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Sammanfattning 

Detta arbete har genomförts i samarbete med Vägverket Region Mitt med syfte att utvärdera 

hur bedömningen i de samlade effektbedömningarna är genomförda. En samlad 

effektbedömning är ett dokument som ska sammanfatta vilka effekter ett vägprojekt kommer 

medföra utifrån befintliga dokument. Bland annat brukar den samlade effektbedömningen 

bedöma miljöeffekter utifrån en upprättad miljökonsekvensbeskrivning. I den samlade 

effektbedömningen ska både de effekter som kan värderas monetärt och de som inte kan 

värderas monetärt ingå. Ett flertal miljöeffekter som påverkan på naturmiljö, 

markanspråkstagande och barriäreffekter är svåra att värdera monetärt och hamnar då under ej 

prissatta effekter. Dessa ska utifrån det som framgår av exempelvis 

miljökonsekvensbeskrivningen bedömas. Då bedömningen blir individberoende utförs de med 

varierande kvalitet. Handledningen för den samlade effektbedömningen säger att ej prissatta 

effekter av betydelser ska ingå och att en motivering ska ges. Det medför att upprättaren av 

den samlade effektbedömningen själv måste sortera ut de effekter som bör ingå. Det gör att de 

samlade effektbedömningarna blir subjektiva då påverkan av en effekt kan tolkas olika. Den 

samlade effektbedömningen upprättas av konsultfirmor på uppdrag av Vägverket och i denna 

studie har två regioner, Mitt och Sydöst med respektive konsultfirmor jämförts. 

 

16 projekt ingick i studien, 8 projekt från Region Mitt och 8 projekt från Region Sydöst. I 

studien låg fokus på de miljöeffekter som påvisades och de dokument som granskades var 

miljökonsekvensbeskrivningar samt de miljöeffekter som finns beskrivna i de samlade 

effektbedömningarna.  För att systematiskt ta fram vilka effekter som beskrivs i 

miljökonsekvensbeskrivningarna har metoden i denna studie varit en innehållsanalys. 

Resultatet från studien visar att ingen samlad effektbeskrivning fullständigt speglar de effekter 

som framgår i miljökonsekvensbeskrivningarna. Majoriteten av de samlade 

effektbedömningarna bedömdes som godkänd med anmärkning, resterande underkändes. 

Utifrån studien går det inte att påvisa någon större skillnad mellan regionerna utan den 

handledning som finns för den samlade effektbedömningen används likartat i båda 

regionerna. Vissa brister i den samlade effektbedömningen kunde påvisas som bland annat att 

begränsningen av antal sidor sänker kvalitén, att en källhänvisning skulle vara önskvärt, att 

vissa indikatorer som används är för omfattande samt att måluppfyllelsebedömningen för 

miljömålet är svårgenomförbar som den i dagsläget är utformad. Vägverkets verksamhet ska 

sträva efter att uppnå de transportpolitiska målen och de projekt som genomförs bör därför 

bidra mot de långsiktiga målen. Några av de åtgärdsförslag som denna studie mynnade ut i 

var att sidantalet och där med innehållet bör ökas. Detta för att få ett mer utvecklar innehåll 

som på ett representativt sätt kan avspegla de effekter som vägprojektet medför. Andra förslag 

var att hänvisningar till miljökonsekvensbeskrivningen skulle underlätta granskningen av den 

samlade effekt beskrivningen, att några indikatorer som används bör delas upp då de i 

dagsläget är för omfattande samt att måluppfyllelsebedömningen för miljömålet bör ses över 

då dess omfång är för stor.
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer det empiriska materialet presenteras kortfattat samt ge en 

bakgrund till studien. 

 

Det här examensarbetet genomfördes i samarbete med Vägverket och syftar till att utreda hur 

miljöaspekter såsom bullerstörning, naturmiljö, landskapbild, kulturmiljö och människors 

hälsa tas med i de planerade vägprojekten. Vägverket är en omfattande organisation med 

huvudkontor i Borlänge. Därifrån sker en nationell organisationsstyrning för att uppnå de 

transportpolitiska målen som finns uppsatta. Vägverkets verksamhet är uppdelat i sju regioner 

som täcker in hela Sverige och har ett regionkontor i varje. Dessa regioner är Norr, Mitt, 

Skåne, Mälardalen, Stockholm, Väst och Sydöst. Detta arbete gjordes till största delen innan 

Vägverket omstrukturerades till Trafikverket och därför är organisationen beskriven som den 

såg ut för Vägverket. Trafikverket är en sammanslagning av Vägverket och Banverket samt 

vissa delar av SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. De förändringar som skett i och 

med omstruktureringen påverkar i sig inte resultatet av detta arbete och därmed kommer inte 

Trafikverket nämnas i rapporten. 

 

De tre trafikverken Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket har tillsammans med 

Transportstyrelsen tagit fram en nationell plan för transportsystemet under åren 2010-2021 

(Vägverket 2009a). Syftet med det är att planera vilka projekt som ska prioriteras och 

genomföras de kommande 12 åren inom de fyra transportslagen väg, järnväg, sjö- och luftfart. 

Till den nationella planen finns det även en upprättad miljökonsekvensbeskrivning som syftar 

till att generellt utröna vilka miljöeffekter som uppstår om den nationella planen genomförs 

kontra nollalternativet, det vill säga att planen inte verkställs (Vägverket 2009b). 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar även till att visa vilka effekter det blir för det 

transportpolitiska miljömålet om planen uppfylls. Det transportpolitiska miljömålet är 

uppdelat i del- och etappmål där bland annat de nationella miljömålen ingår. Transportsektorn 

har i dag en betydande miljöpåverkan och står bland annat för över 30 % av 

koldioxidutsläppet. Det medför att trafikverken har krav på sig att sträva mot att minimera 

påverkan på miljön samt att nybyggnationer av transportsystemet leder till att de 

transportpolitiska målen uppfylls. 

 

Vägverkets verksamhet styrs av den transportpolitik som förs i Sverige och utifrån den har det 

upprättats transportpolitiska mål (Vägverket 2008c). De mål som låg till grund inför 

planeringsomgången 2010-2021 är de som presenteras nedan. Det övergripande 

transportpolitiska målet var ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. För att målet ska 

vara hanterbart att sträva efter i den dagliga verksamheten hade målet delats upp i sex delmål: 

 

 Ett tillgängligt transportsystem, transportsystemet ska utvecklas så att medborgarnas 

och näringslivets transportbehov uppfylls. 
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 En hög transportkvalitet, transportsystemet ska utformas så att en hög transportkvalitet 

uppnås för medborgare och näringslivet. 

 En säker trafik, detta mål strävar till att uppnå nollvisionen som säger att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt från trafikolyckor inom transportsystemet. 

 En god miljö, transportsystemet ska utformas så att miljökvalitetsmålen uppnås. 

 En positiv regional utveckling, transportsystemet ska utformas så att det bidrar till 

måluppfyllning av den regionala utvecklingspolitiken samt att problematiken med 

långa transportsträckor motverkas. 

 Ett jämställt transportsystem, transportsystemet ska utformas så att det uppfyller både 

kvinnor och mäns behov. 

 

Till varje delmål har det även utformats etappmål som bryter ner målen ytterligare, detta 

skapar mål som är hanterbara i den dagliga verksamheten. 

 

Länen i Sverige fick i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till länsplaner i ett samarbete 

mellan länsstyrelsen och regionala självstyrelseorgan eller kommunala samverkansorgan för 

tidsperioden 2010-2021 (Länsstyrelsen Jämtlands län 2009). Beroende på hur stor andel 

ekonomiska medel som tilldelas varje region i landet kan projekten i länsplanerna 

genomföras. De projekt som är namngivna i länsplanerna har en investeringskostnad på över 

25 miljoner kronor. De strävar efter att uppnå de transportpolitiska målen samt att bidra till 

den regionala utvecklingen. Om projekt har en investeringskostnad under 25 miljoner kronor 

hamnar de under olika åtgärdsområden. Det kan bland annat vara bulleråtgärder eller när en 

väg breddas med ett körfält och blir en 2+1 väg. Projekten som är namngivna i den nationella 

planen har en investeringskostnad på över 50 miljoner kronor. Den nationella planen för 

2010-2021 fastställdes våren 2010. 

  

Regionerna står själva för utformandet av de regionala planerna där Vägverket har stått för 

underlaget, strävan är att uppnå den största möjliga samhällsnyttan. Varje projekt går igenom 

fyra planeringssteg innan projektet kan genomföras (Vägverket 2008a). De fyra stegen är: 

förstudie, vägutredning, arbetsplan och till sist en bygghandling. Detta för att utreda olika 

alternativ för att i slutändan genomföra det bäst lämpade alternativet. I förstudien genomförs 

en generell bedömning av projektet och olika alternativ presenteras, den innehåller en 

miljödel som ytligt framför vilka förutsättningar som gäller för projektområdet. Om projektet 

bedöms lönsamt efter förstudien går det vidare till en vägutredning där det sker en gallring av 

alternativa dragningar, de som blir kvar beskrivs mer detaljerat och specifikt. I 

vägutredningen är det krav enligt väglagen att ha en upprättad miljökonsekvensbeskrivning. 

När vägutredningen är upprättad beslutas det vilket alternativ som ska genomföras och en 

arbetsplan tas fram där alternativet på detaljnivå blir utrett. Till arbetsplanen upprättas en ny 

miljökonsekvensbeskrivning som grundläggande utreder de miljöeffekter som kan uppstå mot 

nollalternativet. Det sista steget innan byggstarten är att en bygghandling upprättas där all 

teknisk data ska finnas med så att det är möjligt att rent praktiskt anlägga vägen.  Det är inte 
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ovanligt att förestudien visar att det enbart finns ett alternativ. Då går planeringen vidare 

direkt till att en arbetsplan upprättas utan att en vägutredning måste genomföras. Dessa olika 

planeringssteg illustreras i figur 1. 

 

 
Figur 1 visar de fyra planeringsskedena innan byggstarten som i denna figur illustreras som byggskede. När det i 

förstudien inte finns fler än ett alternativ för dragningen hoppas vägutredningen över och en arbetsplan upprättas 

direkt efter förstudien. 

 

Vägverket har tagit fram ett system som heter fyrstegsprincipen när de ska bedöma vilken 

åtgärd som är lämpligast att genomföra (Vägverket 2002:72). Det ska vara en princip som 

gäller all åtgärdsplanering och de fyra stegen är: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

3. Vägförbättringsåtgärder 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

För att veta vilket steg som ska användas måste en bristanalys ha genomförts där bristerna 

identifieras (Vägverket 2002:72). När bristerna är klarlagda går det att följa de fyra stegen tills 

önskat resultat uppnås. Steg 1 innebär att det befintliga vägnätet inte åtgärdas utan det tas 

fram alternativ för att minska transportbehovet på den aktuella sträckan, exempelvis en utökad 

kollektivtrafik. I steg 2 riktas åtgärder för att få effektivare, säkrare och miljöväntligare 

transporter och på det sättet minska belastningen på vägsträckan. Steg 3 förbättringar av 

vägen i befintlig sträckning, mindre åtgärder för att öka standarden på vägsträckan. Slutligen i 

steg 4 krävs det att vägsträckan dras om eller att större åtgärder måste till. Genom att tillämpa 

denna princip undviker Vägverket i så stor omfattnings som möjligt att genomföra projekt 

som med enklare medel kan undvikas. 

 

De projekt som användes i denna studie var lokaliserade i Region Mitt och Sydöst, de totalt 

16 projekten var uppdelade lika mellan regionerna. Till var och ett av dessa 16 projekt finns 

det en samlad effektbedömning och de är med i planeringsomgången 2010-2021. Majoriteten 

det vill säga 9 av de projekt som granskats har haft en miljökonsekvensbeskrivning i 

vägutredningsstadiet. 6 av miljökonsekvensbeskrivningarna har hämtats från arbetsplaner och 

1 projekt hade enbart en upprättad förstudie.  



Philip Näslund 

Examensarbete 

Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet 

 

 

9 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utröna hur de samlade effektbedömningarnas 

miljöbedömningar stämmer överens med de upprättade miljökonsekvensbeskrivningarna. 

Detta för att tydliggöra styrkor och svagheter med den samlad effektbedömningen och stärka 

den genom förbättringsförslag. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur är bedömningen gjord i den samlade effektbedömningen? Stämmer de effekter 

som presenteras överens med miljökonsekvensbeskrivningen? 

 Påverkas den samlade effektbedömningen av vilket skede projektet ligger i? 

 Hur ser måluppfyllelsen ut? Uppfylls det transportpolitiska delmålet En god miljö? 

 Finns det någon skillnad mellan Region Mitt och Region Sydöst bedömningar i de 

samlade effektbedömningarna? 

 Har de ej prissatta effekterna någonsin vägt över så att den sammanfattade 

bedömningen har ändrats? 

1.3 Avgränsningar  

Det finns många vägprojekt i Sverige vilket gör att detta arbete kräver ett antal avgränsningar. 

Den geografiska avgränsningen är att alla projekt som ingår i arbetet ska vara lokaliserade i 

Region Mitt eller Region Sydöst. 16 projekt ingår i studien där 8 projekt är lokaliserade i 

Region Mitt och 8 projekt i Region Sydöst. Denna indelning gjordes för att jämföra om det 

finns skillnader i det material som är uppfört av två konsultfirmor, Sweco i Region Mitt 

respektive Vectura i Region Sydöst. De utvalda vägprojekten har en investeringskostnad på 

under 500 miljoner kronor. Anledningen till den gränsen är att dessa inte får lika stora 

resurser under utredningen som de projekt som är större då de antas ha en mindre påverkan på 

miljö, hälsa och samhälle men det är nödvändigtvist inte sant. För de projekt som har en 

investeringskostnad på under 500 miljoner kronor finns även en gräns på två A4 sidor per 

samlad effektbedömning. Det var viktigt att de projekt som ingick i underlaget för detta arbete 

hade en samlad effektbedömning samt en miljökonsekvensbeskrivning alternativt en 

miljöutredning i förstudiefasen. I de samlade effektbedömningarna granskades enbart de ej 

prissatta effekterna vilket gör att vissa delar i den samlade effektbedömningen inte bedömts. I 

denna studie är enbart det transportpolitiska delmålet En god miljö som bedöms. De övriga 

transportpolitiska delmålen granskas ej i denna studie. Avgränsning i tid finns inte direkt utan 

de projekt som ingår är aktuella men ej genomförda. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer det ges en beskrivning av den samlade effektbedömningen och dess 

uppkomst samt en bakgrund till de miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas i samband 

med vägprojekt.  

2.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

Det är enligt svensk lag krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas när en 

verksamhet genomförs som väntas få betydande miljöpåverkan, exempelvis ett vägprojekt 

(Rubenson 2007). De krav som ställs på upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar i 

vägprojekt kommer från ett flertal olika lagstiftningar (Vägverket 2008a).  

I början ställdes endast vissa krav i väglagstiftningen men i och med införandet av 

miljöbalken 1998 samt ändringar i väglagen har kraven på miljökonsekvensbeskrivningar och 

deras innehåll ökat. I Miljöbalkens sjätte kapitel ställs krav på miljökonsekvensbeskrivningar 

(Rubenson 2007). De krav som ställs där kompletteras med väglagen som styr i vilken 

omfattning miljökonsekvensbeskrivningen tas med i planeringen samt styrning av samråd, 

informationsmöten och utställning för offentlig granskning (Väglag 1971:948). 

De första kraven på miljökonsekvensbeskrivning infördes i väglagen 1987 och har sedan dess 

ständigt förbättrats (Vägverket 2008a). 

 

I den förstudien som upprättas ska det finnas ett miljöavsnitt som visar vilken inriktning 

projektet har och uppmärksammar vilka miljöförutsättningar som finns (Vägverket 2008a). I 

vägutredningen ska det finnas en upprättad miljökonsekvensbeskrivning för de alternativ som 

är presenterade och utifrån den bedöms det om projektet kan fortsätta. När projektet kommer 

in i arbetsplanskedet ska en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning upprättas som besktriver 

det valda alternativets miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även utformas för 

att uppfylla det som framgår av Vägverkets författningssamling 2007:223 och vägkungörelsen 

som gäller vägprojekt för allmän väg. Vägkungörelsen beskriver bland annat vad som bör 

beaktas i utformningen av arbetsplanen. För planering av vägar och gator i tätorter ska det ske 

i samråd med de krav som ställs i plan- och bygglagen gällande miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen som upprättas vid vägprojekt ska sammanfattningsvis 

uppfylla miljöbalken, väglagen, Vägverkets författningssamling 2007:223 och 

Vägkungörelsen. 

 

På EU nivå har det bland annat tagits fram ett EG direktiv 2001/42/EG om strategisk 

miljöbedömning i planer och program (Van Buuren & Nooteboom 2010). Den strategiska 

miljöbedömningen är ett komplement till EIA (Environmental Impact Assessment) direktivet 

85/337/EEG som används vid planering av projekt som väntas ha konsekvenser på miljön. 

Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att få in en miljöbedömning i ett tidigt 

planeringsskede. Detta har integrerats med den nationella lagstiftningen i Sverige (Vägverket 

2008a). Det är Länsstyrelsen som godkänner miljökonsekvensbeskrivningarna i 
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vägutredningen samt arbetsplanen, i de fall då Länsstyrelsen och Vägverket inte är överens 

går regeringen in som beslutsfattare. 

2.2 Samlad effektbedömning 

Att skapa ett underlag för att bedöma miljöeffekter är något som ständigt har utvecklats de 

senaste 30 åren (Pollard et. al 2008). Det har gått från enklare varianter av riskanalyser till allt 

komplexare bedömningar som strävar efter att täcka in all miljöpåverkan som kan uppstå. 

Projekt som genomförs har alltid någon påverkan, och om ingen negativ effekt ska uppstå kan 

kostnaden bli orimlig. Utgångspunkten bör istället vara att uppnå en så liten påverkan som 

möjligt inom rimliga ekonomiska gränser. Att förse beslutsfattare med en effektbedömning är 

viktigt för att det i ett tidigt skede ska gå att få kunskap om vilka effekter som kan uppstå om 

projektet genomförs. En utveckling som skett är att effektbedömningar har fått ett bredare 

perspektiv (Jay et al. 2007). Tidigare har effektbedömningarna varit enkelspåriga, exempelvis 

att de enbart gjordes bedömningar för miljöeffekter. I dagsläget bedöms effekter mot det 

mångdimensionella uttrycket hållbar utveckling. De tre dimensionerna ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet måste alla få en plats för att samhället ska kunna planeras långsiktigt och 

hållbart (Joumard & Nicolas 2010). Det är framförallt i den långsiktiga planeringen det är 

viktigt att de sociala och ekologiska delarna får lika stort utrymme som det ekonomiska. Om 

balansen mellan de tre dimensionerna inte fungerar går det inte heller att uppnå en långsiktig 

ekonomisk tillväxt. 

 

Effektbedömningar har genomgått ytterligare förändringar under de senaste åren (Jay et al. 

2007). Förändringarna har genomförts så att effektbedömningarna ska få en större plats i 

beslutsfattandet och så att miljöeffekter generellt får en större plats i dagens 

samhällsplanering. Men effektbedömningar ifrågasätts från flera håll med huvudargumentet 

att det är svårt att skapa en effektbedömning som är tillräckligt tillförlitlig för att använda som 

beslutsunderlag (Jalava et. al 2010). Studier inom området visar att det finns ett flertal 

faktorer som kan påverka effektbedömningens kvalitet. Exempel på dessa faktorer är bland 

annat att det som ingår i miljöeffektsbedömningen kan ha bakomliggande processer som inte 

kommer med i bedömningen och att det kan vara svårt att bedöma vilken grad av påverkan ett 

projekt kommer att få. Andra faktorer som diskuteras är hur resultatet av 

miljöpåverkansbedömningen ska kommuniceras, följas upp och användas som 

beslutsunderlag. 

 

Effektbedömningar i någon form har funnits i Vägverket sedan 1970-talet och har ständigt 

förbättrats (WSP 2005). Under 1990-talet blev Vägverkets verksamhet mer målstyrd och ett 

flertal politiska mål antogs vilket medförde att det blev viktigt att se vilken måluppfyllning 

som vägprojekten bidrog med. Grunden till den samlade effektbedömningen som var den 

effektbedömningsmetod som användes i planeringsomgången 2010-2021 var det material som 

WSP tog fram 2005. WSP är en konsultfirma som på uppdrag av Vägverket 2005 utvärderade 

effektprofilen som var föregångaren till den samlade effektbedömningen. Effektprofilen var i 
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den förra planeringsomgången 2004-2015 en del av beslutsunderlaget och syftet var att 

komplettera den samhällsekonomiska kalkylen. Den samhällsekonomiska kalkylen är ett 

verktyg som används inom Vägverket och i den bedöms de effekter som kan värderas 

monetärt (WSP 2005). Effektprofilen skulle sammanfatta resultatet av kalkylen samt den 

verbala konsekvensbeskrivningen för att se kopplingen mot de transportpolitiska målen och 

föra fram ej prissatta effekter. Det var viktigt att säkerställa att de projekt som genomfördes 

strävade efter de transportpolitiska målen som fanns uppsatta och effektprofilen skulle skapa 

en sammanfattande bild över varje projekt som skulle genomföras. 

 

Det utvärderingsarbete som WSP genomförde 2005 visade på ett flertal brister i effektprofilen 

(WSP 2005). Den ansågs först och främst som ojämn och svag och fick därför en liten plats i 

den tidigare planeringsomgången för åren 2004-2015. Det uttryckts problematik kring ett 

antal av de indikatorer som skulle användas bland annat att de var för omfattande och svåra 

att gradera i en värderingsskala. En annan svårighet var att veta hur värderingen av effekter 

skulle ställas mot kostnaden. Det visade sig i utvärderingen att effektprofilen var minst 

betrodd av de som jobbade inom Vägverket medan externa kontakter hade större tillit till den. 

Detta antogs visa på att bristerna i effektprofilen var kända inom organisationen. Det som 

framgick ur utvärderingsarbetet låg till grund för den nya effektmodellen, den samlade 

effektbedömningen. 

 

Under 2008 tog Vägverket fram en uppdaterad rapportserie under namnet Effektsamband för 

vägtransportsystemet (Vägverket 2008:b) Det är en uppdaterad variant av föregångaren 

Effektsamband 2000 som bland annat beskrev tillämpning och handledning av effektprofilen 

(Vägverket 2001:80). I Effektsamband för vägtransportsystemet har effektprofilen ersatts med 

samlad effektbedömning med strävan att uppnå förbättringar och ett ökat förtroende 

(Vägverket 2008:b). Det har även utvecklats en mer omfattande handledning till den samlade 

effektbedömningen som är framtagen av WSP på uppdrag av Vägverket. Upprättandet av den 

samlade effektbedömningen följer i regel två riktlinjer, den ska upprättas i samband med en 

samhällsekonomisk kalkyl samt om projektet har en investeringskostnad på 25 miljoner 

kronor och ingår i länsplanerna eller 50 miljoner kronor om de ingår i nationella planen. I den 

samlade effektbedömningen ska vissa punkter finnas med. Det aktuella vägprojektet ska vara 

kort beskrivet med en nulägesbeskrivning och förslagen åtgärd. Till den förslagna åtgärden 

ska en bedömning om projektet är lönsamt, nyckeltal, prissatta effekter, ej prissatta effekter 

samt en måluppfyllelsebedömning finnas med. De dokument som ligger till grund för den 

samlade effektbedömningen ska framgå. De prissatta effekterna beräknas monetärt i 

programmet EVA medan de ej prissatta effekterna inte ska värderas med siffror eller 

bokstäver. Dessa ska istället verbalt bedömas exempelvis positivt/negativ påverkan följt av en 

motivering. De effekter som ingår i EVA-kalkylen är restider, fordonskostnader, 

godskostnader, komfort, trafikolyckor, luftutsläpp, byggkostnader samt drift och underhåll.  
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Det som inte går att beräkna monetärt bedöms i de ej prissatta effekterna och innehåller bland 

annat barriäreffekter, påverkan tätort, påverkan landsbygd, buller, anspråkstagande av mark 

och regional utveckling. I bilaga 2 finns mallen för den samlade effektbeskrivningen. 

 

För projekt med en investeringskostnad under 500 miljoner kronor får den samlade 

effektbedömningen samt den samhällsekonomiska kalkylen inte överstiga två A4 sidor. En 

större förändring mot den tidigare effektprofilen är att effekterna inte ska ställas mot 

investeringskostnaden utan de ska enbart spegla vilka effekter projektet har oberoende av 

kostnader. Dock ska en samhällsekonomisk bedömning av både prissatta och ej prissatta 

effekter genomföras. I den samlade effektbedömningen har en större vikt lagts på 

måluppfyllelsen av de transportpolitiska målen och ett jämställdhetsmål har tillkommit. 

(Vägverket 2008c). Måluppfyllelsen för varje transportpolitiskt delmål bedöms verbalt och 

ska motiveras. Om det uppstår målkonflikter i och med att projektet genomförs ska det framgå 

under en egen rubrik samt att det ska framgå vilket material som den samlade 

effektbedömningen bygger på i en referensdel. 

3. Metod 
I detta kapitel presenterar den metod som används i studien för att inhämta det empiriska 

materialet. 

 

Metoden för detta arbete är en textanalys, detta för att få fram vad som är relevant i det 

material som analyseras. Det finns ett flertal olika textanalytiska metoder och i detta arbete 

kommer en innehållsanalys att tillämpas. Metoden valdes för att studien ska kunna uppfylla 

sitt syfte som är att se hur två dokument förhåller sig till varandra. Det är innehållet i dessa 

dokument som har en avgörande roll. En innehållsanalys syftar till att systematiskt bedöma 

innehållet i en text för att det ska vara möjligt att utskilja olika företeelser i materialet. Detta 

genomförs mot ett bestämt forskningssyfte (Bergström & Boréus 2000). Fokus ligger 

fortfarande i språket med syfte att se hur exempelvis ord, meningar, argument, teman är 

uppbyggda och används (Duriau et. al 2007). Innehållsanalysen kan både vara kvantitativ 

eller kvalitativ där inga statistiska delar som att räkna ord ingår, utan syftar till att tolka 

texten. Huruvida den kvantitativa eller kvalitativa metoden väljs avgörs av syftet med 

innehållsanalysen. 

 

Innehållsanalysen har fördelar mot många andra textanalysmetoder då det går att se hur texten 

på djupet har influerats av tolkningar, strukturer och fenomen (Duriau et. al 2007). 

Innehållsanalysen går även att applicera på många olika sorters texter och dokument och den 

flexibiliteten ger den en fördel mot andra textanalyser. Att det genom innehållsanalysen både 

går att räkna återkommande fenomen i texten samt att gå ner på djupet och utföra tolkningar 

av texten är en klar fördel med denna typ av analys. Innehållsanalysen passar bra mot 

organisatoriska dokument då den inte är känslig för flera källor utan kan utformas för att passa 
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dokument från olika tidsperioder. Analysen kräver inte några specifika dokument utan kan 

genomföras på det material som finns tillgängligt (Duriau et. al 2007). Det kan vara en god 

egenskap då flera organisationer har dokument som kan vara sekretessbelagda av olika 

anledningar. Innehållsanalysen är relativt säker att använda då det kodningsschema som 

upprättas går att revidera om felaktigheter upptäcks samt att den vid behov kan kombineras 

med andra analysmetoder. 

 

Något som kan vara problematiskt med innehållsanalysen är dess flexibilitet, den saknar fasta 

definitioner och förfarandet i kodningsprocessen kan variera (Hsieh & Shannon 2005). Detta 

medför att de studier som använder sig av innehållsanalysen kan vara så olika att jämförelser 

studier emellan blir svårt. För att få fram tillförlitliga resultat från innehållsanalysen är 

kodningsprocessen en viktig del. Kodningsschemat upprättas beroende på syftet med analysen 

och går inte att generalisera studier emellan. Att kodningsschemat utförs så att relevanta 

slutsatser kan dras är väsentligt och påverkar trovärdigheten av hela studien (Kondracki et. al 

2002). Inom innehållsanalysen men även textanalyser generellt är det två områden som ofta 

kommer upp till diskussion och det är validitet och tillförlitlighet. 

 

I valideringsproblematiken är det viktigt att i studien precisera vilken typ av media som ska 

studeras, vilken typ av text det är samt hur urvalet har gått till (Kondracki et. al 2002).  

Urvalet bestämmer vad som kommer med i studien och det är viktigt att inte väsentliga delar 

utelämnats eller att vissa delar är överrepresenterade. Exempelvis kanske det ska vara ett 

slumpmässigt urval men som av någon anledning ändå blivit styrt. För att säkerställa detta bör 

det genomföras en teststudie på kodningsschemat där resultatet utvärdera för att se om det är 

relevanta för studien (Kondracki et. al 2002). Det är rekommenderat att minst två personer 

utför kodningen efter kodningsschemat för att säkerställa att kodningen med 

kodningskategorier och kodningsenheter inte tolkas olika. Det är även viktigt att genomföra 

dubbelkodning det vill säga att samma kodare går tillbaka efter en tid och genomför samma 

kodning en gång till på materialet för att se så inte analysen har förändrats med tiden. 

 

Att kodningsschemat blir korrekt utfört är en av de viktigaste delarna med denna analysmetod 

och det poängteras i Kondracki et. al (2002). I denna studie genomfördes en teststudie av 

kodningsschemat. Under arbetets gång upptäcktes några mindre brister i kodningsenheterna 

som medförde att vissa texter fick ingå i kodningar som egentligen inte helt passade. Detta 

bör inte ha påverkat resultatet men medförde extra arbete under arbetets gång. Exempelvis låg 

barriäreffekt under kodningsenheten friluftsliv och djurliv. När en barriäreffekt som 

egentligen inte berörde någon av dessa uppstod fanns det ingen kodningsenhet och det då 

hamnade den kodningen ändå under friluftsliv. Då detta inte uppmärksammades i teststudien 

gick det inte att ändra i ett senare skede. Men de brister som finns i det nuvarande 

kodningsschemat är av enklare karaktär. Kodningsschemat har inte testats av fler personer 

vilket rekommenderades på grund av att detta arbete inte delades upp på flera studenter. Det 

bör inte ha allt för stora effekter med tanke på omfattningen av dokument som granskades. 
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Som rekommenderat dubbelkodades några dokument men inte funnit att bedömningen 

ändrades.  

 

I utformandet av ett kodningsschema ska det framgå vad innehållsanalysen går ut på, det vill 

säga vad i texten som är relevant för studien. Som utgångspunkt till detta schema har ”The 

Weber Protocol” använts. Följande 8 punkter har Weber (1990) tagit fram som grund till ett 

textkodningsschema. 

1. Definiera kodningsenheterna (till exempel ord, teman, argument eller något annat som går 

att urskilja i texten). 

2. Definiera kodningskategorier. 

3. Testa kodningsschemat på en liten del av materialet. 

4. Bedöm precisionen och tillitligheten av det resultat som framgår av teststudien. 

5. Revidera kodningsschemat om det inte stämmer. 

6. Börja om vid steg 3 tills ett tillfredsställande resultat uppnås. 

7. Koda all text. 

8. Utvärdera det uppnådda resultatets precision och pålitlighet. 

 

Innehållsanalysen kommer följa Webers (1990) åtta punkter för att på det sättet skapa ett 

kodningsschema som passar denna studie, kodningsschemat finns i bilaga 1. 

 

Innehållsanalysen i detta arbete hade en kvalitativ utgångspunkt och vara den metod som tog 

fram vilka miljöeffekter som beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningarna. Detta jämförs sedan 

med de effekter som framgick av de samlade effektbedömningarna. Metoden valdes för att på 

ett systematiskt sätt kunna utföra en representativ jämförelse. I studien jämfördes två 

dokument med varandra, de har i sig olika karaktärer men är kopplade till varandra då det ena 

ska representativt och kortfattat presentera vad det andra dokumentet för fram. Att göra en 

innehållsanalys kommer därför vara optimalt för att se om de bedömningar som gjorts 

stämmer. I denna studie användes inga andra analysmetoder då syftet bör uppfyllas med 

enbart en innehållsanalys. De dokument som ingick i denna analys var 16 stycken 

miljökonsekvensbedömningar med tillhörande samlade effektbedömningar. För att kunna 

uppfylla syftet med arbetet var dokumenten utvalda men det skapar ändå en representativ bild 

av hur effektbedömningen har genomförts. 

 

En pilotstudie genomfördes för att testa kodningsschemat och det har resulterat i revideringar 

då vissa kodningsenheter saknades och några omformulerades. Efter pilotstudien lades en kod 

till som visade vilka värderingar texten har för respektive kodningsenhet. Efter teststudien 

mynnade kodningsschemat ut i en mall som finns med i bilaga 1. Kodningsschemat innehåller 

4 övergripande kodningskategorier och 21 detaljerade kodningsenheter. När någon av dessa 

finns med i miljökonsekvensbeskrivningen kodas de och på det sättet samlar denna metod 

systematiskt in de konsekvenser som finns beskriva i materialet. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framgick från studien. Resultaten bygger på det 

empiriska material som inhämtades. Dessa kommer sedan diskuteras i kapitel 5. 

 

De bedömningar som gjorts i detta arbete har efterstävat en objektiv syn på 

miljökonsekvensbeskrivningarna och de samlade effektbedömningar. Det ska dock påpekas 

att objektivitet är svårt att uppnå i alla arbeten och framförallt i utvärderingsarbeten av denna 

karaktär. Arbetet har utgått från att miljökonsekvensbeskrivningarna var korrekt utförda och 

därmed blev de inte utvärderade i detta arbete.  I tabell 1 visas en total sammanställning av 

resultatet från studien. De fyra underrubrikerna buller, påverkan landsbygd, påverkan tätort 

och påverkan naturområde är direkt hämtade från handledningen till den samlade 

effektbedömningen (Vägverket 2008b). Dessa rubriker återfinns i samtliga utvärderade 

samlade effektbedömningar. Om de inte är berörda av någon anledning är det markerat med 

svart. I tabellen finns även en kolumn som visar hur bedömningen av måluppfyllelsen är 

genomförd mot det transportpolitiska delmålet En god miljö. Kolumnen längst till höger visar 

den totala bedömningen av hur den samlade effektbedömningen stämmer överrens med den 

upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen görs i en tre gradig skala bestående 

av godkänd, godkänd med anmärkning eller underkänd. I Figur 2 visas det sammantagna 

resultatet av studien i ett stapeldiagram. 

 

I tabell 1 visas det sammanställda resultatet av studien. Av 16 projekt totalt blev 13 godkända 

med anmärkning och 3 helt underkända. Det vill säga att 81 % är godkända med anmärkning 

och 19 % är helt underkända. Utifrån tabell 1 går det även att utläsa att i Region Mitt är 63 % 

det vill säga 5 projekt godkända med anmärkning medan 37 % som representerar 3 samlade 

effektbedömningar är underkända. I Region Sydöst bedöms samtliga 8 samlade 

effektbedömningar som analyserades i studien som godkända med anmärkning. 



Philip Näslund 

Examensarbete 

Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet 

 

 

17 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av de 16 projekt som ingick i studien. Totalt blev 13 samlade 

effektbedömningar godkända med anmärkning och 3 stycken blev helt underkända. 

 
 

 

Varje rubrik som finns med i tabell 1 kommer att presenteras och analyseras var för sig, detta 

för att skapa en bild över indikatorerna och hur väl de överensstämmer. 

 
Figur 2 visar hur resultatet är fördelat i ett stapeldiagram. Av totalt 16 samlade effektbedömningarna bedömdes 

13 vara godkända med anmärkning och 3 stycken vara underkända. 

4.1 Buller 

I figur 3 visas bedömningen av bullereffekter av de 16 samlade effektbedömningarna var 10 

godkända, 4 godkända med anmärkning och 2 underkända. Om bedömningen av 

bullereffekten var gjord i samband med den samhällsekonomiska kalkylen har den räknats 

som godkänd utan vidare granskning. 
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Figur 3 visar hur väl bullereffekterna som presenterades i de samlade effektbedömningarna stämmer överens 

med miljökonsekvensbeskrivningarna. 

4.2 Påverkan landsbygd 

Bedömningen av indikatorn påverkan på landsbygd visade att 1 samlad effektbedömning 

stämde överrens med miljökonsekvensbeskrivningen, 9 stycken blev godkända med 

anmärkning och 6 stycken blev underkända. 

 
Figur 4 illustrerar resultatet av jämförelsen mellan de samlade effektbedömningarna och 

miljökonsekvensbeskrivningen angående indikatorn påverkan landsbygd 

 

Då Påverkan landsbygd är en indikator som innehåller ett flertal aspekter presenteras de i 

tabell 2. De fyra aspekterna som ingår är friluftsliv, kulturmiljö, landskapsbild och 

anspråkstagande av mark. I kolumnen längst till höger visas den totala bedömningen för 

indikatorn Påverkan landsbygd. 
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Tabell 2 visar hur de fyra aspekterna av indikatorn Påverkan landsbygd är bedömda i de 16 samlade 

effektbedömningarna samt den totala bedömningen. 

 

4.3 Påverkan tätort 

Påverkan på tätort var inte bedömt i 6 av de 16 samlade effektbedömningarna och det beror på 

att de var vägprojekt som inte låg i närheten av en tätort och har därmed inte några effekter att 

påvisa. Av de resterande samlade effektbedömningarna var 7 stycken godkända och 3 stycken 

var underkända. 

 
Figur 5 visar hur bedömningen av påverkan på tätort i de samlade effektbedömningarna överstämmer med 

miljökonsekvensbedömningarna. Som visas är det ett procentuellt stort bortfall då 6 av vägprojekten inte har 

någon påverkan på tätort enligt miljökonsekvensbeskrivningarna. 
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4.4 Påverkan naturområde 

Påverkan på naturområde är den indikator som ska redogöra hur djur, natur, flora och fauna 

påverkas av det planerade vägprojektet. Resultatet visar att 62 % av de samlade 

effektbedömningarna som ingick i studien inte överstämde med 

miljökonsekvensbeskrivningen, detta visas i figur 6. 

 
Figur 6 visar resultatet hur den samlade effektbedömningen överstämmer med miljökonsekvensbeskrivningen 

för indikatorn påverkan naturområde. 

4.5 Måluppfyllelse 

I denna studie har en jämförelse gjorts mellan de samlade effektbedömningarnas 

miljömålsuppfyllning och den effekt på miljömålet som behandlas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Hur väl de stämmer överrens visas i figur 7. 

 
Figur 7 visar hur måluppfyllelsebedömningarna i de samlade effektbedömningarna överstämmer med 

miljökonsekvensbeskrivningarnas bedömning.  
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5. Diskussion 
I diskussionen kommer de resultat som framkom från studien diskuteras och alternativa 

lösningar samt förbättringar kommer att presenteras. 

 

Inför studien och under dess gång visade det sig att det fanns många brister i den tidigare 

effektprofilen och att den samlade effektbedömningen inte har åtgärdat alla dessa utan att det 

fortfarande finns brister. Det är inte enbart brister som har påvisats utan det har även påvisats 

positiva delar. Resultaten i tabell 1 visar att ingen av de samlade effektbedömningarna som 

ingick i studien gav en helt korrekt bild av miljökonsekvensbeskrivningen. Av de totalt 16 

granskade dokumenten graderades 13 som godkänd med anmärkning och 3 som underkända. 

Graderingsskalan godkänd, godkänd med anmärkning och underkänd var beteckningar som 

valdes för att skapa en enkel bild över nuläget. Godkänd med anmärkning är den gradering 

som innehåller störst subjektiv bedömning då det kräver mest tolkning. I den 

bedömningsgraden har de samlade effektbedömningar som bedömts som delvis korrekta 

placerats. Det är viktigt att poängtera att strävan i denna studie var att genomföra 

bedömningen objektivt men då studiens empiriska inhämtning byggde på tolkningar så kan 

inte viss subjektivitet uteslutas när graderingen av de samlade effektbedömningarna 

genomfördes. Objektivitet och subjektivitet är ett problematiskt område som ständigt 

återkommer i forskning och arbeten. Den ständiga frågan är om det går att genomföra ett 

arbete helt objektivt. Detta gäller lika mycket för forskare som konsulter. När det dessutom 

handlar om att värdera eller utvärdera effekter eller metoder är den i princip ogenomförbart att 

vara helt objektiv.  Därför är det viktigt att lyfta och problematisera detta. 

 

Det går utifrån resultatet av studien att påvisa vissa mindre skillnader mellan Region Mitt och 

Region Sydöst. Men det är viktigt att påpeka att det enbart är 8 projekt från varje region som 

ingår i studien och det är tveksamt om det går att dra några statistiskt underbyggda slutsatser 

av det materialet. Den totala bedömningen av de samlade effektbedömningarna visar ingen 

större skillnad mellan regionerna. Region Mitt hade 3 underkända och 5 godkänd med 

anmärkning medan Region Sydöst hade samtliga 8 under bedömningen godkänd med 

anmärkning. Det är mer intressant att jämföra de fyra indikatorerna mot varandra och där går 

det att påvisa några bedömningsskillnader mellan regionerna. Framförallt indikatorn Påverkan 

tätort skiljer sig åt mellan regionerna där Region Sydöst har fler bedömda projekt men även 

att fler är korrekt utförda. 

5.1 Beräkning och exponering av buller från vägnätet 

Buller från vägar har varit en växande problematik då en ökning av biltrafiken har skett de 

senaste decennierna (Arenas 2008). I samhällen är det ofta trafikbuller som uppfattas som det 

mest störande bullret och de som bor i närheten av större och tättrafikerade vägar kan uppfatta 

trafikbullret som väldigt påtagligt. Det buller som uppfattas inomhus har visat sig ha största 

påverkan och både kort- och långvarig exponering kan leda till hälsoproblem. Bullerstörning 

leder ofta till stressymptom som har en individuell påverkan på människan (Dratva et. al 
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2010). Det går generellt att säga att människan kan påverkas både fysiskt och mentalt. 

Exempel på hälsoeffekter kan vara sömnrubbningar, ökade stressymptom, 

koncentrationsproblem och hjärtproblem (Dratva et. al 2010). 

 

Vägverket har jobbat mot att minska trafikbullerutsatta hushåll och har då framförallt inriktat 

sig mot inomhusbullret. Detta för att det generellt går att uppfylla större resultat med en 

kostnadseffektivare lösning för inomhusmiljön än utomhusmiljön. Med det som bakgrund är 

resultatet, att över 60 % av de samlade effektbedömningarna har en godkänd bedömning av 

bullereffekter är relativt bra. Det går inte att genomföra bullerberäkningar i EVA-kalkylen 

men det går att komplettera EVA-kalkylen med bullerberäkningar så att effekten värderas 

monetärt. Monetära beräkningar bör användas och att det skulle underlätta jämförelsen mellan 

olika projekt om bullereffekterna beräknades på samma sätt. När det varierar mellan att 

värderas monetärt och bedömas i de ej prissatta effekterna kan det vara svårt att se hur 

projektens bullereffekter skiljer sig åt. Det som uppfattas som ett stort problem med 

bullerberäkningar är att de ofta kräver att en detaljutformning är genomförd då det finns 

många aspekter som påverkar bullereffekterna. Exempelvis kan en höjning eller sänkning av 

vägen på någon meter ha relativt stor påverkan på bullereffekten. Därför är det svårt att i tidigt 

skede genomföra exakta bullerberäkningar. 

 

Det var totalt 2 bullerbedömningar som i denna studie bedömdes som underkända, en i 

vardera region. Region Mitt hade 3 godkända med anmärkning medan Region Sydöst enbart 

hade 1. Det är svårt att dra några större slutsatser av den skillnaden men resultatet visar totalt 

sett att Vägverket jobbat aktivt med bullerfrågor under de gånga åren. Då bullerstörning är ett 

globalt problem i urbana miljöer har det tagits fram ett flera olika modeller för att beräkna 

bullerstörning. Al-Mutairi et. al 2009 jämför två modeller en från USA och en från England. 

Det visar sig finnas skillnader mellan olika modeller där vissa överskattar och andra 

underskattar bullernivåerna från vägar. Det visade sig även finnas skillnader i om det var 

tättrafikerade väg eller inte och om det var rusningstrafik. I Sverige används en 

vägtrafikbullermodell framtagen av Naturvårdsverket i samarbete med nordiska ministerrådet 

och har använts sedan 1996. Den modellen är godkänd att beräkna buller upp till 300 meter 

och ska användas när bullerberäkningar genomförs i miljökonsekvensbeskrivningen. En nyare 

mer avancerad modell har tagits fram som heter Nord 2000. Den har testats i mindre skala av 

Vägverket men ännu inte tagits till i bruk.  

5.2 Infrastrukturens miljöpåverkan på landsbygden 

Denna indikator innehåller ett flertal aspekter och dessa bedöms separat. De aspekter som 

ingår är friluftsliv, kulturmiljö, landskapsbild och anspråkstagande av mark. Dessa ska 

rymmas inom samma bedömning och det har medfört att enbart 1 av de bedömda samlade 

effektbedömningar godkändes i studien. Majoriteten fick anmärkningar och 38 % av de 

samlade effektbedömningarna överensstämde inte alls med miljökonsekvensbeskrivningarna. 

Det går inte att utskilja några större skillnader mellan de två regionerna. Som tabell 2 visar i 
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kapitel 4.2 bedöms aspekten anspråkstagande av mark på ett tillfredsställande sätt i den 

samlade effektbedömningen där hela 75 % av bedömningarna är godkända. I Region Mitt 

hade friluftslivseffekterna sämst överensstämmelse med miljökonsekvensbeskrivningen där 

enbart 14 % hade godkända bedömningar. I Region Sydöst var det kulturmiljö- och 

landskapsbildseffekterna som hade de sämsta överensstämmelserna, båda med enbart 14 % 

godkända bedömningar. 

 

En anledning till att dessa är svårbedömda kan vara att projekt som är i vägutredningsstadiet 

inte har en exakt dragning fasställd då kan det vara svårt att veta hur landskapet samt om 

några kulturvärden påverkas. Det är svårt att värdera hur mycket exempelvis en skog är värd 

för friluftslivet i området. Då aspekter som friluftsliv och rekreation är beroende på vilka som 

nyttjar marken blir samrådsmöten väldigt viktiga (Sevenant & Antrop 2009). Att förankra 

projekt hos den berörda befolkningen och andra intressenter där synpunkter kan lyftas är en 

förutsättning för att skapa en hållbar glesbygd. Att befolkningen ska vara med och påverka 

projekt som berör landsbygden är något som EU genom Europeiska landskapskonventionen 

jobbar mot. Ett av deras huvudmål är att berörda parter ska ha möjlighet att påverka nya 

projekt. Det är vikigt att komma ihåg boenden i områden som berörs av förändringar och att 

det kan skilja sig mycket mellan platser i värdering av landskapsmiljön. 

 

Efter granskningen de samlade effektbedömningarna är slutsatsen att det i de flesta fall ska 

vara möjligt att göra generella effektbedömningar. Denna indikator innefattar för många 

aspekter och det blir svårt att gradera effekten på landsbygden med enbart ett betyg. Ett 

förslag är att sätta fasta underrubriker som går att fylla i med ett betyg i varje. Då skulle det 

vara lättare att urskilja mer i detalj vilka effekter som projektet bidrar med. Detta skulle 

framförallt underlätta när vissa aspekter är positiva och andra negativa inom samma indikator. 

Det medför dock att beslutsfattaren måste göra avvägningen själv. 

5.3 Människa och hälsa, påverkan på tätortsmiljön 

I denna studie var indikatorn påverkan på tätort inte bedömd i 37 % det vill säga i 6 granskade 

samlade effektbedömningar. Detta har antagits bero på att de inte berör någon tätort. Utöver 

det visade det sig vara relativt bra bedömningar där större delen av de samlade 

effektbedömningarna stämde överrens med miljökonsekvensbeskrivningarna. I Region Mitt 

var det 4 effektbedömningar som hade bedömt påverkan tätort, av dessa var hela 3 

underkända. Detta kan jämföras med Region Sydöst där 7 effektbedömningar hade bedömt 

påverkan tätort och samtliga var godkända. Ett förslag kan vara att utöka samarbetet mellan 

regionerna för att dra lärdomar från varandra. 

 

De projekt i Region Mitt som blev underkända saknar bedömning av tätort i de samlade 

effektbedömningarna men i denna granskning av de upprättade 

miljökonsekvensbeskrivningarna kunde det utskiljas effekter på tätortsmiljö. Det är noterbart 

att av de berörda projekten har 2 positiva och 1 negativa effekter. Att lyfta fram de positiva 
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effekterna är även det viktigt i de samlade effektbedömningarna. De projekt som är granskade 

i Region Sydöst är de flesta nydragningar förbi städer och tätorter. Det leder i de allra flesta 

fall till att tätortsmiljön förbättras när trafiken leds utanför staden. En följd av minskad trafik 

vid en väg är att barriäreffekten minskar. Positiv barriäreffekt i tätort skrivs inte alltid ut i text 

utan blir underförstådd när trafiken minskar. Minskad trafik genom tätorter leder även till en 

förbättrad luftkvalitet men detta beräknas i EVA-kalkylen samt bör vara med i 

måluppfyllelsebedömningen. Denna indikator bör vara en av de enklaste att bedöma då den 

ofta blir positiv när en väg dras utanför ett samhälle. Detta tyder på att effekter som uppstår 

för människan har stor vikt vid bedömningar och om det går att påvisa positiva effekter för 

människor av ett projekt får det en stor betydelse. 

 

Det finns internationell forskning som visar att luftföroreningar kan ha en stor hälsoeffekt på 

människor och att transportsektorns bidrag kan vara skadligt (Nikic et. al 2008). Detta sker 

speciellt i tättrafikerade städer där både avgaser och partiklar kan komma upp i skadliga 

ämnen. Voorhees & Uchiyama 2008 kan visa hur partiklar i luften är skadligt och kan leda till 

stora hälsoeffekter för människor och kan leda till döden. Deras studie tyder på att 

begränsningar av tillåtna partikelutsläpp leder till att färre personer dör i förtid. I Sverige styrs 

luftutsläppen av både det svenska miljömålet Frisk luft samt att har EU satt upp EG direktivet 

(2001/81) som reglerar den mängd föroreningar som Sverige årligen får släppa ut totalt. Men i 

dagsläget finns det städer som inte klara miljökvalitetsmålen och där utsläppen av skadliga 

avgaser och partiklar är över satta gränsvärden. Därför byggs det fler och fler förbifarter som 

ska leda trafiken på speciellt hårt belastade vägar förbi städer. 

5.4 Vägnätets effekter på naturmiljön 

I studien visade det sig hela 62 % av de granskade samlade effektbedömningarna inte stämde 

med det som framkom från miljökonsekvensbeskrivningarna. Det är en hög andel som inte 

bör vara acceptabelt och något som verkligen bör ses över och åtgärda. Att säkerställa hur 

djur- och växtlivet påverkas av ett projekt måste ses som viktig del. Det gick inte att utskilja 

någon direkt skillnad mellan regionerna så det är en indikator som inte fungerar. Att bedöma 

påverkan på naturmiljön kan vara svårt men det som ändå framkommer från 

miljökonsekvensbeskrivningarna måste kunna framföras i de samlade effektbedömningarna. 

Aspekter som barriäreffekten och påverkan på vattendrag är något som bör gå att beskriva. 

 

Barriäreffekt och fragmentering av landskap kan ha en stor påverkan på djurpopulationer, 

speciellt för mindre djur och när vägarna är stora och tättrafikerade (Kuehn et. al 2006). I 

rapporten av Kuehn et. al (2006) problematiseras detta då populationer i området kan få 

genetiska effekter. Detta uppstår när populationen delas in i mindre grupper med vägar och 

stängsel som hinder för deras naturliga rörelsemönster. Alla djur drabbas men speciellt mindre 

djur som kan uppleva större fysiskt hinder, psykiskt kan både större och mindre djur drabbas 

när den naturliga miljön ändras. En förändring av djurpopulationen och naturmiljön i övrigt 



Philip Näslund 

Examensarbete 

Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet 

 

 

25 

 

kan få indirekta konsekvenser för människan och bör inte tas lätt på. Effekterna är därför 

viktigt att påvisa så lämpliga åtgärder kan vidtas. 

 

Då denna studie visar på större brister hos denna indikator bör den åtgärdas. Antingen måste 

vikten av naturmiljö förankras hos konsultföretagen eller så måste indikatorn ändras för att det 

ska framgå tydligt vilka naturmiljöeffekter som ett projekt kan medföra. En möjlighet är att 

indikatorn styrs upp mer med rubriker som exempelvis vattendrag, påverkan på flora och 

fauna och så vidare. 

5.5 Måluppfyllelse av det transportpolitiska delmålet En god miljö 

Inom ramen för studien genomfördes även en bedömning av måluppfyllelsen för det 

transportpolitiska målet En god miljö. Denna bedömning genomförs för att visa hur den tänka 

åtgärden uppfyller det långsiktiga kraven. I fokus ligger det transportpolitiska delmålet En 

god miljö som innehåller samtliga 16 nationella miljömål. Då det i de samlade 

effektbedömningarna inte var refererat till miljömålen var det svårt att bedöma 

måluppfyllelsen. I denna studie har det därför gjorts ett försök att strukturera 

måluppfyllelsebedömningarna mot miljömålen. I avsnitt 5.6 av diskussionen kommer de 

samlade effektbedömningarnas utformning och innehåll diskuteras vidare. 

 

Totalt visade studien att större delen, 63 % av de granskade samlade effektbedömningarna 

delvis stämde mot den måluppfyllelse som presenterades i miljökonsekvensbeskrivningarna. 

Enbart 25 % hade en godkänd redovisning och det kan uppfattas som lågt då det i klartext står 

vilken måluppfyllelse projektet väntas få. Mellan regionerna finns det ingen skillnad utan de 

påvisar liknande resultat i bedömningen. 

 

Generellt går det att säga att bedömningarna av miljömålsuppfyllningen har tagit upp viss 

påverkan men inte allt som framgår. Det är för generellt skrivet i bedömningen och detta då 

de inte har någon tydlig koppling till de nationella miljömålen i de samlade 

effektbedömningarna. Det finns även andra miljömål som ingår i det transportpolitiska 

delmålet En god miljö och de utgör etappmål angående minskning av koldioxidutsläppen 

samt minskning av bullerutsatta boenden. Det måste ske en noggrannare bedömning och att 

den miljömålsbedömning som genomförs i miljökonsekvensbeskrivningen ska framgå i den 

samlade effektbedömningen. 

5.6 Samlad effektbedömning 

I detta avsnitt kommer den samlade effektbedömningen generellt diskuteras samt att styrkor, 

brister och vad som bör ändras i den befintliga metoden kommer att lyftas. Ett flertal av 

frågeställningarna berörs i detta avsnitt. Det första som kommer att lyftas fram är 

handledningen för upprättandet av den samlade effektbedömningen som går att läsa i 

Vägverkets publikation 2008b. Det hade framgått från den tidigare effektprofilen att bland 

annat indikatorerna var för omfattande samt att det behövdes bättre handledning. Inför den 
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nya samlade effektbedömningen var strävan att ta med sig kritiken från den förra 

effektprofilen vid skapandet av den nya bedömningsmetoden. I den nya metoden ska inte 

någon hänsyn tas till projektets investeringskostnad utan effekterna ska presenteras utan 

värdering mot kostnaden. 

 

I denna studie presenteras fyra indikatorer som finns under de ej prissatta effekter som berör 

miljöaspekterna. Det finns tre andra, exploateringseffekter, arbetsmarknadseffekter samt 

restidsosäkerhet/trängsel. Utöver dessa står det med i handledningen att eventuellt ytterligare 

effekter kan presenteras. Ingen av de granskade samlade effektbedömningar har använt sig av 

det sistnämnda utan alla effekter har ingått i de nämnda indikatorerna. 

 

Problematiken som framkom från utvärderingen av den förra effektbedömningen rörande 

indikatorer som är för omfattande finns kvar. Den indikator som innehöll flest aspekter var 

påverkan landsbygd som innehåller Friluftsliv/rekreation, kulturmiljö, landskapsbild och 

anspråkstagande av mark. Denna bedömning ska sammanfattas med en värderingsgrad och 

det medför att aspekterna måste värderas mot varandra. Detta blir ofta mer problematiskt när 

aspekterna i samma indikator drar åt olika håll, vissa är positiva och andra är negativa. Ett 

förslag på lösning är att skapa underrubriker för indikatorerna som innehåller fler aspekter 

med separata bedömningar. Om de vanligaste aspekterna finns i mallen är det lättare att fylla i 

dessa och ge betyg för var och en. Det andra förslaget är att minimera antalet fasta indikatorer 

och istället överlämna det till författaren av den samlade effektbedömningen att utan styrning 

beskriva de effekter som projektet ger upphov till. Om den metoden väljs är nackdelen att 

jämförelsen mellan samlade effektbedömningar blir svårare då de inte har samma indikatorer. 

 

Den handledning som finns tillgänglig för upprättandet av en samlad effektbedömning 

innehåller även en sjugradig bedömningsskala (Vägverket 2008b). 

- Positiv påverkan 

- Marginell positiv påverkan 

- Ingen påverkan  

- Marginell Positiv påverkan 

- Negativ påverkan 

- Oklar påverkan 

- Kunskap saknas 

I de granskade samlade effektbedömningarna har fem av graderna använts och de är positiv 

påverkan, marginell positiv påverkan, negativ påverkan, marginell negativ påverkan och oklar 

påverkan. Hur bedömningen är genomförd kan variera ganska mycket och det speglas en 

otydlighet i de samlade effektbedömningarna om när uttrycket marginell påverkan ska 

användas. I vissa fall används även oklar påverkan när det har varit för svårt att väga mellan 

olika aspekter inom samma indikator. Detta är den största nackdelen med att ha fasta 

indikatorer som ska användas. Något som var intressant att notera i granskningen av de 

samlade effektbedömningarna vara att i Region Sydöst var ingen effekt bedömd som 
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marginell utan antingen var det positiv/negativ påverkan eller hade så hade det en oklar 

påverkan. I Region Mitt var uttrycket marginell använt i de flesta bedömningarna. Min 

uppfattning är att Region Sydöst får en tydligare effektbedömning. Antingen går det att 

bedöma effekten som positiv respektive negativ, om det är oklart då indikatorer i de flesta fall 

innehåller flera aspekter bör det framgå och bedömas som oklart. 

 

I handledningen är det otydligt vilka effekter som ska ingå i den samlade effektbedömningen. 

Det står i mallen att ej prissatta effekter av betydelse ska ingå och detta uttryck används i 

samtliga effektbedömningar som ingår i denna studie. Vilka effekter som är av betydelse kan 

vara svårt att bedöma och medför att tolkningar ingår i bedömningen. I granskiningen av 

miljökonsekvensbeskrivningarna gjordes ett försökt att ta med alla aspekter som framgick och 

gjorde sedan en lättare bedömning av dessa för att se om de var av betydelse, men det var en 

svår avvägning att genomföra. Sen är det frågan om den bedömningen ska genomföras mot 

syftet av projektet eller inte. Om det görs mot projektet kan en effekt bli större eller mindre 

beroende på vad projektet syftar till att uppnå. De samlade effektbedömningarna som 

genomförs idag ska spegla det som framgår i den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen 

och ska inte bedöma effekter utifrån projektets syfte. 

 

Det finns inget i studien som tyder på att de samlade effektbedömningarna påverkas av vilket 

skede vägprocessen är i. Det kan tyckas märkligt då miljökonsekvensbeskrivningen blir mer 

detaljerad för varje steg i planeringsprocessen och då bör effekterna av projektet bli tydligare. 

Nu var enbart ett projekt i förstudiefasen men den visade ingen skillnad i bedömningen mot 

de som hade en upprättad vägutredning eller arbetsplan. Detta kan bero på att de samlade 

effektbedömningarna görs från befintligt material men det var intressant att se att effekter som 

framgår ur en arbetsplan inte kan avspeglas bättre än de som finns i en förstudie. 

Det går även att ställa frågan om konsulterna i varje upprättad samlad effektbedömning 

noggrant har läst och använt sig av miljökonsekvensbeskrivningarna. Att det saknas 

källhänvisningar i de samlade effektbedömningarna kan vara ett tecken på detta inte är gjort. 

 

Det finns några förbättringsalternativ att lyfta fram från denna studie. För det första att 

standarden på de samlade effektbedömningarna skulle höjas om begränsningen av antal sidor 

höjdes. Att på de projekt som har en investeringskostnad på under 500 miljoner kronor ha en 

begränsning på två A4 sidor medför att det är svårt att få med det som är väsentligt. Dessa 

projekt kan ha lika stor eller större påverkan som projekt med en högre investeringskostnad. 

Det är viktigt att hålla effektbedömningarna korta och koncisa men att sätta en så pass låg 

gräns medför att det är svårt att få ett tillförlitligt dokument. Att sidantalet har blivit en viktig 

del av åtgärdsförslagen är för att det kan spela en stor roll. Om det skulle ges möjlighet att 

utveckla bedömningarna och hänvisa till källor skulle det ge en styrka som i dagsläget har 

svårt att få plats då det ska rymmas på två A4 sidor. 
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I handledning till den samlade effektbedömningen (Vägverket 2008b) står det i inledningen 

att ”I upprättandet av en samlad effektbedömning bör tydlighet och genomskådlighet vara 

ledstjärnor”. I granskningen de samlade effektbedömningarna hade det varit till stor hjälp om 

de effekter som var beskrivna hade hänvisningar till miljökonsekvensbeskrivningen. Det var i 

vissa fall svårt att koppla det som stod i den samlade effektbedömningen mot 

miljökonsekvensbeskrivningen. Om detta införs ökar trovärdigheten för effektbedömningen 

och det ger en ökad tydlighet och genomskådlighet. 

 

Det var intressant att de ej prissatta effekterna inte i något av de granskade fallen övervägde 

de prissatta effekterna så att den sammanfattande bedömningen ändrades. De projekt vars 

bedömningar bör kunna ändras är de som har positiva prissatta effekter men negativa ej 

prissatta effekter samt tvärtom när de ej prissatta effekterna är positiva medan de prissatta 

effekterna är negativa. De projekt som visar enbart negativa effekter bör inte genomföras om 

det inte finns andra aspekter av stor betydelse. Att ingen av de granskade 

effektbedömningarna har ändrats av de ej prissatta effekterna kan ha flera orsaker. I flera 

projekt har en osäkerhetsfaktor funnits kring effekterna och om det då finns en positiv 

monetär bedömning medan de ej prissatta effekterna inte visar enhälligt negativa effekter tas 

beslutet i de allra flesta fall utifrån den monetära bedömningen. Av de fall där de prissatta 

effekterna visar en negativ samhällsekonomisk effekt men där projekteringen ändå fortsätter 

går det inte i alla fall att se en koppling mot de ej prissatta effekterna. Där kan det röra sig om 

en blandning mellan måluppfyllelse, övriga intressenter som industrier och de ej prissatta 

effekterna.  

 

Måluppfyllelsebedömningen är något som bör ses över. I denna studie granskades delmålet 

En god miljö som ska visa vilken påverkan projektet har för det långsiktiga transportpolitiska 

miljömålet. Att med ett betyg visa vilket bidrag projektet har är inte oproblematiskt då 

delmålet miljö bland annat innehåller samtliga nationella miljömål samt vissa etappmål 

exempelvis procentuella sänkningar av växthusgaser och bullerutsatta boenden. Med detta 

uppstår vissa problem. Då bidragsbedömningen ska omfatta många olika aspekter är det 

väldigt svårt att få ett enhetligt betyg och i de samlade effektbedömningarna som granskades 

var de positiva och negativa bidragen blandade och svåra att hålla reda på. Ett förslag till att 

reda upp detta är om de positiva och negativa bidragen delades upp. Om inte måluppfyllelsen 

för alla aspekter drar åt samma håll får upprättaren av den samlade effektbedömningen 

gradera dem för att se vilka som väger tyngst och det avgör målbidraget. 

 

För måluppfyllelsebedömningen gäller samma som vid bedömningen av de ej prissatta 

effekterna, att det skulle underlätta om det fanns hänvisningar. I de granskade samlade 

effektbedömningarnas måluppfyllelsebeskrivning kunde det exempelvis stå ”Ökade utsläpp”. 

Men det hänvisas inte till vilket mål som berörs av ökade utsläpp. Vilka av de nationella 

miljömålen som berörs tas i de allra flesta fall upp i miljökonsekvensbeskrivningen och 

underlättar därmed en hänvisning från den samlade effektbedömningen.  Om sidantalet för 
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den samlade effektbedömningen höjs går det att få plats med en utvecklad effekt- och 

måluppfyllelsebedömning. Om inte det görs bör funderingen på hur målbedömningen ska gå 

till då det i dagsläget är rörigt och svåruppfattat. 

 

I handledningen till den samlade effektbedömningen finns målkonflikter med som en punkt 

(Vägverket 2008b). Om ett projekt påverkar de transportpolitiska målen olika så de ställs mot 

varandra ska det beskrivas under en egen rubrik i de samlade effektbedömningarna. Detta har 

inte gjorts i någon av de 16 dokument som granskades i denna studie. Men det har visat sig att 

vissa mål som uppfylls står i konflikt med andra. En anledning till detta kan vara att det inte 

finns plats när det inte får överstiga två A4 sidor. Men det kan vara väldigt viktigt att påvisa 

vilka målkonflikter som råder inom ett projekt då det måste övervägas om vilka mål som 

väger tyngst. 

 

Om de effektbedömningar som upprättas ska betraktas som beslutsunderlag måste de 

genomföras med en mer objektiv syn. Det innebär att ingen effekt som påvisas ska utelämnas 

från dokumentet. Det har i undersökningar visat sig att vissa effekter utlämnas och att dessa 

ofta är effekter som medför negativa förändringar (Kuappinen & Nelimarkka 2004). Detta kan 

medföra att effektbedömningarna kan bli vinklade och likna mer ett reklamblad än ett 

beslutsdokument. Därför bör alla effekter både positiva och negativa lyftas fram för att sedan 

bedöma vilka effekter som väger över om projektet genomförs. För att kunna jobba mot att 

minska de negativa effekterna av ett projekt måste dessa lyftas fram. Detta är något som den 

samlade effektbedömningen bör utvecklas mot. I vissa bedömningar var vissa effekter 

utlämnade och det medför att materialet inte blir fullständigt, det var både positiva och 

negativa effekter som inte togs med i de samlade effektbedömningarna. 

 

Slutligen, den samlade effektprofilen ska ses som en levande förbättringsprocess där ny 

metodik ska kunna fylla på eller ersätta den gamla. Det finns goda möjligheter att utveckla 

effektbedömningen och det finns inget direkt behov av att ersätta den med en ny metod. Det 

har skett många förbättringar i den nya metoden mot effektprofilen där den samlade 

effektbedömningen är tydligare. Men om den samlade effektbedömningen ska bli mer 

trovärdig och kunna användas som ett beslutsunderlag måste den fortsätta att utvecklas och 

innebörden av den måste stärkas hos konsultfirmorna som tar fram den.
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6. Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från denna studie visas nedan: 

 Ingen av de granskade samlade effektbedömningar stämde helt överrens med det som 

framgick ur miljökonsekvensbeskrivningarna. 

 Det har skett ett tydligt förbättringsarbete från den förra effektprofilen och detta måste 

fortsätta. 

 Den samlade effektbedömningen utgör en bra grund men har vissa brister som bör 

åtgärdas för att skapa ett trovärdigt underlag kan användas av beslutsfattare. 

 Antal sidor och hänvisningar till miljökonsekvensbedömningarna är något som bör ses 

över för att den samlade effektbedömningen ska bli ett trovärderigt beslutsunderlag. 

 Studien visar att det inte går att se skillnader i den samlade effektbedömningen 

beroende på vilket planeringsskede som projektet ligger i.  

 Indikatorn Påverkan landsbygd innehåller fyra skilda aspekter och är då svår att 

sammanfatta med ett betyg. 

 Enligt denna studie uppfylls det transportpolitiska delmålet En god miljö i en fjärdedel 

av de granskade projekten. 

 Målbedömningen är svår att genomföra då flera aspekter ska rymmas i samma 

värdering. Bör delas upp i positivt respektive negativt bidrag för att skapa en klarare 

bild av projektets totala målbidrag. 

 Denna studie kunde inte påvisa några större skillnader mellan Region Mitt och Region 

Sydöst. Förutom att Region Sydöst uppvisade ett bättre resultat vid bedömning av 

tätort. 

 Ingen av de samlade effektbedömningarna upprättade i Region Sydöst använder sig av 

ordet marginellt i bedömningen av ej prissatta effekter. Vilket bidrar till en tydlighet i 

bedömningen därför att ordet medför en osäkerhet och otydlighet. Bedömningarna ska 

vara säkra eller så bedöms det som osäker påverkan. 

 En strävan bör vara att den som upprättar den samlade effektbedömningen ska 

undvika tolkningar till högsta grad men att det i vissa fall krävs. 

 Att använda en metod exempelvis en textanalys för att bedöma vilka effekter som 

framgår i miljökonsekvensbeskrivningen kan underlätta för upprättaren av den 

samlade effektbedömningen och det säkerställer att alla effekter kommer med. 

 Syftet med den samlade effektbedömningen bör diskuteras samt förankras hos de 

konsultfirmor som upprättar dem. Detta för att skapa ett hållbart och trovärdigt 

beslutsdokument. 

 Ingen av de granskade samlade effektbedömningarna visar att de ej prissatta effekterna 

har väg över de prissatta effekterna och fått den totala bedömningen att ändrats. 
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Bilaga 1 Kodningsinstruktion 

 

Kodningsschema 

Analysenheter 

Varje miljökonsekvensbeskrivning är en analysenhet där varje kodningsenhet ska noteras och 

föras in under en av kodningskategorierna. Detta ska sedan jämföras med den samlade 

effektbedömningen. 

 

Kodningskategorier 

1. Buller 

2. Påverkan landsbygd  

3. Påverkan tätort 

4. Påverkan naturområde 

 

Kodningsenheter 

1. Buller 

1.1 Buller i bebyggelse 

1.2 Buller i naturområde 

2. Friluftsliv och rekreation 

2.1 Barriäreffekt 

2.2 Jaktpåverkan 

3. Kulturmiljö 

3.1 Fornlämningar 

4. Landskapsbild 

4.1 Odlingslandskap 

4.2 Skogslandskap 

4.3 Naturreservat 

5. Anspråkstagande av mark 

5.1 Våtmarker 

5.2 Vattendrag 

6. Stadsbild 

7. Biologisk mångfald 

7.1 Djurliv 

7.1.1 Barriäreffekt 

7.2 Flora och fauna 

8. Vibrationer 

 

 

Kodningsinstruktion 

I materialet som ska analyseras ingår vissa kodningsenheter i flera kodningskategorier. I både 

kategorierna Påverkan landsbygd och Påverkan tätort ingår kodningsenheterna Friluftsliv och 

rekreation, Kulturmiljö och Anspråkstagande av mark. För att undvika missförstånd ska 

kodningen ske i siffror där kodningskategorin ska stå först följt med kodningsenhet. För att 

underlätta senare skeden av analysen ska varje kodning följas med en av följande bokstäver: 

a, b eller c. Där bokstaven a står för en positiv bedömning, b för en negativ bedömning och c 

om ingen bedömning har genomförts. Exempelvis om texten värderar effekten av 

kulturmiljön i landsbygd som negativ blir kodningen 2.3b. I materialet som analyseras kan 

kodningsenheterna variera i utformning, tydlighet och utförlighet men detta är en del i 

analysen och ska inte ses som ett hinder. 
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Bilaga 2 Mall samlad effektbedömning 
 

Titel på Åtgärden 

 

Nuläge 

(Inkl problem och önskemål) 

Förslag till åtgärd 
(inkl investeringskostnad) 

Sammanfattande bedömning 
Upprättarens bedömning av om prissatta och ej prissatta effekter sammantaget tyder på samhällsekonomisk lönsamhet 

(ja/nej/osäkert):  

Om en åtgärd med negativt nettonuvärde ändå ska anses samhällsekonomiskt lönsam (eller olönsam trots ett 

positivt nettonuvärde) måste det sammanvägda Nuvärdet av de ej prissatta effekterna minst motsvara detta 

belopp. Beakta risken för ”dubbelräkning”. 

Här anges A) åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet, bidrag till en långsiktigt hållbar transportförsörjning och 

kostnadseffektivitet, B) åtgärdens mest betydelsefulla/största effekter, C) om åtgärden/åtgärdspaketet tydligt 

gynnar eller missgynnar någon region eller grupp, D) andra förutsättningar av betydelse och E) osäkerhet i 

bedömningen. 

 

Nyckeltal (exempel) 

Nyckeltal Samhällsekonomisk Huvudanalys Känslighetsanalys: Känslighetsanalys: Känslighetsanalys:

effektivitet Noll trafiktillväxt Hög trafiktillväxt Hög CO2 värdering

Nettonuvärdeskvot NNK 0,6

Nyttokostnadskvot NK 0,6
Nyckeltal Kostnadseffektivitet.   Trafiksäkerhet (Mkr/DSS): (Mkr/Räddat liv): Restid (kr/timme): 

 

Nettonuvärde= Nyttta – Kostnader, NNK = Nettonuvärde/Investeringskostnad, NK=Nettonuvärde/Kostnader. 

Kostnader= Investering, Drift, Underhåll samt skattefaktor. 

 

Prissatta effekter 
Bedömningsperiod: 2010 - 2021     Prisnivå: 2006 

Beräknad med verktyget EVA 2.56 (exempel) 

Typ av effekt Effekt år 2020 Nuvärde [Mkr]

Restid för fordonstrafik -51373 timmar/år 168,2

Fordonskostnad -2,7

Godskostnad 2,0

Trafiksäkerhet -3,5 DSS/10 år 48,5

Utsläpp -2,5

Kväveoxid -138 kg/år

Kolväte -305 kg/år

Koldioxid 115 ton/år

Svaveldioxid 0 kg/år

Partiklar -1 kg/år

Drift och underhåll -8,0

Inv. kostnad inkl SF 137,8 Inv K-Rest V -129,0

Nettonuvärde 76,5

 

Kartbild 
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Ej prissatta effekter av betydelse (Buller. Intrång: landsbygd, tätort, naturområde. Exploatering. 

Arbetsmarknad. Restidsosäkerhet/trängsel. Övrigt?) 

Typ av effekt/mått Kvantifierad effekt Kvalitativ bedömning 

Buller* 

(om ej med i kalkyl) 

Om sådana 

uppgifter finns. 

 

Påverkan landsbygd Markeras annars 

med - 

 

Påverkan tätort   

Påverkan naturområden   

Exploateringseffekter   

Arbetsmarknadseffekter   

Restidsosäkerhet/trängsel 

(om ej med i kalkyl) 

  

Ev. fler relevanta 

effekter/mått… 

  

*För effekter som har utretts separat hänvisas till referens i referenslistan. 

 

Slutsatser om samhällsekonomisk lönsamhet: 
Differens mellan investeringskostnad (diskonterad inkl. skattefaktorer) och summan av de prissatta 

effekterna (nuvärde): 

Om en åtgärd med negativt nettonuvärde ändå ska anses samhällsekonomiskt lönsam (eller olönsam trots ett 

positivt nettonuvärde) måste det sammanvägda nuvärdet av de ej prissatta effekterna minst motsvara detta 

belopp. Beakta risken för ”dubbelräkning”. 

Upprättarens bedömning av om prissatta och ej prissatta effekter sammantaget tyder på 

samhällsekonomisk lönsamhet (ja/nej/osäkert): 

 

Måluppfyllelsebedömning 
Transportpolitiskt mål - Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse 

Tillgänglighet:  

Transportkvalitet:  

Trafiksäkerhet:  

Miljö:  

Regional utveckling:  

Jämställdhet:  

Det övergripande målet*:  

* Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. 

 

Målkonflikter 
Om det finns eventuella konflikter mellan de transportpolitiska målen ska det framgå här. 

Referenser 
Här ges en referens till den längre versionen av den samlade bedömningen, alternativt till de dokument som den 

samlade bedömningen bygger på.. Här hänvisas till effekter som har utretts separat. Namnet på upprättaren ska 

också anges. 


