslen
ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de utmaningar som transportsektorn inom
Uppsala län står inför finns flera mål och strategiska dokument, se kapitel 2 i länstransportplanen.

7

Konsekvenser av enskilda objekt och åtgärdsområden

7.1 Metod
I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive föreslagna tilldelade
penningsummor och prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov till. En samlad miljöbedömning av den
föreslagna länstransportplanens utformning samt nollalternativet genomförs i kapitel 10.
Miljöbedömningen utgår ifrån fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap som Trafikverket föreslår i sin
rapport ”Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder”.
För de olika namngivna objekten har en bedömning gjorts om åtgärden väntas ge positiv eller negativ
påverkan. Skalan redovisas i tabellen nedan.

Bedömningssymboler

Betydelse

+

Åtgärden bedöms ge positiv
miljöpåverkan

-

Åtgärden bedöms ge negativ
miljöpåverkan

0

Åtgärden bedöms ge obetydlig
miljöpåverkan

?

Åtgärdens konsekvenser är oklara

Bedömningen om åtgärden ger positiva eller negativa miljökonsekvenser är väl underbyggd.
Bedömningen av hur stora miljökonsekvenserna kan bli (antalet plus- eller minustecken) bör däremot ses
som mer ungefärlig. Det bygger på en värdering av riskkällor och uppskattningar av möjliga konsekvenser
och sannolikheten för dessa. Underlaget är osäkert och bedömningen är ofta en sammanvägning av flera
olika faktorer och parametrar som är relevanta för målområdet.
Konsekvenserna i beskrivningen nedan har bedömts gentemot nuläget. I kapitel 9 görs en jämförelse
mellan planförslaget och nollalternativet.
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7.2 Konsekvenser av namnsatta objekt
7.2.1 Allmänt om namnsatta objekt
Nedanståendenamnsatta objekt är väg, gång- och cykelprojekt som finansieras helt av medel avsatta i
länstransportplanen:
Objekt som föreslås i den nya länstransportplanen för 2018–2029:
-Väg 288 Gimo-Börstil
-Väg 55 Enköping-Litslena
-Väg 55 Kvarnbolund-Örsundsbro
-GC-väg Uppsala-Björklinge

7.2.2 Konsekvensbedömning
Huvudsyftet med vägprojekten nedan är att bygga om landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och
framkomligheten. För väg 288 är en åtgärdsvalsstudie genomförd som rekommenderar trafiksäkerhetsoch framkomlighetshöjande åtgärder, liksom gång- och cykelväg längs delar av sträckan samt
hållplatsåtgärder. Det finns två åtgärdsalternativ för väg 288 Gimo-Börstil, ett där dagens huvudsakliga
hastighetsbegränsning 80 km/h behålls, och ett där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h. I båda
alternativen ingår ett flertal kollektivtrafikåtgärder, såsom ombyggnad av busshållplatser och
bytespunkter samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud. Dessutom ingår
säkerhetshöjande ombyggnadsåtgärder såsom vänstersvängfält. I alternativet där
hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h ingår även utbyggnad mötesfri landsväg vilket innebär mer
omfattande vägbreddningsåtgärder.
För väg 55 har en åtgärdsvalsstudie avslutats under våren 2017. De båda sträckorna Enköping-Litslena
och Kvarnbolund- Örsundsbro pekas ut som namnsatta objekt där en ombyggnad av vägen till mötesfri
landsväg samt upprättande av GC-väg ger både restidsvinster och trafiksäkerhetsvinster. Målstandard är
100 km/h.
En ökad hastighet på vägar har störst betydelse i farter över 70 km/h. Här finns en tydlig koppling mellan
hastighet, bränsleförbrukning och energianvändning. Utsläppen och bränsleförbrukningen ökar inte linjärt
utan snabbare vid högre hastigheter. Vid lägre hastigheter är effekten på utsläpp inte lika tydlig, detta
beror på att dagens motorer har låg verkningsgrad vid låga hastigheter. I takt med ökad elektrifiering,
hybrider, laddhybrider och elbilar kommer även sänkta hastigheter vid låga hastigheter ge minskade
utsläpp och energianvändning. En högre hastighet innebär också att det behövs ett större gaturum
förbilarna. Vid 60 km/h krävs dubbelt så stor yta för biltrafiken som vid 20 km/h.
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Åtgärd

Väg 288 Gimo-Börstil
Väg 55 Enköping-Litslena
Väg 55 Kvarnbolund-Örsundsbro

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

-

Åtgärden bedöms medföra ökad vägtrafik med ökade
koldioxidutsläpp till följd. Hur stor ökningen av
koldioxidutsläpp blir beror vilken
hastighetsbegränsning det blir (detta är ännu ej
bestämt för väg 288) eftersom utsläppen och
bränsleförbrukningen ökar snabbare vid högre
hastigheter. Detta betyder att utsläppen och
klimatpåverkan blir större om det är en
hastighetsbegränsning på 100 km/h jämfört med 80
km/h.

Hälsa

+

Ombyggnad till mötesfri landsväg på samtliga vägar
samt upprättande av gång- och cykelväg längs
väg 288 mellan Gimo och Hökhuvud och längs med
väg 55 ger ökad trafiksäkerhet.
Utsläppen till luft samt ökat buller till följd av ökad
trafik. Hur mycket bullernivåerna ökar beror på
hastighetsbegränsningen, som ännu inte är bestämd
för väg 288. Konsekvenserna på människors hälsa
bedöms som övervägande positiva.

Landskap

-

På vissa sträckor breddas vägen och ger intrång i
omgivningen med risk för påverkan på natur- och
kulturmiljön. Hur stort intrånget blir beror på hur stor
hastighetsbegränsningen blir, med en
hastighetsbegränsning på 100 km/h blir
vägbreddningsåtgärderna och därigenom intrånget i
landskapet mer omfattande än vid en
hastighetsbegränsning på 80km/h. För några
delsträckor tas även ny mark i anspråk och
landskapet bedöms påverkas negativt, om än
måttligt.
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GC-vägen längs med väg 600 mellan Uppsala och Björklinge finns med i nuvarande länstransportplan.
Utbyggnad bedöms ske 2018–2019.

8

Åtgärd

GC-väg Uppsala-Björklinge

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Anläggandet av GC-vägen bedöms ge positiva
effekter på klimatet då förutsättningarna att välja
cykel som färdmedel, och låta bilen stå, ökar.

Hälsa

+

Upprättande av gång- och cykelväg längs väg 600
ger ökad trafiksäkerhet. Utsläpp till luft minskar om
förutsättningarna till att välja cykel som färdmedel
ökar. Det är även positivt för folkhälsan eftersom
möjligheterna till vardagsmotion ökar. Minskat
bilåkande ger mindre utsläpp vilket även är positivt
för vattenkvaliteten.

Landskap

-

Vägen breddas något vilket ger intrång i omgivningen
med risk för viss påverkan på natur- och kulturmiljön.

Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande
och samhällsutveckling

I antagandeversionen till länsplan för regional transportinfrastruktur har, som nämnts i inledningen,
samfinansiering nationell plan i delen kopplat till station i Bergsbrunna och kapacitetsstark kollektivtrafik slagits
samman under en rubrik kopplat till tillgänglighetshöjande åtgärder med kollektivtrafik, gång och cykel till nya
stationer i samband med utbyggnad till fyrspår på Ostkustbanan. Utöver samfinansiering av Ostkustbanan kan
även perrongförlängningar ingå.
Åtgärderna i länsplanen görs under förutsättning att nya stationer tillkommer längs Ostkustbanan. Bedömningen
av åtgärderna i länsplanen görs därför kopplat till att dessa stationer också tillkommer. Att upprätta en station i
Bergsbrunna innebär att viss mark tas i anspråk. Anläggandet av stationen bedöms ge positiva effekter på
klimatet eftersom fler människor får möjlighet att resa kollektivt, samtidigt kan anläggandet av en station leda till
att nya bebyggelseområden etableras i de södra delarna av Uppsala vilket kan ge ökade utsläpp till luft och
större intrång i landskapet. Samtidigt har stationer längs befintliga järnvägar ofta centrala lägen och en äldre
struktur som är uppbyggd kring stationen. Att på nytt bygga upp en sådan struktur längs de nygamla stationerna
kan ske en minskning av bilberoendet genom att orten blir mer självförsörjande. Detta blir, ur klimatperspektiv,
en god spiral. Att återetablera ett gammalt stationsläge är också positivt utifrån ett kulturmiljöperspektiv.

Åtgärd

Åtgärder kopplade till tillgänglighet till järnvägssystemet

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar
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Klimat

+

Anläggandet av en station och knutpunkt bedöms ge
positiva effekter på klimatet då fler människor får
möjlighet att åka kollektivt istället för bil.

Hälsa

+

Något förhöjd bullernivå för boende nära spåret.
Minskade utsläpp till luft till följd av mer kollektivt
resande. Minskade utsläpp till följd av mindre
bilåkande är också positivt för vattenkvalitén.
Övervägande positiva konsekvenser.

Landskap

0

Upprättandet av station i Bergsbrunna ger visst
markanspråk, samtidigt är det ett gammalt
stationsläge som återupptas, vilket bedöms som
positivt för kulturmiljön.

Åtgärderna i länsplanen kan också gå till satsningar på spårväg och BRT, vilket bedöms ge ett
förflyttande från bilåkande till resande med kollektivtrafik vilket minskar utsläppen av klimatgaser och har
på så sätt en positiv inverkan på klimatet. Utsläppen av partiklar bedöms också minska vilket har en
positiv inverkan på människors hälsa. Eftersom satsningarna görs i Uppsala stad bedöms intrången i
landskapet som måttliga.

Åtgärd

Åtgärder kopplade till kapacitetsstark kollektivtrafik

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik bedöms
medföra ett överflyttande från bil till kollektivt resande
vilket ger minskade utsläpp av klimatgaser och på så
sätt en positiv inverkan på klimatet.

Hälsa

+

Minskade utsläpp av partiklar vilket är positivt för
människans hälsa. Om spårvagn införs i Uppsala
stad kan gnissel från inbromsningar leda till något
förhöjda bullernivåer vid spårvagnsstationerna,
samtidigt som bullret från biltrafik minskar ifall fler
människor väljer att åka kollektivt.

Landskap

0

Eftersom satsningar görs främst inom Uppsala stad
bedöms ingreppen i landskapet vara små.
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Konsekvenser av samfinansiering med nationell plan
I nuvarande plan finns 10 Mkr avsatta för att Region Uppsala delfinansierar farledsfördjupning i
Hargshamn. Aktuella som medfinansiärer i denna avsiktsförklaring, utöver Region Uppsala, är
Trafikverket, Hargshamn AB, Sjöfartsverket och SKB.
Hargshamn har fått tillstånd att muddra utanför hamnen för att vidga befintlig farled. För 2–3 år sedan såg
Dannemora Minerals behovet av en större farled för att på så sätt klara av och effektivisera transporterna
av såväl malm- och bulkgods, men sedan företaget gick i konkurs prognosticeras nu malmvolymerna
ersättas med bland annat spannmål samt bentonitlera för SKB:s slutförvar i Forsmark. Idag uppfyller
farleden inte PIANCs1 rekommendationer gällande sjösäkerhet. Efter utbyggnad av hamnen och farleden
bedöms fartyg med en kapacitet av 35 000 – 40 000 dwt kunna trafikera Hargshamn och dessutom med
ökad säkerhet.

Åtgärd

Muddring av farled vid Hargshamn

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Åtgärden medför att samma antal transporter kan ske
med färre fartyg. Ses som en positiv, om än måttlig,
klimatpåverkan.

Hälsa

+

Ökad säkerhet i farleden

Landskap

-

Muddringen och uppläggning av massor innebär
intrång i naturmiljö och landskap.

9.1 Konsekvenser av namnsatta brister och åtgärdsområden
9.1.1 Allmänt om namnsatt brister och åtgärdsområden
Olika brister har identifierats i transportsystemet i Uppsala län. Dessa är indelade i större namnsatta
brister respektive åtgärdsområden. Namnsatta brister definieras i länstransportplanen som brister som
bedöms kosta mer är 25 miljoner kronor att åtgärda eller där ett paket av sinsemellan beroende brister
bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor. Medlen finns tillgängliga främst under de sista sex åren i
planperioden. För bristerna finns antingen åtgärdsvalsstudier genomförda eller så kommer
åtgärdsvalsstudier att genomföras utifrån bland annat de brister som tas upp i länsplanen,
åtgärdsvalsstudierna ger sedan olika typer av åtgärder som finansieras via aktuella medel eller via
åtgärdsområden. De namnsatta bristerna delas in i brister som behöver åtgärdas (åtgärder för gång- och
cykel, åtgärder för kollektivtrafik, åtgärder för väg samt åtgärder inom trafiksäkerhet) och medfinansiering
av kapacitetsstark kollektivtrafik. Fördelning av potten för de större namnsatta bristerna är ännu inte
fastställd.
Åtgärdsområden, som bedöms kosta under 25 miljoner kronor, och som har prioriterats högt av
kommunerna och/eller landstinget, eller där Region Uppsala och Trafikverkets egna underlag ger orsak
att prioritera bristen högt, tilldelas olika potter i länstransportplanen. Fördelningen mellan olika
PIANC är den världsomspännande organisation som tar fram riktlinjer kring standarder för vattenburen
transportinfrastruktur.
1
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åtgärdsområden kan skilja sig från ett år till nästa, men ska över hela 12-årsperioden vara i ungefärlig
överensstämmelse med den fördelning som anges i förslaget till länstransportplanen. Åtgärdsområdena
fördelas mellan följande instanser:
-

Kollektivtrafik (hållplatser, pendlarparkering, knutpunkter och station)

-

Gång– och cykelåtgärder (utbyggnad av cykelvägnätet)

-

Trafiksäkerhet (korsningar, trafikplatser, skolvägar och passager)

Utöver åtgärdsområden finns även en pott för övriga åtgärder. Potten för övriga åtgärder fördelas mellan
följande instanser:
-

Steg 1- och 2-åtgärder (mobilitetsåtgärder för att öka det kollektiva resandet och resandet med
cykel, se avsnitt 7.3.2)

-

Regional utveckling

-

Avräkning upparbetat 2014–2017

Under konsekvensbedömningen har större namnsatta brister konsekvensbedömts för sig och mindre
åtgärdsområden respektive övriga åtgärder för sig.

9.1.2 Konsekvensbedömning av namnsatta brister
Brister som behöver åtgärdas
Åtgärder för brister inom Vägsystemet
De flesta åtgärder som är kopplade till brister inom vägnätet handlar om brister gällande begränsad
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg samt bristande säkerhet för oskyddade trafikanter som passerar
vägar, korsningar och utfarter samt otillgänglighet till kollektivtrafik.
Investeringar i form av GC-passager, separata gång- och cykelvägar, pendlarparkeringar och
bytespunkter till kollektivtrafik ökar antalet kombinationsresor vilket ger minskade utsläpp av
luftföroreningar. Dessa prioriteringar går också i linje med den strategiska inriktningen för
länstransportplanen: att skapa ett hållbart transportsystem och ett tillgängligt och inkluderade
transportsystem. I några fall av bristerna handlar det om ombyggnad till 2 + 1-väg som gör det möjligt att
höja hastighetsbegränsningen vilket ger ökade utsläpp. En högre hastighet innebär även att det behövs
ett större gaturum för bilarna. Beroende på hur prioriteringen faller ut kan denna åtgärdskategori ha en
positiv eller negativ inverkan på klimatet. Prioriteras brister där ombyggnation sker till 2+1-väg ökar
förmodligen kapaciteten på väg, vilket ger en negativ inverkan på landskapsbilden, ökat buller och
luftutsläpp.
I tabellen nedan sammanfattas miljöpåverkan av de åtgärder som ska leda till trafiksäkerhet och bättre
framkomlighet för trafikanter.

ÅTGÄRD: BRISTER INOM VÄGSYSTEMET
Fokusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

0

Ökade utsläpp vid
ombyggnad till 2 + 1 väg,
samtidigt gör investeringar
i GC-passager och
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separata gång- och
cykelvägar att möjlighet till
att färdas med cykel och
antalet kombinationsresor
ökar, vilket har en positiv
inverkan på klimatet.
Hälsa

+

Upprättande av gång- och
cykelpassager ger ökad
trafiksäkerhet. Ökad
framkomlighet och
pendlarparkeringar ökar
antalet kombinationsresor
vilket ger minskade utsläpp
till luft och minskat buller
på väg ifall fler väljer att
resa kollektivt.
Övervägande positivt
eftersom säkerheten för
trafikanter ökar.

Landskap

-

Åtgärderna kan leda till
intrång i omgivningen.

Åtgärder för att förstärka kollektivtrafiken på väg
Nästa kategori av åtgärder syftar till att förstärka kollektivtrafiken på väg. Det handlar om åtgärder för att
öka tillgängligheten till kollektivtrafiken, utveckla hållplatser, knutpunkter och anslutningar till
kollektivtrafik, men också kapacitetförstärkande åtgärder med fokus på förbättrade förutsättningar för
kollektivtrafik och minskad restid genom smidigare byten. Åtgärder i järnvägsnätet ingår inte i denna
kategori utan samfinansieras i nationell plan. Om tillgängligheten till kollektivtrafik förbättras genom att
hållplatser utvecklas och anslutningar förstärks, samt om turtätheten förkortas, kan en ökad användning
av kollektivtrafiken förväntas och detta leder till positiva miljökonsekvenser.

ÅTGÄRD: FÖRSTÄRKT KOLLEKTIVTRAFIK PÅ VÄG
Fokusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Om restiden förkortas och
kollektivtrafiken görs mer
tillgänglig bedöms fler
människor välja att åka
kollektivt och låta bilen stå,
vilket ger mindre utsläpp.

Hälsa

+

Utsläpp till luft och vatten
bedöms minska samt
möjligheten till motion ökar
om fler människor kan nå
kollektivtrafikanläggningen
med cykel eller gång
istället för att ta bilen.
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Landskap

0

Åtgärder i anslutning till
kollektivtrafikanläggningen
kan innebära marginellt
intrång i omgivande mark
vilket kan påverka
landskapet och naturmiljön
något.

Åtgärder för brister inom gång- och cykelvägnätet
Åtgärderna för att förbättra gång och cykelvägnätet handlar om att förbättra gång- och cykelmöjligheter
längs vägar genom GC-separering och upprättande av GC-vägar. Extra prioriterade cykelsträckor är
längs med vägar mellan tätorter för att koppla ihop dessa. Åtgärder innefattar även brister gällande cykel
och bilparkeringar.
För att öka cyklingen och för att åstadkomma en överflyttning från bil till cykel krävs insatser för att
förbättra infrastrukturen för cyklister. Ett stärkt och konkurrenskraftigt och sammanhängande cykelvägnät
kan tillsammans med insatser för att minska biltrafiken ge betydande utsläppsminskningar. Det är därför
viktigt att satsning görs både för att förbättra för cykel och för att styra bort oönskad biltrafik. Satsningar
på cykelinfrastruktur genererar ökad cykeltrafik, vilket ger ökad motion och en mycket positiv effekt på
folkhälsan. Cykeltrafiken kommer därför med satsningar att bidra till denna ökade hälsa. Hälsovinsten
bidrar starkt till att satsning inom cykelinfrastruktur är mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Förbättrad
infrastruktur för cykel har även visat sig vara mycket uppskattad hos befintliga cyklister och bidrar till
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Beroende på hur en GC-väg utformas kan den ge relativt små ingrepp i jämförelse med övrig
infrastruktur, däremot kan en separat GC-väg ge mer intrång än exempelvis vägbreddning, därav är det
viktigt att en god utformning av GC-vägar beaktas för att landskapet inte ska påverkas betydande.

ÅTGÄRD: BRISTER INOM GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET
Fokusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Åtgärderna bedöms ha en
positiv inverkan på
klimatet, hur stor
utsläppsminskningen blir
beror av i vilken
utsträckning trafikanter
avstår från bil.

Hälsa

+

En omförflyttning från bil till
cykel ger ökad
vardagsmotion, minskat
buller och ökad
tillgänglighet.

Landskap

0

Vid god utformning
bedöms åtgärderna ge
begränsad påverkan på
omgivande landskap
eftersom nya GC-vägar i
de flesta fall följer den
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befintliga infrastrukturen.
Måttligt intrång i
omgivande miljö vid
upprättande av
cykelparkeringar.

9.1.3 Konsekvensbedömning av åtgärdsområden och övriga åtgärder
Åtgärdsområden inom kollektivtrafiknätet
Åtgärder för kollektivtrafik gäller dels åtgärder längs statligt vägnät, dels åtgärder på kommunalt vägnät
som omfattas av statlig medfinansiering enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar mm. Åtgärderna omfattar inte åtgärder i järnvägsnätet då de
finansieras genom samfinansiering av nationell plan, däremot kan åtgärderna innebära åtgärder i
anslutning till stationer längs med järnvägsnätet vilket ger en indirekt koppling till järnväg.
Kollektivtrafiknämnden2 i Uppsala län antog hösten 2016 ett regionalt trafikförsörjnings-program. Den
utgör en grund för hur prioritering av åtgärden bör göras. Prioriteringsprinciper för
kollektivtrafikanläggningar är åtgärder som förkortar restiden (åtgärder som kortar bytestider vid
bytespunkter), åtgärder som förbättrar framkomligheten, åtgärder som bidrar till att utveckla hela-resanperspektiv (dvs åtgärder i anslutning till kollektivtrafikanläggningen som effektiviserar och förbättrar
möjligheter att cykla, gå eller ta bilen till kollektivtrafikanläggningen). Åtgärder där effekterna når så
många som möjligt ska prioriteras.

Åtgärd

Brister inom kollektivtrafiknätet

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Om restiden förkortas och kollektivtrafiken görs mer
tillgänglig bedöms fler människor välja att åka
kollektivt och låta bilen stå, vilket ger mindre utsläpp.

Hälsa

+

Utsläpp till luft och vatten bedöms minska samt
möjligheten till motion ökar om fler människor kan nå
kollektivtrafikanläggningen med cykel eller gång
istället för att ta bilen.

Landskap

0

Åtgärder i anslutning till kollektivtrafikanläggningar
kan innebära marginellt intrång i omgivande mark
vilket kan påverka landskapet och naturmiljön något.

Landstinget i Uppsala län har som regional kollektivtrafikmyndighet huvudansvar för länets
kollektivtrafikförsörjning. Trafikförsörjningsprogrammet tas fram i enlighet med den
kollektivtrafikslagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2012.
2
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Åtgärdsområden inom gång- och cykel
En ny cykelstrategi har antagits av Region Uppsala i december 2017. Den ger inriktningen för vilka
åtgärder som bör finansieras via länstransportplanen. Ett regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar
som binder ihop viktiga start- och målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels också fysiska gång- och
cykellänkar som binder ihop tätorter i vissa fall.
De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 % av länsplanen. Därutöver
finns behov av GC-vägar läng statlig väg som är av mer lokal funktion. Förslaget innebär att länsplanen
finansierar dessa med 40% och aktuell kommun med 60 %. Avvägningen av procentsatsen består av att
å ena sidan utgöra ett incitament till byggande av gång och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus
och medel från länstransportplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor, det vill
säga kollektivtrafik, cykel och gång.
Eftersom behoven av cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i länstransportplanen
kommer prioritering av cykelvägsobjekt att behöva göras. Det kommer ske efter genomförda
åtgärdsvalsstudier. Prioriteringsprinciper för gång och cykelvägar som är en del av det regionala
cykelvägnätet är: öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel, koppla cykelnätet till
kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter, öka förutsättningar för skolresor med cykel, öka
förutsättningarna att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel. Det handlar också om att förbättra
cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter och öka konkurrenskraft mot bilen (restidskvot,
cykelandel). Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av kommuner är:
trafiksäkerhetsbehov (årsdygnstrafik, hastighetsbegränsning, vägbredd) och det som efterfrågas
(befolkningsunderlag).

Åtgärdsområde

Brister inom gång- och cykel

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Åtgärderna bedöms ha en positiv inverkan på
klimatet, hur stor utsläppsminskningen blir beror av i
vilken utsträckning trafikanter avstår från bil.

Hälsa

+

En omförflyttning från bil till cykel ger ökad
vardagsmotion, minskat buller och ökad
tillgänglighet.

Landskap

0

Begränsad påverkan på omgivande landskap
eftersom nya GC-vägar i de flesta fall följer den
befintliga infrastrukturen. Måttligt intrång i omgivande
miljö vid upprättande av cykelparkeringar

Åtgärdsområden inom trafiksäkerhet
Medel som avsätts för trafiksäkerhet ska användas dels till åtgärder längs med statligt vägnät, dels till
statlig medfinansiering på kommunalt vägnät för trafiksäkerhets- och miljöhöjande åtgärder. Längs det
statliga vägnätet handlar det främst om sidoområdesåtgärder som att ta bort fasta hinder, eller anlägga
sidoräcken och korsningsåtgärder. För statlig medfinansiering på kommunalt vägnät handlar det om
åtgärder som regleras av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar. Prioriteringsprinciper för åtgärder längs med statligt vägnät: prioritering sker
efter ett strikt säkerhetstänkande. Prioriteringsprinciper för åtgärder för statlig medfinansiering: åtgärder
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som bidrar till att stärka ett hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång och cykel samt åtgärder längs
med kommunalt vägnät som utvecklar ett regionalt cykelvägnät.

En säkrare trafikmiljö ger främst positiva effekter inom kategorin trafiksäkerhet. Även
användbarheten av transportsystemet ökar då det i större utsträckning blir tillgängligt för barn,
äldre och funktionshindrande, vars möjligheter att nyttja ett otryggt transportsystem är särskilt
begränsade. Åtgärderna omfattar ofta ökat ianspråktagande av mark, vilket ger risk för vissa
negativa effekter på natur och landskap.

Åtgärdsområde

Brister inom trafiksäkerhet

Målområde

Miljöbedömning
Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Åtgärder som leder till ett hela-resan-perspektiv och
som utvecklar det regionala cykelvägnätet prioriteras
vilket bedöms ge en förflyttning från bil till cykel och
kollektivtrafik vilket ger minskade klimatutsläpp som
följd.

Hälsa

+

Åtgärderna bedöms ha positiva effekter på
människors hälsa eftersom fler bedöms kunna
utnyttja cykelvägnätet om det blir säkrare för
trafikanter. Det ger motion som följd vilket ger en
positiv inverkan på folkhälsan.

Landskap

0

Åtgärderna bedöms ge ett visst ianspråktagande av
mark, vilket innebär en viss risk för negativa effekter
på natur och landskap.

Steg 1- och 2-åtgärder
Utöver att det i planförslaget investeras i ny och förbättrad cykelinfrastruktur inom de närmaste åren
satsas det även på steg 1- och steg 2-åtgärder, för att öka cyklandet och det kollektiva resandet i
regionen. Steg 1-åtgärder innebär åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
och steg-2 åtgärder innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.
Detta kan exempelvis vara åtgärder i form av att anordna en cykelutmaning, uppföra cykelkartor, öka
tillgång till cykelservice (cykelpump och enklare service) och införa fler cykelparkeringar.

ÅTGÄRDSOMRÅDE: steg-1 och 2-åtgärder
Fokusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

Minskade utsläpp eftersom
fler bedöms använda cykel
eller åka kollektivt och låta
bilen stå.

Hälsa

+

Ökad tillgänglighet för
cykel gör att fler utnyttjar
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det transportsystemet
vilket ger mindre utsläpp till
luft och mer motion vilket
gynnar folkhälsan.
Landskap

0

Åtgärderna bedöms inte
påverka landskapsbilden
negativt.

Regional utveckling
En mindre summa avsätts till den regionala utvecklingen. Länstransportplanen har en viktig funktion att
bidra till att uppfylla regionala utvecklingsmål och åtgärder inom åtgärdsområdena bidrar till det. Mindre
men effektiva åtgärder som faller utanför kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet kan
uppkomma och därav avsätts en summa för dessa typer av åtgärder. Det bedöms som positivt om
åtgärderna kan finansieras av flera parter i syfte att förstärka effekterna av regional utveckling.
Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling är att åtgärder ska bidra till att uppfylla något
eller några av de fokusområden (en växande region, en nyskapande region, en region för alla) som finns i
regional utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål.
Dessa åtgärder innebär troligtvis en satsning på strategiska stråk för utveckling inom regionen vilket
främst innebär en satsning på vägar. Detta leder troligtvis till något ökade koldioxidutsläpp. Samtidigt ska
satsningar på åtgärdsområden gå mot hållbara lösningar, vilket innebär att satsningar på vägar även kan
innebära en utveckling för kollektivtrafiken längs med stråken, vilket är positivt för miljön. En satsning på
strategiska stråk innebär att tillgängligheten för människor som bor eller arbetar inom regionen ökar
samtidigt som bullernivåerna för närboende längs med stråken ökar.

ÅTGÄRDSOMRÅDE: Regional utveckling
Fokusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

0

En satsning på regional
utveckling i form av
strategiska stråk kan ge
något högre utsläpp vilket
påverkar klimatet negativt.
Samtidigt kan satsningar
på strategiska stråk också
ha en positiv inverkan på
kollektivtrafiken vilket kan
leda till att fler människor
väljer kollektivt resande
istället för att ta bilen vilket
är positivt ur
klimatsynpunkt.

Hälsa

-

En satsning på vägar kan
ge något förhöjda
bullernivåer för de som bor
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nära de strategiska
stråken.
Landskap

-

Åtgärderna bedöms ge
små intrång i landskapet.

10 Alternativbeskrivning
10.1 Nollalternativ
I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte
genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga alternativ ska kunna
jämföras emot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs konsekvenser.

Enligt Naturvårdsverket är nollalternativet inte en beskrivning av aktuella förhållanden och inte
heller endast en framskrivning av aktuella förhållanden när inga åtgärder vidtas. Istället
inkluderas de åtgärder och den förändring som kan förväntas genomföras även om ingen ny
länstransportplan antas. I denna miljöbedömning innebär nollalternativet därför det tillstånd som
blir följden om regional transportplan för Uppsala län 2018–2029 inte antas. Den huvudsakliga
inriktningen i regional transportplan för Uppsala län 2014–2025 behålls därmed. Det är den
huvudsakliga inriktningen i nollalternativet som sedan jämförs med inriktningen i det föreslagna
planalternativen. De åtgärder som ingår i respektive alternativ presenteras i Tabell 2.
Tabell 2 Fördelning av medel i det föreslagna alternativet, inklusive nollalternativet .

1.Namnsatta objekt

Nollalternativ

Milj
kr.

Planförslag

Milj
kr.

Väg 288 Jälla-Hov
återbetalning

100

Väg 288 Gimo-Börstil

225

Väg 709 återbetalning

15

Väg 55 EnköpingLitslena

101

Väg 288 Hov-Alunda

161

Väg 55 KvarnbolundÖrsundsbro

182

Väg 288 Alunda-Gimo

225

GC-väg UppsalaBjörklinge

53

Totalt

501

Totalt

561
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2. Tillgänglighets-

höjande
fyrspårspaket
kopplat till
bostadsbyggande
och
samhällsutveckling

Totalt:

413

10

3. Samfinansiering
nationell plan

Muddring Hargshamn

10

Muddring Hargshamn

3.Namnsatta brister
(varav statlig
medfinansiering
järnväg)

Väg

150

Brister som behöver
åtgärdas

Järnväg

(213)

Totalt:

363
Totalt:
(213)

Namnsatt brist väg
288 Gimo-Börstil
4.Potter totalt
(åtgärdsområden)

123

123

181
Kollektivtrafik

210

Kollektivtrafik

210

Cykelvägar

210

Gång- och cykelvägar

210

Trafiksäkerhet

60

Trafiksäkerhet

110

Åtgärdsvalsstudier

15

Totalt:

530

Steg 1- och 2-åtgärder

10

Regional utveckling

10

Avräkningssumma
upparbetat 2014–2017

?

TOTALT samtliga
åtgärder

1657

Infart Uppsala och
farledsfördjupning
Hargshamn
40

Totalt:

535

5. Övrigt

TOTALT samtliga
åtgärder

1580
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I Figur 2 redovisas hur fördelningen av medel ser ut i nollalternativet.

Figur 2 Fördelning av medel i nollalternativet (gällande länstransportplan 2014–2025)

10.2 Planförslag
Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018–2029 har i regeringens direktiv räknats upp från
1 580 miljoner kronor till 1 657 miljoner kronor. Till skillnad från tidigare förslag till länsplan
innehåller åtgärdsplanen endast ett förslag till hur länsplanens medel ska användas, inte två
alternativ som var fallet i den tidigare länstransportplanen (2014–2025).
Planförslaget följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta objekt där
utbyggnad av väg 288 Gimo-Börstil påbörjas år 1–3 och utbyggnad av väg 55 Enköping-Litslena
respektive Kvarnbolund-Örsundsbro påbörjas år 4–6. Bland de namnsatta objekten ingår även en
utbyggnad av en GC-väg mellan Uppsala och Björklinge. I planförslaget finns medfinansiering
av åtgärder kopplade till nya stationer längs Ostkustbanan vilket innebär att 413 M kr avsätts för
att kunna delfinansiera åtgärder för tillgänglighet till stationer och knutpunkt för
kollektivtrafiken i Uppsala södra/Bergsbrunna och Alsike samt för finansiering av övriga
åtgärder kopplade till pendeltågsstationer. I planförslaget finns även 10 M kr avsatta för
delfinansiering av Hargshamn.
Namnsatta brister genomförs under år 7–11 och för dessa anslås 123 M kr. Bland de namnsatta
bristerna ingår brister inom vägsystemet, brister inom gång- och cykel och brister inom
kollektivtrafiken. Som tidigare finns en kategori av åtgärdsområden som är åtgärder som bedöms
kosta mindre än 25 M kr. Dessa åtgärder är åtgärder inom kollektivtrafik, gång- och cykel samt
trafiksäkerhet. Utöver åtgärdsområden finns övriga åtgärder i form av steg 1- och 2-åtgärder och
åtgärder för regional utveckling. Bland de övriga åtgärderna ingår även avräkning av
upparbetade summor för 2014–2017. För åtgärdsområdena avsätts totalt 530 M kr. Den totala
summan för övriga åtgärder är ännu ej bestämd men för steg-1 och steg 2-åtgärder och för den
regionala utvecklingen avsätts 10 M kr till respektive kategori, se Tabell 2 ovan.

10.2.1

Skillnader mellan planförslag och nollalternativet

Planförslaget och nollalternativet är relativt lika varandra. Nollalternativet innebär att totalt 717
M kr avsätts för vägprojekt: Inom dessa vägprojekt ingår de namnsatta objekten Väg 288 HovAlunda och Väg 288 Alunda-Gimo (386 M kr), brister inom väg (150 M kr) och namnsatt brist
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väg 288 Gimo-Börstil (181 M kr). Planförslaget innebär att 561 M kr avsätts för namnsatta
objekt inom väg (Väg 288 Gimo-Börstil, väg 55 Enköping-Litslena samt Väg 55 KvarnbolundÖrsundsbro). I planförslaget kommer även en del av potten för namnsatta brister (totalt 123 M
kr) avsättas för åtgärder för brister inom vägsystemet. Hur stor denna andel blir kommer beslutas
i ett senare skede. Vidare kan konstateras att det alternativ där det i något större utsträckning
satsas på namnsatta vägobjekt (då inklusive den namnsatta bristen Väg 288 Gimo-Börstil) är
nollalternativet.
Det namnsatta objektet Gimo-Börstil finns med i både nollalternativet och i planförslaget med
skillnaden att det i planförslaget även diskuteras en mötesfri gång och cykelväg. En åtgärdsstudie
är genomförd där rekommendationen är målstandard 80 km/h, i andra hand 100 km/h.
I nollalternativet avsattes 213 M kr till samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet. I det nya
förslaget slås dessa 213 M kr ihop med 200 M kr avsatta för kapacitetsstark kollektivtrafik.
Planförslaget innebär också indirekta satsningar på järnväg i form av satsningar på stationer i
anslutning till järnvägssystemet.
I potten för mindre brister/åtgärdsområden satsas det betydligt mer på trafiksäkerheten i det nya
planförslaget (110 M kr jämfört med 60 M kr). Det handlar främst om åtgärder längs det statliga
vägnätet och dels till medfinansiering kring kommunalt vägnät. Längs det statliga vägnätet
handlar det främst om sidoområdesåtgärder som att ta bort fasta hinder, eller anlägga sidoräcken
och korsningsåtgärder. För statlig medfinansiering handlar det om att åtgärder som regleras av
förordning (2009:237) om statlig medfinansiering av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar,
åtgärder som stärker hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras. I
gällande plan (nollalternativet) fanns inte kommunal medfinansiering av cykelväg.
Bland de mindre bristerna satsas det mer på gång- och cykelåtgärder i nollalternativet. Samtidigt
satsas det i nollalternativet inga medel från potten ”större namnsatta brister” på cykelvägar,
något som det görs i planförslaget i form av GC-väg mellan Uppsala och Björklinge samt GC
väg längs med Väg 55 och GC-väg längs med en del av väg 288 Gimo-Börstil. En annan skillnad
mellan alternativen är att det i planförslaget satsas på steg 1 och 2-åtgärder för cykel och
kollektivtrafik samt på regional utveckling.
Angående kollektivtrafik så satsas en lika stor summa av potten ”mindre åtgärdsområden” på
åtgärder inom kollektivtrafik för nollalternativet och planförslaget.
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11 Samlade konsekvenser av studerade alternativ
11.1 Metod
I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som kan förväntas av planförslaget samt nollalternativet. Det är
planförslagets och nollalternativets huvudsakliga inriktning i form av tilldelade penningsummor och
prioriterade objekt som bedöms. I Tabell 3 samt i löpande text jämförs de mot varandra.
Vid bedömningen av konsekvenser har utgångspunkten varit Trafikverkets föreslagna fokusområden och
miljöaspekter (Se Figur 1), och därigenom indirekt de svenska miljömålen samt de globala
hållbarhetsmålen. Förslagen till miljöbedömningsgrunder som Trafikverket beskriver i rapporten är tänkta
att vara ett stöd för att bedöma betydande miljöpåverkan och att vid framtagande av långsiktiga
transportplaner utgöra ett bidrag till måluppfyllelse.

11.2 Samlad konsekvensbedömning av respektive alternativ
11.2.1

Planförslag

Klimat
Direkta konsekvenser av de vägtrafikåtgärder som föreslås i planförslaget bedöms, liksom i
nollalternativet, som små eftersom många satsningar endast innebär ombyggnation av befintlig väg
(ombyggnad till mötesfri väg och för sträckan Gimo-Börstil samt väg 600 även utbyggnad av GC-väg).
Indirekt leder sannolikt investeringarna för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet till att fler
människor börjar bilpendla och att antalet tunga transporter ökar på vägarna, vilket leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. Satsningarna på att förbättra vägtrafiken kan också innebära positiva konsekvenser
avseende framkomligheten för kollektivtrafik vilket i så fall bedöms medföra en minskning av utsläppet av
växthusgaser. Upprättande av GC-vägar innebär troligtvis att fler människor väljer cykeln framför bilen,
vilket leder till mindre utsläpp av växthusgaser.
Planförslaget innebär, liksom nollalternativet, en satsning på åtgärder i järnvägssystemet. Potten innebär
bland annat en samfinansiering av Ostkustbanan där planförslaget finansierar en ny station och
knutpunkt i Uppsala södra. Åtgärden syftar till att medföra ökad pendling vilket innebär att färre tar bilen
och utsläppen till luft minskar. Medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik, främst i form av
satsningar på BRT och spårvagn i Uppsala stad innebär även det att fler människor troligtvis låter bilen
står och istället reser kollektivt, vilket leder till minskade utsläpp av klimatgaser
Bland de mindre åtgärdsområdena avsätts det, i nollalternativet och planförslaget, lika mycket pengar för
åtgärder inom kollektivtrafik och cykeltrafik, men i planförslaget avsätts även medel för medfinansiering
av kapacitetsstark kollektivtrafik samt satsningar på kombinationsresor vilket också har en positiv effekt
på klimatet om bilen endast används till anslutande kollektivtrafik istället för att nyttjas hela sträckan, eller
att bilen inte körs alls utan det går att cykla till kollektivtrafikanslutningspunkten.
Hälsa
En tydlig skillnad mellan nollalternativet och planförslaget är att det i planförslaget görs en större satsning
på trafiksäkerheten, både i potten för mindre åtgärdsområden samt att åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten också genomförs bland de större namnsatta bristerna, vilket innebär att det blir säkrare
för människor som färdas längs med vägen och för korsande cyklister.
Satsningar på cykel i planförslaget ger möjlighet till mer motion vilket är positivt för hälsan. Samtidigt
minskar utsläpp till luft om allt fler väljer att färdas med cykel än med bil.
Satsningar på järnväg (samfinansiering) i form av en ny station i Uppsala södra/Bergsbrunna innebär
högre bullernivåer för de som bor i anslutning till den nya stationen. Samtidigt minskar bullernivåerna från
biltrafiken om fler har möjlighet att åka tåg. Den sammantagna påverkan ur bullersynpunkt är att
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bullermiljön riskerar att försämras för de som bor nära stationen, samtidigt som bullernivåerna förbättras
för andra. Satsningar på kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårvagn och/eller BRT i Uppsala stad
kan innebära ökade bullernivåer för de som bor i närheten av spårvagnsstationer och busskurer eftersom
det kan gnissla vid inbromsningen av fordonen. Samtidigt bedöms satsningarna på kollektivtrafiken leda
till att färre människor tar bilen vilket buller från bilvägarna minskar.
Investeringar i bättre framkomlighet på vägarna, genom utbyggnad till mötesfria landsvägar, ger samtidigt
negativa konsekvenser på människors hälsa avseende luftföroreningar och störande buller. De
investeringar som innebär förbättrade förutsättningar att resa kollektivt eller med cykel bedöms emellertid
vara positiva då de indirekt leder till minskat buller och mindre utsläpp av luftföroreningar. Ökad trafik ger
ökade utsläpp som påverkar vattenkvaliteten negativt, men vid ombyggnad av väg finns goda möjligheter
att förbättra dagvattenreningen vilket medför att belastningen på omgivande vattendrag kan minimeras.
Landskap
Investeringar i planalternativet innebär endast ombyggnad av befintliga vägar och järnvägar, GCåtgärder, samt trafiksäkerhetsåtgärder vilket bedöms medföra begränsade intrång i det omgivande
landskapet. Påverkan på landskapet bedöms vara i nivå med den påverkan som nollalternativet ger.
Alternativet bedöms innebära en liten risk att påverka den biologiska mångfalden eller minska antalet
hotade arter i länet. Små intrång är dock inte alltid det samma som små konsekvenser. Konsekvenserna
för djur- och växtlivet och den biologiska mångfalden är helt beroende av de platsspecifika
förutsättningarna på de platser som berörs av nya intrång och detta måste utredas i den tidigare
projektplaneringen.

11.2.2

Nollalternativ

Klimat
Direkta negativa konsekvenser av de vägtrafikåtgärder som föreslås i nollalternativet bedöms, liksom
planförslaget, som små eftersom satsningar endast innebär ombyggnation av befintlig väg (ombyggnad
till mötesfri väg samt upprättande av GC-väg för sträckan Alunda-Gimo). Investeringarna genomförs för
att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet vilket sannolikt leder till att fler människor börjar
arbetspendla och personbilstransporterna ökar, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Samtidigt
kan satsningarna på att förbättra vägtrafiken också innebära positiva konsekvenser avseende
framkomligheten för kollektivtrafik vilket i så fall bedöms medföra positiva konsekvenser avseende
utsläpp av växthusgaser.
En satsning på järnvägsåtgärder bedöms som positivt för klimatet liksom en satsning på kollektivtrafik och
GC-vägar eftersom det leder till överflyttning från biltrafik till cykel- och kollektivtrafik i viss mån och därav
viss klimatnytta. För att få full effekt av detta måste dock begränsade åtgärder för biltrafiken göras, så det
blir svårare att åka bil och lättare med alternativa transportmedel.
Hälsa
Investeringar i bättre framkomlighet på vägarna, genom utbyggnad till mötesfria landsvägar, ger negativa
konsekvenser på människors hälsa avseende luftföroreningar och störande buller. De investeringar som
innebär förbättrade förutsättningar att resa kollektivt eller med cykel bedöms emellertid vara positiva då
de indirekt leder till minskat buller och mindre utsläpp av luftföroreningar. Ökad trafik ger ökade utsläpp
som påverkar vattenkvaliteten negativt, men vid ombyggnad av väg finns goda möjligheter att förbättra
dagvattenreningen vilket medför att belastningen på omgivande vattendrag kan minimeras.
I nollalternativet görs det, liksom i planförslaget, satsningar på järnväg (samfinansiering) för att öka
robusthet för pendeltågstrafik, möjliggöra nya uppehåll för pendeltågstrafik samt för att möjliggöra en
tätare tidtabell. Åtgärden kan innebära sämre bullernivåer för de som bor i anslutning till eventuella nya
stationer men samtidigt minskar bullernivåerna från biltrafiken om fler har möjlighet att åka tåg och
utsläppen till luft minskar om fler får möjlighet att åka kollektivt och låta bilen stå.
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Satsningar på cykelinfrastruktur, vilket görs i både nollalternativet och i planalternativet, bedöms generera
viss ökad cykeltrafik vilket ger ökad motion och positiva effekter på folkhälsan.
Landskap
Investeringar i nollalternativet innebär endast ombyggnad av befintliga vägar och järnvägar samt GCåtgärder, vilket bedöms medföra begränsade nya intrång i det omgivande landskapet. Alternativet
bedöms innebära en liten risk att påverka den biologiska mångfalden eller minska antalet hotade arter i
länet. Små intrång är dock inte alltid det samma som små konsekvenser, se avsnitt 9.2.1.
Ombyggnad av vägar och järnvägar kan medföra förlängning av trummor i vattendrag och breddning av
broar, vilket kan utgöra vandringshinder för flora och fauna. Konsekvensen av detta beror halt av hur
broar och trummor utformas. En konsekvens av ombyggnad kan även vara att tidigare dåligt fungerade
passager av vattendrag åtgärdas.

11.2.3

Jämförelse mellan nollalternativet och planförslaget

I Tabell 3 görs en konsekvensanalys av planförslaget och nollalternativet enligt Trafikverkets ”förslag till
miljöbedömningsgrunder för bedömning av planer och program inom transportområdet” och de
definitioner av varje miljöaspekt som anges där. I tabellen har alternativen (planförslaget och
nollalternativet) graderats på en skala 0 till 2, där 1 har bedömts vara det bästa alternativet (i form av
störst positiv effekt på eller minst negativ effekt på miljöaspekten) med avseende på en viss miljöaspekt
och 2 anses vara det sämsta alternativet. I de fall där nollalternativet och planförslaget är så pass lika
varandra att det inte bedöms finnas någon skillnad i konsekvenser på miljöaspekten, eller att skillnaden
är minimal, har båda alternativen markerats med siffran 0. Det alternativ som fått flest 1: or (i detta fall
planförslaget) är det alternativ som på bästa sätt går i riktning mot de nationella miljömålen och
transportpolitiska målen.
En siffra i tabellen, avseende miljöaspekten ”människors hälsa” har för planförslaget markerats i fet stil
medan motsvarande siffra för nollalternativet är markerad i normal stil. Att siffran markerats i fet stil
innebär här att förslagets positiva påverkan på människors hälsa (trafiksäkerhet) är betydligt mer positiv i
planförslaget, jämfört med vad den är i nollalternativet.
I tabellen går det att utläsa att planförslaget anses ha något bättre förutsättningar att uppnå positiva
effekter på miljöaspekterna, och därigenom att gå i riktning mot de nationella miljömålen och globala
hållbarhetsmålen. Det bör betonas att förutsättningarna inte skiljer sig åt nämnvärt mellan planförslaget
och nollalternativet eftersom förslagen ser relativt lika ut. Planförslaget har fått bäst resultat gällande
miljöaspekterna ”människors hälsa” och då främst för att förslaget bedöms öka tillgängligheten för
människor till sina arbeten, fritidsaktiviteter m.m. samt att förslaget ger ökad trafiksäkerhet, i någon större
utsträckning än i nollalternativet. De satsningar som görs på järnväg i de båda förslagen bedöms öka
tillgängligheten för människor till kollektivtrafik och då även till fritidsaktiviteter och arbete. Eftersom det
satsas något mer på kombinationsresor i planförslaget jämfört med nollalternativet, samt att det i
planförslaget även satsas på kapacitetsstark kollektivtrafik, bedöms tillgängligheten för människor öka
något mer i planförslaget.
I övrigt bedöms planförslaget och nollalternativet vara relativt lika varandra eftersom att satsningar på
cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms vara ungefär lika stora, med den skillnaden att satsningarna på
kollektivtrafik är något större i planförslaget, vilket innebär att utsläpp av växthusgaser och påverkan på
vattenkvaliteten bedöms vara snarlika. Inget av alternativen bedöms ge någon förorening av mark utöver
oljeläckage från bilar i de fall där utbyggnad av väg innebär att fler bilar trafikerar vägarna. Samtidigt kan
satsningarna på cykel och kollektivtrafik innebära att färre bilar trafikerar vägarna och riskerna för
oljeläckage minskar.
I nollalternativet är det något större satsningar på namnsatta vägobjekt, vilket bedöms medföra ökad trafik
på vägarna och kan eventuellt innebära något större utsläpp till luft än i planförslaget. Men samtidigt görs
större trafiksäkerhetsåtgärder i planförslaget vilket kan innebära breddning av vägar och liknande vilket
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också kan leda till ökad trafik och något ökade utsläpp, skillnaderna i utsläpp mellan de två förslagen
bedöms därför vara små.

Tabell 3 Gradering av de två alternativen på en skala 0–2 utifrån deras konsekvenser på de av
Trafikverket framtagna bedömningsgrunder (se kapitel 5) som definieras I tabellen. Förklaring
gällande siffror som är i fet stil respektive normal stil finns på föregående sida.

Fokusområde

Miljöaspekter

Definition

Nollalternativ

Planförslag

Klimat

Klimatfaktorer

Utsläpp av
växthusgaser.
Energianvändning.

0

0

Hälsa

Luft

Emissioner av
luftföroreningar.
Luftkvalitet i tätort.

0

0

Människors
hälsa

Störning i form av
buller, luftförorening
eller vibrationer.
Förorening av
dricksvatten eller
mark, strålning,
byggskede.

0

0

Trafiksäkerhet

2

1

Tillgång till utbud och
aktiviteter (arbete,
fritid)

2

1

Vatten

Påverkan på
vattenkvaliteten både
vid drift och
byggskede

0

0

Mark

Förorening av mark
som kan ge skada
eller olägenhet för
människors hälsa eller
miljön.

0

0

Materiella
tillgångar

Fysiska strukturer
som möjliggör
åtkomst till
ekonomiska värden
såsom
avfall/avfallshantering,
areella näringar,
social infrastruktur,
transportinfrastruktur
m.m. Ett välförgrenat
vägnät är positivt.

2

1
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Landskap

Befolkning

Tillgänglighet till olika
målpunkter. Avser
främst befolkning utan
tillgång till bil (barn,
äldre och
funktionshindrade)

2

1

Djur- och
växtliv,
biologisk
mångfald

Mångfald inom arter,
mellan arter och av
ekosystem

0

0

Landskap

Landskapets skala,
struktur och visuell
karaktär (topografi,
riktning,
öppenhet/slutenhet)

0

0

Forn- och
kulturlämningar,
annat kulturarv
och bebyggelse

Fysiska spår i
landskapet av
människors
användning (mönster i
landskapet,
byggnader,
fornlämningar m.m.)

0

0

11.3 Målkonflikter
11.4 Följdexploatering
Upprättandet av ny infrastruktur kan leda till nya rörelsemönster och nya lägen för etablering av t.ex.
handelsområden. Det ger även förutsättningar för ny infrastruktur i form av vägar och GC-vägar som i sin
tur ger förutsättningar för bostäder i nya lägen, även på avstånd från själva stationsläget. I detta fall är
utbyggnaden av delar av södra Uppsala starkt beroende av om huruvida en station etableras i
Bergsbrunna eller ej.
Stationer längs befintliga järnvägar har ofta centrala lägen och en äldre struktur som är uppbyggd kring
stationen. Att på nytt bygga upp en sådan struktur när stationer åter tas i bruk är i regel främjande för ett
fungerande samhälle med goda gång- och cykelmöjligheter. I takt med tillväxten av de nygamla
stationsorterna ökar serviceunderlaget och det kan ske en minskning av bilberoendet genom att orten blir
mer självförsörjande. Detta blir, ur klimatperspektiv, en god spiral.

11.5 Barriäreffekter
Åtgärder som gäller mitträcken medför att vägar förstärks som barriärer för både människor och djur.
Människors rörelsemönster kan komma att påverkas så att man väljer bort att använda friluftsområden på
andra sidan vägen från bostaden sett, med resultatet att man får sämre tillgång till bra friluftsområden.
Det kan medföra att man i mindre utsträckning rör sig i naturen vilket innebär negativa konsekvenser för
människors hälsa. I de fall mitträcke inte kombineras med längsgående GC-väg blir möjligheterna att ta
sig fram med cykel starkt begränsade för vissa människor vilket får konsekvenser för människors hälsa.
Det innebär troligen att man använder bilen mer med konsekvens för hälsan och klimat som följd.
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11.6 Kumulativa effekter
I länsplanen föreslås en rad ganska små konsekvenser som i sig medför liten risk för betydande
miljökonsekvenser men som sammantaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En kumulativ effekt
som planen innebär stor risk för är klimatpåverkan genom flera små åtgärder i vägsystemet som bidrar till
ökat bilanvändande. En annan kumulativ effekt är när små intrång i värdefulla biotoper tillsammans kan
medföra att levnadsförhållandena för någon eller några arter försämras så mycket att en betydande
negativ påverkan uppkommer. Det är inte bara planens små förändringar som sammantaget kan ge en
kumulativ effekt utan lika mycket planens genomförande tillsammans med t.ex. tätortsbebyggnad och
utbyggnad av annan infrastruktur.

12 Uppföljning av länstransportplanens mål
Målen i länstransportplanen kommer att följas upp i den utsträckning de är kvantifierbara. I
cykelstrategi är samtliga mål mätbara och kommer därför att följas upp i ett regionalt
cykelbokslut som kommer genomföras kontinuerligt av Region Uppsala.

13 Uppföljning av planens miljöpåverkan
Uppföljning av planens miljöpåverkan bör dels göras genom att följa upp det faktiska miljötillståndet i
länet och dels genom uppföljning av hälsoläget hos befolkningen. Med hjälp av den uppföljning som görs
inom ramen för det nationella miljömålssystemet (www.miljömål.se) kan uppföljningen av
länstransportplanens miljöpåverkan i huvudsak tillgodoses. Genom att använda befintliga indikatorer
härifrån blir uppföljningen resursmässigt effektiv.
Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering och
infrastrukturutbyggnader förutsätter en omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar för varje
enskilt objekt. I dessa typer av fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga miljöutredningar,
miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag för de ställningstaganden som
ska göras. Uppföljning och avstämning av de tilldelade medlen för infrastruktursatsningar görs årligen
gentemot Trafikverket. Det är vid dessa avstämningar viktigt att även följa upp de miljömässiga
intentionerna med planen.
Följande indikatorer föreslås för att följa upp effekten av planen:
Klimat


Klimatpåverkande utsläpp



Energianvändning



Körsträcka per invånare

Luft


Besvär av bilgaser



Partiklar i luft



Utsläpp av partiklar PM2,53



Kvävedioxid i luft



Kvävedioxidutsläpp

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer som har tydlig koppling till negativa effekter på hälsan i form av hjärtoch lungsjukdomar, både på kort och lång sikt
3
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Hälsa (inklusive buller)


Besvär av trafikbuller

Befolkning


Körsträcka med bil (även klimat)

Vatten


Klorid i grundvatten



Vägsaltanvändning



Vattenförekomster med god kemisk status (Källa: VISS)

Biologisk mångfald


Vattenförekomster med god ekologisk status (Källa: VISS)

Faktaruta: Lagstiftningens krav på uppföljning av planer

Alla planer som ska miljöbedömas måste också följas upp. Syftet med
kravet på uppföljning är att myndigheten som antagit planen tidigt ska skaffa
sig en kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande
medför. Det ska göras för att ”myndigheten…tidigt skall få kännedom om
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga
åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (MB 6 kap. 18 §). ”Åtgärder för
avhjälpande” avser givetvis endast negativ miljöpåverkan.
Uppföljningen ska omfatta all betydande miljöpåverkan: positiv, negativ,
förutsedd, oförutsedd, och gränsöverskridande. Fokus ska vara på den
betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan få enligt
miljöbedömningen samt effekterna av de åtgärder som vidtas för att minska
påverkan. Uppföljningsansvaret ligger hos den myndighet som har antagit
planen (MB 6 kap. 18§). Det inbegriper även det ekonomiska ansvaret för
uppföljningen och eventuella åtgärder. Själva genomförandet av
uppföljningen kan helt eller delvis utföras av exempelvis en konsult eller
annan aktör. Resultaten från uppföljningen ska dokumenteras och bör göras
tillgängliga för allmänheten.
Det finns inga krav på att upprätta ett enskilt uppföljningsprogram per plan
utan istället rekommenderas ett befintliga övervaknings- och
uppföljningssystem används när det är lämpligt. De kumulativa effekterna
av planen kan t.ex. i vissa fall lättare konstateras om uppföljningen och
övervakningen omfattar flera planer och program. Hur uppföljningen ska gå
Bilagatill1bör
Källor
anpassas till planen och beror bl.a. av hur miljöförstörande planen
antas vara, det finns således inga närmare bestämmelser om tidpunkter,
Regering och Riksdag
frekvens eller metod för uppföljningen. Effekterna av planen analyseras i
samband
med ordinarie uppföljning.
Miljöbalken
6 kapitlet
Förordning
(1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar
(Källa:
Naturvårdsverket.
Handbok 2009.1)
Förordning (2009: 237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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