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Förord
Den länsplan för den regionala transportinfrastrukturen som Regionförbundet Sörmland här presenterar är en
liten bit i det stora infrastrukturpusslet.
En liten men viktig del – framför allt för
länets kommuner, som har möjlighet att
genomföra åtgärder på det kommunala
nätet genom medfinansiering av statliga
medel via länsplanen. Men också för
att viktiga åtgärder på länets regionala
transportnät kan genomföras, för att
skapa allt bättre förutsättningar för
utvecklingen och befolkningens resandebehov.
917 miljoner kronor har regeringen
gett Sörmland i ram att prioritera och
planera för. Men det som bedöms som
allra viktigast för Sörmland ligger utanför
länets administrativa gränser, och är Citybanan i centrala Stockholm. Den ökade
kapacitet som projektet
tillför järnvägssystemet, påverkar alla
de angränsande länen. Sörmlands kommuner
och landsting är med och finansierar
Citybanan med 600 miljoner kronor.
En annan bit av pusslet, som påverkar
Sörmland och dess transportsystem, är
den nationella planen som de fyra tidigare trafikverken haft i uppgift att ta fram
och som nu det gemensamma Trafikverket nu ska genomföra.

Den nationella planen omfattar en
närtidssatsning - förbifart Katrineholmsom Katrineholms kommun är med och
förskotterar. I övrigt innehåller den
nationella planen en delvis ut-byggnad
av Svealandsbanan till dubbelspår och en
upprustning av delen Bie–Stora Sundby,
längs riksväg 56, den så kallade Räta
linjen.
Det är första gången som Regionförbundet Sörmland haft uppdraget att
utarbeta en regional transportplan. Vi
kan nu konstatera att den politiska beredningen och breda samverkan i planeringsprocessen har varit en nyckel för att få en
politisk förankrad plan på regional nivå.
Samarbetet och koordinationen både mot
den lokala och mot den statliga nivån
har förbättrats i denna planprocess.
Förändring i infrastrukturplanering tar
tid och för framtiden är det viktigt att
direktiv och tidplan anpassas till de olika
aktörernas sätt att arbeta.
Juni 2010
Regionförbundet Sörmland
Regionstyrelsen
Marita Bengtsson
Ordförande
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Sammanfattning
Här är Sörmlands länsplan för regional
transportinfrastruktur 2010-2021 som beskriver infrastruktursatsningar. Planen syfte
är att ge förutsättningar på i huvudsak det
regionala vägnätet för bättre tillgänglighet,
ökad trafiksäkerhet och ökad andel kollektivtrafikresande samt ökade möjligheter för
säker gång- och cykeltrafik.
Planen har utarbetats av en politiskt sammansatt beredningsgrupp, som presenterat
förslaget för Regionförbundets styrelses
arbetsutskott. Planen omfattar 917 miljoner
kronor, jämnt fördelade över 12 år. Regeringen, Näringsdepartementet och Trafikverket har angett förutsättningarna för planen
genom olika principer och mål.
• Fullfölja satsningen på riksväg 55
utifrån samma motiv som i gällande
plan, ökad tillgänglighet för personoch godstransporter i västra Sörmland.
• Kollektivtrafi kvisionens mål om att
flytta över resenärer från bil till kollektivtrafi k genom att satsa på ett tillgängligt kollektivtrafi ksystem med effektiva
bytespunkter.
• Målsättningen är att planen ska ha ett
positivt utfall för alla kommuner.
• Initiera till kommunal medfi nansiering
av infrastruktur i tätortsnära lägen
särskilt när det gäller anläggningar för
kollektivtrafi k, trafi ksäkerhet samt
gång- och cykelvägar.

• Satsning på sidoområdesåtgärder för att
bibehålla eller höja hastigheten, i första
hand på det viktigaste regionala vägnätet.
• En särskild pott för framtida satsningar, exempelvis utredningar.
Av planen har cirka 70 procent använts
till namngivna prioriterade objekt längs
riks- och länsvägnätet medan resterande 30
procent fördelats mellan olika åtgärdsgrupper och kostnadsmässigt mindre objekt.
För att kunna genomföra åtgärderna
inom grupperna kollektivtrafi k och effektivisering på det kommunala nätet är
medfinansiering ett krav. Hanteringen av
prioritering inom dessa grupper sker periodvis, kopplad till trafi kverkens verksamhetsplaner och i samverkan med kommuner och trafi khuvudman.
Planen har bedömts i sin helhet i en
särskild miljöbedömning med en samlad
effektbedömning. Slutsatsen är att planen
kommer att bidra till ökad trafi ksäkerhet
och större tillgänglighet inom länet, längs
vägnätet. I övrigt handlar bedömningarna
om att det för de olika nivåalternativen
blir större eller mindre genomfört av alla
olika åtgärder.
Fördelningen av medel i planen framgår
av figuren på nästa sida.

• Utökad satsning på gång- och cykelåtgärder och särskilt peka ut ett antal
turistcykelstråk.
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Figur 1. Åtgärdsförslag fördelat per objekt och åtgärdsgrupp.

Östra Ga tan
Es kilstuna

Förbifart
Trosa

Väg 52
Grindstugan–
Bo Hage
Kollektivtrafik,
regionala nätet
Kollektivtrafik,
kommunala nätet

Väg 23 0
Lista–
Hällbylund

Gång- och
cykelvägar
inkl. turistcykel

Väg 23 0
Västerleden
Es kilstuna

Sidoområdesåtgärder,
TS och hast ig

Väg 57
Gnesta–E4
Övr. TS ,
miljöåtgärder mm
Väg 218
Vagnhärad
–Trosa
Ensk ilda
vägar

Marknadsanpassning,
utvecklingsåtgärder

Väg 53
Infart
Es kilstuna

Väg 52
Nyköping
–Sigtomta
Väg 55 Yx tatorpet
–Malmköping

Väg 55
Dunker
–Björndammen
Väg 62 7,
Tillfart Sk avsta

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 Sörmland

Väg 55
Valla–Flen

7

1 Inledning
Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att upprätta en länsplan
för den regionala transportinfrastrukturen
för åren 2010–2021. I uppdragets förutsättningar finns ett antal kriterier att förhålla sig
till och dessa beskrivs dels i propositionen
2008/09:35 ”Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt”, dels
i direktiv som beslutades den 19 december
2008 samt i nya förordningar som beslutats
under våren 2009. Alla prioriteringar har
gjorts utifrån ett regionalt helhetsperspektiv och fördelningen av medel har i största
möjliga utsträckning skett med hjälp av den
så kallade fyrstegsprincipen.
1. 1 Direktiven
Näringsdepartementet angav att de regionala planerna skulle omfatta tolv år och innehålla följande åtgärder:

1. Investeringar i statliga vägar som inte
ingår i stamvägnätet.
2. Åtgärder i sådana anläggningar m.m. för
vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237)
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafi kanläggningar
m.m.
3. Åtgärder i andra icke statligt finansierade
anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen.
4. Från år 2012 driftbidrag till icke-statliga
flygplatser som bedöms vara strategiskt
viktiga för regionen.
Samtidigt gav regeringen dåvarande Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen (trafikverken) i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell

trafikslagsövergripande plan för utveckling
av transportsystemet för perioden 2010–
2021. Trafi kverken redovisade sitt uppdrag
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 september 2009. I redovisningen lämnades förslag till åtgärder för
den preliminära planeringsramen. Länen
redovisade sitt uppdrag till Näringsdepartementet den 2 november 2009. I redovisningen skulle länen lämna förslag till åtgärder
för de planeringsramar som angavs i bilagan
samt åtgärder för nivåer 25 procent högre
och 25 procent lägre än dessa. Förslagen
till regionala planer skulle, för att ge en total översikt, innehålla objekt i den preliminära nationella planen som berör respektive län. Innan uppdraget redovisades skulle
länens förslag ha remissbehandlats.
Trafi kverken yttrade sig över förslagen
till länsplaner vilket också ingick i länens
redovisning av uppdraget. Trafi kverkens
yttranden lämnades till Näringsdepartementet den 15 december 2009. Trafi kverken skulle särskilt kommentera länens
prioriteringar ur ett nationellt perspektiv.
Processen med Sörmlands regionala plan
har präglats av politiskt engagemang och en
tidigt öppen process, där alla har bjudits in
att ta del av och påverka planen. Kommuner
och infrastrukturhållare har uttryckt behov
av och önskemål om åtgärder för att lösa
befintliga brister och problem i transportsystemen och dessa har behandlats utifrån
de principer som beskrivs i kapitel 5. Därefter har remissförlaget i sin helhet antagits
av Regionförbundet Sörmlands styrelses
arbetsutskott. Planförslaget skickades så in
till Näringsdepartementet och den 29 mars
beslutade regeringen om slutliga ramar för
länen. För Sörmlands del innebär det en ram
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enligt 100 procent, det vill säga 917 miljoner
kronor. Länet har på sig till den 30 juni 2010
att fastställa planen.
Regeringen förväntar sig att följande
förbättringar ska åstadkommas för åren
2010–2021:
• Transportsystemet bidrar till tillväxt och
till att fler människor kommer i arbete i
fler och växande företag i hela landet.
• Arbetsmarknadsregionerna för kvinnor
och män vidgas.
• Akuta flaskhalsar i transportsystemet
försvinner.
• Tillgängligheten inom storstadsregionerna förbättras.
• Infrastrukturen vårdas med ökade satsningar på underhåll.
• Det blir säkrare att färdas på våra vägar.
• Hela transportkedjan blir bättre samordnad och anpassad till användarnas behov.
• Klimateffektiva transporter underlättas,
vilket bidrar till att uppnå de klimatpolitiska målen.
• Samhällsnyttan av satsningar i infrastrukturen ökar.
Den länsplan som Sörmland nu presenterar
tillsammans med övriga delar av pågående
planering, bland annat den nationella planen, ligger i linje med detta.
1. 2 Länstransportplanen 2004–2015
I länstransportplanen för 2004–2015 har
de fyra högst prioriterade objekten färdigställts till och med i år. Det gäller riksväg 52
Nordvästra förbifarten Katrineholm,
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riksväg 55 Solberga–Kilen i Strängnäs kommun, riksvägarna 53/55 Förbifart Malmköping samt riksväg 55 Malmköping–Dunker.
Ett namngivet trafiksäkerhetsobjekt längs
riksväg 55, Katrineholm–Valla färdigställdes
under 2009. Under byggandet av Förbifart
Malmköping sommaren 2006 inträffade
ett större jordskred, vilket ökade kostnaderna för detta projekt med cirka 35 procent. Det ledde i sin tur till att länstransportplanen reviderades i början av 2007
och innebar att objektet Katrineholm–Flen
delades upp i två etapper, varav den ena,
Valla–Flen, lyftes ur planen. I den nya planen för 2010–2021 har detta beaktats. Tre av
de då högst prioriterade objekten som inte
hann påbörjas har nu ansetts vara uppbundna från den gällande planen och ligger
därför högst prioriterade i detta förslag. Av
dem är Valla–Flen ett. Prioriteringarna
i planen och principerna bakom dessa
återfinns i kapitel 5 och 6 i denna länsplan.
Vidare lyfts objektet Tillfart Skavsta över
till denna plan, eftersom det inte kunnat
sättas igång som planerat under 2009.
1. 3 Miljöbedömningsprocessen
I samband med regionala systemanalysen
har avgränsningssamråd med länsstyrelsen
och kommunerna genomförts. Ytterligare
samråd med länsstyrelsen genomfördes
också inför remissversionen av planen.

9

2 Förutsättningar och
transportefterfrågan
2. 1 Sörmland i det
europeiska transportnätet
Södra Skandinavien, södra Finland och
Baltstaterna ingår i en potentiellt stark tillväxtzon på en europeisk och global nivå.
Stockholmsområdet utgör det starkaste
storstadsområdet i denna zon. En förutsättning för att området ska bli en global
tillväxtzon är att infrastrukturen och att
flaskhalsar i systemet åtgärdas.
Arbetet med den Nordiska triangeln är
en del i detta. Det innebär dels att knyta
samman de fyra nordiska huvudstäderna

med effektiva och kapacitetsstarka järnvägar, vägar och fartygsleder, dels att knyta
samman denna region med övriga Europa.
Nordiska triangeln kan delas in i ett nordsydligt och ett öst-västligt perspektiv. Det
nord-sydliga perspektivet är viktigt både
för att knyta samman länet med övriga
Stockholm-Mälarregionen och med Östergötland, Göteborg, Skåne och vidare mot
kontinenten. I ett öst-västligt perspektiv
handlar det om att knyta samman Osloregionen österut mot Stockholm-Mälarregionen och vidare mot Helsingfors och S:t
Petersburg.
Figur 2.1. TEN-T-projektet
Nordiska triangeln.
Källa: DG Tren,
EU, 2005
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2. 2 Sörmland – en del
av Stockholm-Mälarregionen
Sörmlands län bildar tillsammans med
Stockholms, Örebro, Uppsala och Västmanlands län en alltmer funktionellt
sammanhållen Stockholm-Mälarregion.
I regionen bor nära en tredjedel av rikets
befolkning och antalet invånare förväntas
öka. Sörmlands befolkning har ökat successivt under de senaste decennierna. Men
utvecklingen ser lite olika ut för länets
nio kommuner. De kommuner som ligger
närmast Stockholms län och de med bäst
förbindelser vad gäller infrastruktur och
trafi kering har haft en mer positiv befolkningsutveckling än övriga.

2. 3 Sörmland och dess kommuner
Av Sörmlands nio kommuner ingår Trosa,
Strängnäs och Gnesta kommuner i Stockholms lokala arbetsmarknad och är därmed en integrerad del av storstadsområdet.
I övrigt delar Katrineholm, Vingåker och
Flen arbetsmarknadsregion med Eskilstuna, medan Nyköping och Oxelösund utgör
en egen arbetsmarknadsregion i sydöstra
Sörmland. Förutsättningarna och utgångspunkterna för kommunerna i länet är olika
och respektive kommuns inriktning och
satsningar skiljer sig därför åt.

Figur 2.2. Relativ befolkningstillväxt i StockholmMälarlänen mellan 1950 och 2008.
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Figur 2.3. Prognos för Sörmlands befolkningsutveckling fram till 2020.
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94 78 5
16 13 3
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32 207
50 973
11 170
31 715
11 36 2
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Genomsnit tlig år lig
befolkning sförändring 20 00 –200 8
Ri ket: 0, 68 %
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Tabell 2.1. Sörmlands
kommuner
– befolkning
och pendling.
Pe ndling 20 06
In
5 92 6
1 43 3
713
2 919
4 0 94
1 949
1 99 4
99 4
837

Ut
6 121
2 341
2 620
3 270
5 648
1 752
6 102
2 826
1 561
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Befolkningsutvecklingen är positiv i länet
och bedömningen är att trenden kommer
att hålla i sig under överblickbar tid. Under
2007 ökade befolkningen med över 2 000
invånare. Befolkningsprognoser för Sörmland pekar på en tillväxt på mellan 11 000
och 50 000 nya invånare fram till år 2030.
Detta ger ett bostadsbehov på 11 000–
35 000 nya bostäder.
2. 4 Bostadsbyggandet
Det är övervägande bostadsbrist i länet.
Endast Flens kommun har haft överskott
på bostäder de senaste åren. Bostadsbristen omfattar alla upplåtelseformer, men
gäller särskilt hyresrätter och bostadsrätter i centrala lägen. Sammantaget uppger
kommunerna att det skulle behöva byggas
åtminstone 360 nya hyresbostäder i år för
att tillgodose efterfrågan. Störst är behovet
i Nyköping och Strängnäs, och minst 100
hyresrätter till i respektive kommun skulle
behövas i år. Enligt kommunernas egen
bedömning förvän tas det byggas drygt

3 000 nya bostäder de närmaste två åren.
Lägsta ökningarna förväntas i Vingåker,
Katrineholm och Eskilstuna som totalt
sett har balans på bostadsmarknaden
samt i Flen som totalt sett har överskott på
bostäder.
Omvandlingen av fritidshus till permanenta bostäder sker i betydande omfattning i Trosa, Strängnäs, Eskilstuna och
Nyköpings kommun. Totalt bedöms att
300–400 fritidshus omvandlas till permanentboende per år.
2. 5 Pendlingen
Sörmland karakteriseras av att vara ett
utpendlingslän, vilket illustreras i figur
2.4. Rent funktionellt är Sörmland inte ett
sammanhållet län, eftersom pendlingen
är så dominerande. Av de sörmlänningar
som pendlar över minst en kommungräns
passerar 65 procent över länsgränsen, i
huvudsak till Stockholms län.
Figur 2.4. Andel in- och utpendlare i Sörmlands län
och andra Mälardalslän.
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Av de 120 000 sörmlänningar som har arbete är det drygt 20 000 eller 17 procent som
jobbar utanför länet (år 2006). Det är en
ökning med ungefär 8 000 personer eller 58
procent jämfört med år 1993. Då var det 12
procent av de förvärvsarbetande invånarna
som hade sitt arbete utanför länet.
Figur 2.5 visar utpendlingens fördelning
i Södermanlands län år 2006. 71 procent
eller knappt 15 000 av de utpendlande
sörmlänningarna reste till Stockholms län,
en ökning med två procentenheter jämfört
med 1999. Till Västmanland pendlade nio
procent och till Östergötland sju procent.
Andelen utpendlare till övriga Sverige är 13
procent.
Den höga andelen pendling ställer särskilda krav på samverkan med grannlänen
och en gemensam syn på transportnäten
inom och mellan länen. I de undersökningar som tidigare gjorts framkommer
att i många av de tunga pendlingsrelatio-

nerna är kollektivtrafikandelen ganska låg
de senaste åren. Därför finns det en stor
potential att öka resandet med kollektivtrafi k. Därför har Regionförbundet Sörmland antagit en vision om pendling med
kollektivtrafi k där målet är att hälften av
arbetspendlingen på sikt ska ske med kollektivtrafi k.
2. 6 Sörmland – ett genomfartslän
Den dominerande trafi kmängden i Sörmland består av genomfartstrafi k längs de
stora europavägarna E4 och E20. Också
på våra stambanor för tågtrafi k finns en
omfattande trafi k som endast har några
få eller inga stopp i Sörmland. Detta får
förstås stora konsekvenser vad gäller slitage av infrastrukturen men innebär också
möjligheter för trafi kresande kollektivt.

Övriga
Uppsala län 5 %
Västra
Götalands län 2 %
län 2 %

Figur 2.5. Utpendlingen över
länsgränsen från
Sörmland, 2006.

Örebro
län 3 %
Östergötlands
län 7 %

Västmanlands
län 9 %

Stockholms
län 72 %
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Figur 2.6. Trafikflöden längs vägarna i Sörmland. Total trafik mätt över årsmedeldygn.
Norr om Nyköping på E4 är flödet cirka 24 000 fordon, öster om Eskilstuna på E20
knappt 14 000 fordon och öster om Katrineholm på riksväg 55 drygt 7 000 fordon.

2. 7 Sörmland – ett industrioch turistlän
Fortfarande domineras Sörmlands näringsliv av tillverkningsindustrin, som är utsatt
för stark konkurrens på den internationella
marknaden. De större företagen, främst
inom stål, fordon, läkemedel/bioteknik och
verkstad, är avgörande för sysselsättningen.
Två procent, 174 företag, med fler än 50
anställda, står för hälften av de sysselsatta
inom näringslivet i Sörmland.
Den kunskapsintensiva tjänstesektorn

är relativt liten i länet och koncentreras till
kommuner med bra förbindelser. Otillräcklig kapacitet i trafik och infrastruktur, och
därmed sämre förutsättningar att attrahera arbetskraft och nya företagsetableringar, gör att andra delar av länet riskerar
att utvecklas långsammare eller stagnera.
Rikets tillväxtbranscher såsom bioteknik,
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), finans och kunskapsintensiva företagstjänster (KIBS) har en svagare utveck-
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ling i Sörmland än i Mälarregionen i övrigt.
Det finns en mer lokalt inriktad tjänstemarknad i Sörmland.
Besöksnäringen är den näring i Sverige
som ökar sin andel av BNP mest och har
också betydelse för Sörmland. En stor
del av Sörmlands besökare kommer från
Stockholm-Mälardalen. Den storstadsnära
landsbygden är ett rekreationsområde för
storstadsborna samt bostadsort för arbetspendlare. Sörmland har också betydelse
som ett komplement för den internationella
storstadsturisten. Skavsta flygplats spelar
en viktig roll som inkörsport för det växande antalet utländska besökare.
Karakteristiskt för hela länet är kust
och sjöar, öppna landskap, högklassiga
konferensanläggningar, ofta i herrgårdsoch slottsmiljöer, gastronomi och kulturhistoria. Under år 2008 registrerades runt
en miljon kommersiella övernattnin-

gar i Sörmland med en tillväxt över riksgenomsnittet under de senaste åren. Övriga
övernattningar, det vill säga antal icke
kommersiella övernattningar (fritidshus,
släkt/vänner) är tre gånger högre. Det beror
på att många stockholmare har sina fritidshus i länet.
Förutom övernattningsgäster har regionen ett stort antal dagbesökare, cirka en
miljon. De flesta av Sörmlands besöksmål
ligger inom en timmes restid från Stockholm vilket gynnar dem i konkurrensen
med övriga besöksmål i landet. De flesta
kräver dock att besökarna har egen bil, eftersom kollektiva anslutningar ofta saknas
eller har dålig turtäthet. De största besöksmålen är Rosvalla Nyköping Eventcenter
med cirka 800 000 besökare och Vingåker
Factory Outlet samt Parken Zoo i Eskilstuna
med cirka 500 000 besökare var per år
(2007).

Figur 2.7. Totala övernattningar och dagbesök
i Sörmland 2008. Källa: Tem 2008,
Ekonomiska och sysselsättningsmässiga
effekter av turism i Södermanlands län
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3 Mål och strategier
3. 1 Nationella mål för
transportpolitik och miljö
De nationella målen för transportpolitiken och miljön är utgångspunkter för
utvecklingen av transportsystemet. Det
övergripande målet för transportpolitiken
är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen har gjort en
översyn av målen för transportpolitiken
med förslag till en ny och förenklad målstruktur i en proposition som riksdagen
beslutat om våren 2009. De hittillsvarande
sex delmålen har ersatts av två jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet
och ett Hänsynsmål säkerhet, miljö och
hälsa. Under tillgänglighetsmålet finns sju
delmål och under hänsynsmålen finns fem
delmål.
Tillgänglighetsmålet
Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

1. Medborgarnas resor förbättras genom
ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet.
2. Kvaliteten för näringslivets transporter
förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.
3. Tillgängligheten förbättras inom och
mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.

4. Arbetsformerna, genomförandet och
resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.
5. Transportsystemet utformas så att det
är användbart för personer med funktionsnedsättning.
6. Barns möjligheter att själva på ett
säkert sätt använda transportsystemet,
och vistas i trafikmiljöer, ökar.
7. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Hänsynsmålen
Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska
också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås:
1. Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt
skadade minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020.
2. Antalet omkomna inom yrkessjöfarten
och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade
halveras mellan 2007 och 2020.
3. Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet
och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
4. Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet
och ett brutet beroende av fossila
bränslen. År 2030 bör Sverige ha en
fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen.
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5. Transportsektorn bidrar till att övriga
miljökvalitetsmål nås och till minskad
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska
delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
3. 2 Gemensamma mål
för Stockholm-Mälarregionen
Inom ramen för En bättre sits-arbetet har
politiker från alla riksdagspartier i de fem
Mälardalslänen enats om ett antal övergripande mål för Stockholm-Mälarregionen.

• ett klimatneutralt transportsystem
• en effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser och attraktiva knutpunkter
• en god tillgänglighet till framför allt
Arlanda
• ökad kapacitet och effektiv trafik
genom en sammanhållen kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen, en
stärkt kollektivtrafik i de större stråken
och ett kapacitetsstarkt huvudvägnät av
god kvalitet

Målen innebär att skapa ett transportsystem som

• ökad kostnadseffektivitet genom att
utnyttja fyrstegsprincipen och bättre
samverkan i planeringen

• utvecklar både regionens och nationens
internationella konkurrenskraft och
bidar till en attraktiv StockholmMälarregion

• goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom en helhetssyn på resan och
transporten och ta tillvara ny kunskap.

• är långsiktigt hållbart – ekonomiskt,
socialt och ekologiskt

3. 3 Sörmlandsstrategin
Regionförbundet Sörmland har antagit en
regional utvecklingsplan, Sörmlandsstrategin. Den grundas på en politiskt antagen
vision som Regionförbundet tog fram
2006. Sörmlandsstrategin har därefter
tagit vid med så kallade utmaningar samt
”Sörmland om 20 år”.

• främjar regional balans genom flerkärnighet och kompenserar StockholmMälarregionens internationellt sett
relativa gleshet, så att regionen ändå
når en kritisk massa
• är effektiv genom samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra
trafikslagen.
Dessa mål, som alla fokuserar på tillgänglighet ur olika aspekter, har preciserats
inom områdena internationell konkurrenskraft, hållbarhet, regional balans och
effektivitet.
Transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen står under de närmaste decennierna inför stora utmaningar som kan
sammanfattas med orden klimat, konkurrensförmåga, kapacitet och kostnader. För
att möta dessa utmaningar redovisas i systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen
och Gotland strategier för att utveckla
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Vision
Det ska vara enkelt att förverkliga sina
ambitioner, idéer och framtidsplaner
i Sörmland!

Visionens övergripande mål, som ligger till
grund för Sörmlandsstrategin är följande:
• Om 20 år är Sörmland en ännu viktigare del i en expanderande, funktionell
och långsiktigt hållbar Mälardalsregion
som gör den till en attraktiv plats att
leva och verka i.
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• Sörmland kombinerar framgångsrikt
fördelarna av sitt storstadsnära läge
med livskvaliteten utanför storstaden.
• Sörmland är ett modernt, jämställt och
mångkulturellt samhälle, där närheten
till natur och kultur kombineras med
närhet till service, beslutsfattande och
möjligheter till eget självförverkligande.
• Med sina unika och goda förutsättningar för boende och näringsliv
attraherar Sörmland talang och investeringar.

Sörmlandsstrategin har sex utmaningar
fram till 2020 med följande förslag till mål:
• Sörmland är en väl integrerad och
attraktiv del av en växande StockholmMälarregion.
• Länet har ett kontinuerligt nettotillskott av människor och företag.
• En större del av resenärerna stannar
i länet.
• Det finns en infrastruktur som ger
kvinnor och män lika möjlighet till
rörlighet och arbetspendling.
• Minst hälften av arbetspendlingen
görs med kollektivtrafik.
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4 Tillstånd och brister
i länets transportsystem

Figur 4.1.
Översikt över
Sörmlands län
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4. 1 Vägsystemet
Genom länet sträcker sig två europavägar,
E4 respektive E20. Deras nationella betydelse med stor andel långväga trafi k har
medfört att en utbyggnad av dessa vägar
har prioriterats sedan 1970-talet. Övriga
delar av länets huvudvägnät består av riksvägarna 52 Nyköping–Örebro, 53 Oxelösund–
Eskilstuna, 55 Norrköping–Uppsala, 56
Norrköping–Gävle och 57 Katrineholm–
Järna. Av dessa har riksväg 56, även kallad
Räta linjen, blivit en nationell stamväg och
utbyggnad av den sker med medel via den
nationella planen. Den viktigaste utbyggnaden för länet, Förbifart Katrineholm, finns
med i närtidssatsningen
och i den nationella planen för 2010–2021.
Tabell 4.1. Sörmlands statliga vägnät
uppdelat på kategorier. Källa:
Vägverket Region Mälardalen
Europaväg

I länstransportplanen 2004–2015, var
utbyggnaden av riksväg 55 utpekad som
den viktigaste satsningen för länet. Planen
genomfördes framtungt mot bakgrund av
de stora tillgänglighetsbehov som finns i
västra Sörmland. Även i fortsättningen är
utbyggnad av riksväg 55 prioriterad, eftersom standarden ännu inte uppfyller länets
behov och förväntningar.
Även på det övriga riksvägnätet är behoven stora och på vissa platser är standarden riktigt låg med smala vägfält, dåliga
siktförhållanden och låg framkomlighet.
Längs det omfattande länsvägnätet, som
brukar delas upp i tre olika kategorier, är
behoven av förbättringar i vissa fall omfattande med i första hand drift- och underhållsåtgärder.

Riksväg

Primär
läns väg

Övrig
läns väg

Totalt

Antal kilometer

15 0

3 91

259

1 90 2

2 70 3

Andel av totalt vägnät

6%

14 %

10 %

70 %

100 %
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Figur 4.2. Nu gällande högsta tillåtna
hastighet på vägnätet i Sörmland.
Källa: Vägverket Region Mälardalen

Figur 4.3. Vägbredder samt vägtyp
för vägnätet i Sörmland.
Källa: Vägverket Region
Mälardalen
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4. 2 Olyckor och trafiksäkerhet
Figur 4.4 visar var olyckor har inträffat
som lett till dödade eller svårt skadade trafikoffer. Dessa olyckor är koncentrerade till
tätorterna men också överrepresenterade
längs vissa vägstråk. Kartan är ett underlag
för prioriteringar av trafiksäkerhetsåtgärder
och illustrerar var sådana kanske behövs
allra mest.
Figur 4.4. Trafikolyckor i
Sörmlands län
2003–2009.

4. 3 Gång- och cykelvägar
Separata gång- och cykelvägar byggs längs
det statliga vägnätet, där det behövs sådana
stråk som binder samman tätorter och gör
det möjligt med en trafiksäker koppling
för oskyddade trafikanter. Byggandet som
hitintills skett är dock otillräckligt och det
saknas gång- och cykelvägar längs flera av
våra viktiga vägar.

I samband med en allt mer omfattande
utbyggnad av mittseparerade vägar med
vajerräcke uppkommer också behov av
planskilda korsningar och alternativa sätt att
lösa framkomligheten för gång- och cykeltrafi kanter. Även uppsättning av räcken i
vägkant medför problem för dessa trafikanter, eftersom risken för trängning kan vara
stor. Ur folkhälsoperspektiv är det angeläget att utveckla cykelvägnätet så att cykling
kan bli ett reellt alternativ till bilåkande.

Turistcykelleder
Förutom den nationella Sverigeleden finns
ett fyrtiotal regionala leder över hela landet
och Sörmland berörs framför allt av följande befintliga leder:

• Sverigeleden är en nationell led. Den
har oftast hög standard, med asfaltering och rastplatser, men relativt
hög motortrafikintensitet.
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• Mälardalsleden är Sveriges första cykelled och anlades 1980. Huvudsträckningen är runt Mälaren, och den har
ett flertal valmöjligheter mot omgivande
Sverigeleden. 90 procent av vägarna är
belagda och har relativt hög andel
motortrafik.
• Djulöleden i västra Sörmland anlades
1985, är cirka 140 km lång och består
i huvudsak av grusvägar.
• Cykelleden Kustlinjen sträcker sig
över 565 km, framför allt på Ostkustens fastland mellan Öregrund och
Västervik med några sträckor i skärgården. Leden håller en mycket hög standard. Kustlinjen är även en del i Cykelspåret, cirka 235 mil lång, mellan
Haparanda och Ystad.
• Näckrosleden med en huvudsträckning
av 680 km över nästan hela Sörmland
är länets största cykelled och anlades
år 1996. Den utnyttjar till stor del
mindre vägar och stigar för att undvika
motortrafik och uppdateras och korrigeras årligen.
• Dessutom finns ett antal lokala cykelleder, främst avsedda för dagsutflykter.
Ett exempel är den planerade Hjälmaren Runt som Sörmland delar med
Örebro län.
4. 4 Järnvägssystemet
Genom Sörmland går två stambanor,
Södra och Västra stambanorna och Svealandsbanan, som är byggd som en i huvudsak enkelspårig bana för regionaltågstrafik
och invigdes 1997. Västra stambanan
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genom länet har dubbelspår i sin helhet,
medan Södra stambanan är enkelspårig
genom länet, förutom på några förbigångssträckor samt på sträckan Katrineholm–
Norrköping.
Därutöver finns TGOJ-banan mellan
Sala och Oxelösund, som i dagsläget i sin
södra sträckning enbart trafikeras av godstrafik på delen mellan Oxelösund och Flen.
Godstrafiken utgörs i huvudsak av transporter mellan Oxelösund och Borlänge.
Flens bangård har idag stora brister som
måste åtgärdas, inte minst av säkerhetsskäl.
En ombyggnad av bangården kommer att
effektivisera järnvägstrafiken och öka säkerheten genom Flen och därmed även bidra
till förbättringar på samtliga järnvägsstråk
där Flen ingår. Om det ska kunna bli persontrafi k på TGOJ-banan mellan Oxelösund och Flen så måste bangården anpassas
för detta.
Som figur 4.5 nedan visar är stora delar
av järnvägsnätet genom länet enkelspårigt.
Detta innebär stora kapacitetsbrister med
lågt utbud av trafikeringsmöjligheter mellan flera av orterna inom regionen.
Samtidigt är det den stora flaskhalsen
i Stockholm som begränsar ytterligare
tågtrafik längs våra banor. Genom utbyggnaden av Citybanan öppnas möjligheter för
kapacitetsförstärkningar på andra delar av
järnvägsnätet ytterligare. I den nationella
planens närtidssatsning planeras partiell
utbyggnad av dubbelspår längs Svealandsbanan, vilket är positivt för den delen av
systemet. Dessvärre finns inga planerade
åtgärder längs varken Västra eller Södra
stambanorna och bristerna längs framför
allt Södra stambanan är omfattande.
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Figur 4.5. Järnvägssystemet i Sörmlands län.

4. 5 Hamn och sjöfart
Det finns nio större handelshamnar inom
Stockholm-Mälarregionen med omnejd
längs kuststräckan, från Gävle i norr till
Norrköping i söder. Dessa betjänar ofta
industrier men i ökande grad också marknaderna inom land. Oxelösunds hamn
är en av Sveriges sex största hamnar med
betydande verksamhet och hanterar årligen
cirka tre miljoner ton storbulk i oceangående fartyg och 660 000 ton småbulk för
närsjöfart.

Oxelösunds hamn har mycket kort
insegling, är isfri året om och har ett djup på
16,5 m. Motorväg och järnväg ligger i direkt
anslutning till kajerna. Hamnen fick under
våren 2009 en ny kran, som innebär en
betydande kapacitetsförstärkning och gör
att hamnen kommer att kunna fördubbla
lossningstakten och ta emot dubbelt så stora,
oceangående fartyg.
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4. 6 Flygplatser och luftfart
I Stockholm-Mälarregionen är Stockholm
Arlanda den självklara storflygplatsen.
Tillgängligheten till den är därför en viktig
fråga för Sörmland, som också deltar i samverkan med grannlänen, så att Arlanda
kan utvecklas som internationell flygplats.
Med en allt mer globaliserad ekonomi ökar
utbytet med länder utanför Europa, varför
fler internationella, särskilt interkontinentala, flyglinjer behövs.
Stockholm-Skavsta flygplats, som är
landet tredje största flygplats, har idag en
mycket snabb utveckling av antalet passagerare. Utvecklingen under 2009 har
bromsats upp något som effekt av finanskrisen, dock betydligt mindre än övriga
flygplatser i landet. Antalet passagerare var
2008 totalt cirka 2,5 miljoner.
Dominerande flygbolag på Skavsta
flygplats är Ryanair, som trafi kerar 36
linjer med sex flygplan som är baserade
på flygplatsen, därutöver Wizz Air som
trafikerar fyra linjer. Fritidsresor och Ving
arrangerar charter till sex destinationer och
Gotlandsflyg har trafik fyra dagar per vecka
till Visby.
Tillgängligheten till flygplatsen har
vissa brister idag, men med byggandet av
Tillfart Skavsta förbättras vägtransporterna dit, med för personbilstrafiken och för
den omfattande flygbusstrafiken från ett
växande omland. På sikt planeras att Ostlänken, dubbelspårsjärnvägen mellan Järna
och Linköping, ska ha ett järnvägsstopp vid
flygplatsen. Det kommer att förbättra tillgängligheten avsevärt och öka flygplatsens
utveckling ytterligare, enligt prognoserna.
I länet finns också en skoltrafikflygplats
på Kjula flygfält, öster om Eskilstuna med
begränsad trafik.
4. 7 Kollektivtrafiksystemet
Som tidigare nämnts finns kapacitetsbrist på
länets järnvägsspår. Det innebär att
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tågtrafi keringen är mindre omfattande än
vad som bedöms vara efterfrågat av länets
befolkning, som ställer krav på ökad rörlighet och på att resa smidigt och miljövänligt. Den exakta efterfrågan är dock svår att
uppskatta och det pågår en utredning i länet
kring dessa frågor.
För att möta länets kollektivtrafikvision
och nå målet om att hälften av arbetspendlingen ska ske med kollektivtrafi k krävs
ytterligare åtgärder, utöver tågsystemet.
I länet pågår en omfattande utredning
av bussystemet med mål att komplettera
tågtrafiken och erbjuda ett effektivt resande
för olika målgrupper och olika resbehov.
I fokus finns arbets- och studiependlandet
med målstyrd effektiv linjedragning.
Dagens nuvarande system består av en
mängd linjer, som från början lades ut för
att täcka en så stor yta i länet som möjligt.
Sett utifrån dagens resbehov saknas en
enhetlighet vad gäller bytespunkter och
hållplatsstandard. Detta tar man hänsyn
till inom bussystemutredningen. I denna
länsplan redovisas också ett bedömt behov
av åtgärder för att säkerställa en god standard på det nya bussystemets hållplatser
och bytespunkter med ökad tillgänglighet
för alla resenärer längs det regionala nätet.
4. 8 Sörmland och godstransporterna
Industrin och näringslivet i Sörmland
ställer krav på infrastrukturen och bättre
förutsättningar för att utveckla och verka för
effektiv godshantering.
Den största noden inom länet för hantering av gods är Oxelösunds hamn, som haft
en positiv utveckling sedan starten. Flyggodshanteringen inom länet är dock ytterst
begränsad och inga större satsningar sker
på Skavsta flygplats för denna verksamhet.
Det pågår en utveckling inom godstransportområdet i länet. Den påbörjades då
det blev tydligt att allt fler industrier med
behov av större ytor för sin verksamhet
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valde att flytta från Stockholms närhet och
längre ut i regionen.
Detta har lett till en omfattande utveckling på kombiterminalen Folkesta i Eskilstuna med start 2002. Under 2009 har
en större satsning på en kombiterminal i
Katrineholm tagit fart och anläggningen
öppnades för trafi k under 2009. Också i
samband med Kjula flygfält öster om

Eskilstuna sker en ökad utveckling för att
kunna ta hand om gods som ska flyttas
mellan olika trafi kslag. Totalt sett har en
kraftig ökning skett av godsflödena i Sörmland, både på väg och på järnväg. Det är
viktigt att notera att Sörmland som transitlän utsätts för en stor miljöbelastning,
vilket bör uppmärksammas i den nationella
planeringen.
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5 Strategisk inriktning
och prioritering
I arbetet med att ta fram länsplanen för
den regionala transportinfrastrukturen i
Sörmland har Regionförbundet Sörmland
utgått från direktiven om vad som ska ingå
i planen. Utifrån dessa och övriga satsningar
som pågår i omlandet har några principer
eller utgångspunkter för prioriteringarna
tagits fram.
Citybanan i centrala Stockholm är den
viktigaste infrastrukturutbyggnad som
sker när det gäller Sörmland. Att den är så
viktig för länet visar det faktum att Sörmlands kommuner och landsting har träffat
en överenskommelse med staten om att
direkt finansiera banans utbyggnad med 600
miljoner kronor. Det är en betydande insats
för länets 270 000 invånare och visar hur
viktig hela regionens utveckling är för länet.
Det är först när City-banan är utbyggd
som andra satsningar i järnvägssystemet i
Stockholm-Mälarregionen kan komma till
full nytta.
5. 1 Utgångspunkter för prioriteringen
Utgångspunkterna för prioriteringen av
länets satsningar i den regionala planen
är följande:

• Fullfölja satsningen på riksväg 55 utifrån samma motiv som i gällande plan,
nämligen ökad tillgänglighet för personoch godstransporter i västra Sörmland.
• Satsa på ett tillgängligt kollektivtrafiksystem med effektiva bytespunkter mot
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bakgrund av kollektivtrafikvisionens
mål om att överföra resenärer från bil
till kollektivtrafik.
• Sträva efter målet att planen ska ha ett
positivt utfall för alla kommuner.
• Initiera till kommunal medfinansiering
av regionalt betydelsefull infrastruktur
i tätortsnära lägen, särskilt när det
gäller anläggningar för kollektivtrafik,
trafiksäkerhet samt gång- och cykelvägar.
• Utöka satsningen på gång- och cykelåtgärder och särskilt peka ut ett antal
turistcykelstråk.
• Satsa på sidoområdesåtgärder för att
bibehålla eller höja hastigheten, i första
hand på det viktigaste regionala vägnätet.
• Avsätta en särskild pott för framtida
satsningar, till exempel utredningar.
5. 2 Ökad tillgänglighet för
västra Sörmland
I länstransportplanen för Sörmland 2004–
2015 var satsningar på riksväg 55 högst
prioriterade och några av de planerade objekten i planen har genomförts. Samtidigt
återstår ombyggnader för att vägen i hela sin
sträckning upp till Strängnäs får en sådan
standard att den ger riktigt hög tillgänglighet för person- och godstrafi k i stråket.
Därför innehåller även den nya planen en
stor andel investeringsmedel till riksväg 55
de första årens investeringar i länet kommer
att domineras av objekt längs detta stråk.
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5. 3 Kollektivtrafikvisionen
År 2006 beslutade Regionförbundets
styrelse om en vision för pendling med
kollektivtrafi k. Målet i denna vision är
att hälften av arbetspendlingsresorna ska
ske med kollektivtrafi k – tåg eller buss.
Utifrån visionen pågår nu ett konkretiseringsarbete, som ska resultera i ett förslag
till nytt system för länets busstrafik. Det
innehåller bland annat nya snabbusslinjer i
viktiga pendlingsrelationer, som ska utgöra
komplement till nuvarande tågtrafik. Målet
enligt kollektivtrafikvisionen är att dessa
busslinjer ska ersättas med tåg när så blir
möjligt.

5. 4 Positiv utveckling i hela länet
Sörmlands läns nio kommuner har alla
olika förutsättningar och utgångspunkter
i sina respektive planeringar. Några kommuner har en kraftig befolkningstillväxt
med ökad efterfrågan på bostäder och
service. I andra kommuner är trycket lägre
och kommunerna strävar efter att erbjuda en
så attraktiv och bra miljö som möjligt för
sina invånare. Gemensamt för alla är att det
finns stora behov av satsningar i transportinfrastrukturen. Med de förutsättningar
som vi har i denna plan fokuseras länsvägsinfrastrukturen med ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet när det gäller såväl
personbils- och bussresenärer som godstransporter.
Figur 5.1. Det viktigaste vägnätet i Sörmlands län
– nationella och regionala vägar.
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5. 5 Kommunal medfinansiering
I samband med tätortsnära infrastruktursatsningar har kommunerna stora möjligheter att tillgodogöra sig nyttor i form av
tillgänglighet till exploateringsområden.
Därmed finns möjlighet till exploateringsintäkter och dylikt. De är ofta dominerande med lokal trafik i de riktigt centrala
delarna av en tätort. Det är bakgrunden till
att en av utgångspunkterna för länsplanen
innebär att sådana objekt ska medfinansieras av kommunen. Samma princip gäller
också för några kategorier av objekt i de
olika åtgärdsgrupperna. Till exempel bör
gång- och cykelåtgärder även längs det statliga vägnätet medfinansieras av kommunerna, så att sträckor där det finns verkligt
behov prioriteras.
5. 6 Gång- och cykelåtgärder och
särskilda turistcykelstråk
Regeringen har i propositionen inför denna
planeringsomgång särskilt lyft fram cykel
som ett prioriterat transportmedel och
att tillgängligheten och särskilda stråk för
cykeltrafi k bör utökas. Förbindelser mellan tätorter på avstånd upp till 15 km bör
särskilt uppmärksammas vid utbyggnad
av cykelvägnäten.
Dessutom har cykelturismen lyfts fram.
Detta anser vi vara intressant för Sörmlands
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del och vi vill gärna utveckla denna gren
av besöksnäringen. Vi tror att Sörmland
har mycket att erbjuda i upplevelser och
landskapsförutsättningar som gynnar
cykelturismen. De befintliga cykelstråken i
Sörmland har goda förutsättningar att utvecklas ännu mer, särskilt i samverkan med
angränsande regioner. Som exempel kan
nämnas en cykelled runt Hjälmaren.
5. 7 Hastighetsanpassning
Parallellt med arbetet med länsplanerna ser
Trafikverket över hela det statliga vägnätet
vad gäller högsta tillåtna hastigheter och
förslag har tagits fram på nya hastigheter.
Regionförbundet Sörmland har utifrån detta
tagit fram ett eget förslag, som utgår från
samtliga transportpolitiska mål och alltså
inte endast trafiksäkerhet. Vårt förslag visar
också vad som kan åstadkommas vad
gäller bibehållen eller förändrad hastighet
med de särskilda medel som är avsatta i
planen för bland annat sidoområdesåtgärder. I Trafi kverkets senaste förslag är
förändringarna mot dagens hastigheter
färre och i linje med detta planförslag vad
gäller åtgärder för att upprätthålla hög
trafi ksäkerhet och god tillgänglighet längs
länets viktigaste vägnät.
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Figur 5.2. Regionförbundet Sörmlands förslag till nya hastigheter (090318),
ej exakta gränser. För att åstadkomma detta avsätts 42 miljoner kronor i länsplanen.

5. 8 Utvecklingsåtgärder för
kommande behov
Planen sträcker sig ända till år 2021 och
det är svårt att fullt ut förutse de behov
som finns inom transportområdet under
en så lång tidsperiod. Därför innehåller
planen en särskild åtgärdsgrupp som kan
inrymma kommande, nu okända, behov.
Det kan till exempel handla om åtgärder
vid kommersiella etableringar med krav
på väg- eller järnvägsanslutningar, som även
kan bli aktuella för kommunal medfinansiering. Pengarna kan också användas
för att förbereda inför kommande plane-

ringsomgångar och göra utredningar av
kommande satsningar, till exempel förstudier eller utredningar enligt lagen om byggande av järnväg eller väglagen.
5. 9 Fyrstegsprincipen – val av objekt
I direktivet för länsplanen anger regeringen
att åtgärderna bör analyseras enligt den så
kallade fyrstegsprincipen. Principen är en
planeringsmetod för att hushålla med resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan. Steg för steg analyseras hur ett
trafikproblem bäst kan lösas – i första hand
genom att påverka behovet av transporter, i
sista hand genom stora nybyggen.
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Steg 1 Påverka valet
Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt.
Steg 2 Använd effektivare
Åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt vägnät.
Steg 3 Förbättra
Förbättringsåtgärder i transportsystemet.
Steg 4 Bygg nytt
Nyinvesteringar och större
ombyggnadsåtgärder.

I Sörmlands länsplan avsätts inga medel
för steg 1-åtgärder. Orsaken är dels att
kommunerna inte har planerat några sådana åtgärder, dels att vi uppfattat regeringens direktiv så att länsplanerna inte ska
innehålla denna typ av åtgärder, då det
finns en särskild pott för dessa åtgärder
hos trafi kverken. Vi kan också peka på
den ambition som anges i den politiskt förankrade kollektivtrafi kvisionen för länet.
Förbättringar av kollektivtrafi ken i den
omfattning som beskrivs i visionen måste
ses som kraft fulla steg 1-åtgärder.
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I åtgärdsgrupperna, som är ett resultat
av kommunernas verksamhetsplaner, finns
under rubriken ”Effektivisering av transportsystemet” åtgärder enligt steg 2.
Det handlar exempelvis om hastighetsöversyn i tätort. Inom samma grupp
återfinns även utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet, vilket i de flesta fall innebär
steg 4-åtgärder, det vill säga man bygger
ny gång- eller cykelväg. Sidoområdesåtgärder, korsningar, andra trafiksäkerhets- och
bulleråtgärder är exempel på steg 3-åtgärder.
Bland de namngivna objekten finns objekt
nummer 3, 6, 10, 11 och 12, vilka i huvudsak
är utbyggnad med ny vägsträckning och
därmed steg 4-åtgärder. Övriga namngivna objekt innehåller en kombination
av åtgärder inom steg 2, 3 och 4. Främsta
orsaken är att vägnätet är underdimensionerat för den i snabb takt ökande trafiken för
både gods- och persontransporter.
Utifrån ovan beskrivna principer har
planen tagits fram. Vissa åtgärder har
inte kunnat prioriteras, som följd av dessa
principer, på grund av medelstilldelningens begränsning eller politiska avväganden
utifrån länets regionala mål.
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6 Åtgärdsplan
I detta kapitel presenteras länsplanen för
den regionala infrastrukturen 2010–2021
för Sörmlands län. Först beskrivs varje
aktuellt investeringsobjekt och därefter
olika åtgärdsgrupper i planen. Ramen som
planen utgår ifrån omfattar 917 miljoner
kronor.

Figur 6.1. Karta över namngivna
objekt i länsplanen.

6. 1 Namngivna objekt
Bland de högst prioriterade objekten återfinns tre objekt på riksväg 55. Objekten
har betydelse för näringslivets transporter
och ambitionen är att i framtiden fullfölja
satsningen på väg 55 med ytterligare två
objekt.
Mötesfri landsväg
Mötesfri landsväg separerar de båda mötande
filerna med minst vajerräcke. Normalt brukar
mötesfri landsväg ha vajerräcke även mot
branta slänter och skärningar
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Låsningar från förra planen
2004–2015
1. Riksväg 55, Yxtatorpet–Malmköping
Vägobjektet omfattar ombyggnad av väg 55
till mötesfri landsväg med mitträcke på en
sträcka av 7 km. På de kurvigaste partierna längs nuvarande riksväg 55 får vägen
en ny sträckning på cirka 3 km. Vägen
planeras för en skyltad hastighet på 100
km/tim.
Vägobjektet börjar cirka 200 meter norr
om korsningen med väg 690 vid Yxtatorpet/Sveaborg och slutar cirka 300 meter
söder om korsningen med riksväg 53 vid
Malmköping. Ombyggnaden innebär en
uppskattad vägförkortning på knappt 900
meter.
Ombyggnaden innebär att vägen breddas till knappt 13 meter på omkörningssträckorna (2+1) och på övrig sträcka (1+1)
breddas vägen till knappt 9,5 meter. Andelen omkörningssträckor beräknas till cirka
30 procent i respektive riktning.
Vägens framkomlighet och säkerhet
förbättras avsevärt med de beskrivna åtgärderna. Restiden förkortas med höjd hastighet och rakare väg.
2. Riksväg 55, Valla–Flen
Vägobjektet omfattar ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke
och en skyltad hastighet på 100 km/tim.
Plankorsningar med rikväg 55 byggs om
med separata vänstersvängfält, och större
fyrvägskäl på sträckan byggs om till trevägskäl. Nytt slitlager ingår inte i objektet.
Busshållplatser byggs ut på vissa avsnitt.
Framkomligheten och säkerheten förbättras. Restiden förkortas genom att
hastigheten kan höjas.
3. Tillfart Skavsta
Denna åtgärd innebär en ny anslutning till
terminalområdet enligt alternativ ”Tå” i
vägutredningen från 1999. En ny tvåfältig
väg med separat gång- och cykelväg, skyltad hastighet 70 km/tim. Den nya vägen
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ansluter till väg 52 i en cirkulationsplats cirka
1,2 km väster om dagens korsning med väg
627. Norrut ansluter den nya vägen till väg
628 i en cirkulationsplats vid terminalområdet.
Objektet ligger kvar från planperioden
2004–2015. Objektet beräknas kunna påbörjas under 2010.
Tillgängligheten förbättras till flygplatsen.

Nya objekt
4. Riksväg 55, Dunker–Björndammen
Vägobjektet omfattar breddning och rätning i ny sträckning av vägen till mötesfri
landsväg på en sträcka av cirka 4 km, vilket
är cirka 1,1 km kortare än befintlig sträckning. Den nya vägen föreslås dimensioneras
för hastigheten 100 km/tim.
Vägobjektet börjar i söder vid korsning
med länsväg 885, väg till Dunker, och följer
befintlig väg norrut på en sträcka av cirka
0,9 km. Därefter viker sträckningen av i
nordöstlig riktning för att sedan ansluta till
befintlig väg vid Björndammen strax väster
om sjön Ältaren. Andelen omkörningsbar
sträcka bedöms kunna uppgå till minst
cirka 20 procent i vardera riktningen.
Korsningen mellan befintlig väg och den
nybyggda vägen 55 utformas med separat
körfält för vänstersvängande trafik.
Nuvarande väg 894 vid Högsten kommer
att anslutas till den nya sträckningen av väg
55. Delar av den gamla vägen kommer att
utgå ur allmänt underhåll.
Framkomlighet och säkerhet förbättras.
Restiden förkortas genom att vägen blir
kortare men även genom att hastigheten
kan höjas till 100 km/tim.
5. Riksväg 52, Nyköping–Stigtomta
Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri
landsväg med mitträcke. På sträckan förekommer förhållandevis omfattande cykeltrafi k och cyklisternas intressen behöver
tillgodoses vid ombyggnaden. Säkerheten
förbättras. Hastigheten höjs vilket förkortar
restiden.
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6. Riksväg 53, Infart Eskilstuna
Denna åtgärd innebär ombyggnad till
mötesfri landsväg med en högsta hastighet av 100 km/tim. Omkörningsmöjligheter planeras kunna uppgå till minst 20
procent i respektive riktning av sträckan.
Större korsningar utformas som trevägskäl
med vänstersvängfält. Åtgärden innebär
ny sträckning öster om befintlig väg med
början strax söder om befintlig bebyggelse.
Korridoren sträcker sig över dalgången för
att nå skogsbrynet på andra sidan av den
öppna marken. Den nya sträckningen ansluter till befintlig väg strax norr om anslutningen till sopstationen. Befintlig väg kan
nyttjas för gång- och cykeltrafi k samt som
anslutningsväg till bebyggelsen.
Vägens kapacitet och trafi ksäkerhet
förbättras. Restiden förkortas genom höjd
hastighet.
7. Länsväg 218, Trosa–Vagnhärad
Åtgärden innebär ombyggnad till mötesfri
landsväg med mitträcke med högsta tillåtna hastighet på 100 km/tim. Omkörningsmöjligheter planeras kunna uppgå
till cirka 30 procent i respektive riktning
av sträckan. Detta innebär att den befintliga vägen måste breddas till 13 meter vid
omkörningssträckorna.
Trafiksäkerhet och framkomlighet förbättras och restiden förkortas.
8. Riksväg 57, Gnesta–E4
Åtgärden innebär höjd vägstandard med en
högsta tillåtna hastighet på 80 km/tim. Det
betyder att vägen måste breddas till minst 7,5
meter. (För att upprätthålla dagens 90 km/
tim skulle vägen behöva åtgärdas till en målad
1+1 väg med räfflad mittremsa och omkörningsfält. För detta behöver vägen breddas
till normalt 8 meter och 13 meter vid omkörningsfälten.) Sidoområdena behöver åtgärdas
och cirka tre korsningar

förbättras. Vägen passerar över cirka tre
mindre vattendrag, där breddning av broar
kan bli aktuell.
Oskyddade trafikanter förekommer
främst vid bebyggelse och busshållplatser,
och deras intressen behöver också tillgodoses. Genom Järna behöver tätortsåtgärder
göras.
Framkomlighet och trafiksäkerhet förbättras. Vägen kan få skyltad hastighet 80
km/tim i stället för 70 km/tim, vilket betyder
att restiden inte behöver bli alltför lång.
9. Länsväg 230, Västerleden i Eskilstuna
Breddning av cirkulationsplatser till fyra
körfält samt breddning av delar av Västerleden till fyra körfält i anslutning till
cirkulationsplatserna. Nuvarande korsningspunkt vid norra rampanslutningen
mot E20 (vid Statoil) byggs om till cirkulationsplats. Sträckan söder därom, till Mått
Johanssons väg (vid Volvo), breddas till
fyrfältsväg. De båda cirkulationsplatserna
vid Tuna Park breddas till fyrfält liksom
anslutande vägar till dessa (cirka 100 meter
på varje ben på väg 230).
Största effekten är förkortad restid i
korsningarna och förbättrad trafi ksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet, inte
minst för genomgående trafik mot väg E20.
10. Väg 230, Lista–Hällbylund
Objektet omfattar väg i ny sträckning förbi
Gillberga skola enligt alternativ 2 i förstudien, en sträcka på cirka 2,7 km. Vägen
utformas som mötesfri landsväg med 20
procent omkörningssträcka. Objektet
startar öster om korsningen med väg 723
och slutar vid korsningen med väg 725 vid
Hällbylund.
Trafiksäkerhet och framkomlighet
förbättras med föreslagna åtgärder, inte
minst för genomgående trafik mot väg E20.
Restiden påverkas i positiv riktning.
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11. Östra gatan, Eskilstuna
En östlig länk med tillhörande korsningar
byggs öster om sjukhuset med anslutning
till Stenkvistavägen, Sveavägen vid järnvägen (Svealandsbanan), Strängnäsvägen
och Carlavägen vid Carlaplan. Samtidigt
begränsas framkomligheten på nuvarande
genomfart via Vasavägen–Carlavägen, som
omgärdas av bostäder.
Stora delar av Eskilstunas framtida
expansion planeras ske i stadens östra
delar. Därför kan den framtida trafi kökningen vara större än vad som schablonartat anges. I detta sammanhang är det
viktigt att även se till den regionala genomfartstrafiken från riksväg 53 mot E20 samt
vidare mot Västerås. Eskilstuna kommun
har i avsiktsförklaring framhållit att kommunen avser att finansiera 70 procent av
investeringen.
Framkomlighet och tillgänglighet
förbättras.

12. Förbifart Trosa
Ny förbifart som ansluter i sydväst till
länsväg 782 (Västerljungsvägen) mellan
länsvägarna 785 (Hunga) och 768 (Lagnö)
med en trevägskorsning. Förbifarten ansluter i nordöst till länsväg 218 (Ådavägen).
Förbifarten får en längd på cirka 2 km med
hastigheten 70 km/tim. Framkomligheten
genom Trosa förbättras och riskerna för
skador på den riksintressanta kulturmiljön
elimineras.
Trosa är en av de snabbast växande
orterna i länet och bidrar därför starkt till
den regionala utvecklingen. Den samhällsekonomiska bedömningen bör innehålla
effekterna från det tillskott av nya bostäder
som planeras väster om tätorten och möjliggörs med den nya förbifarten. Trosa kommun har i avsiktsförklaring framhållit att
kommunen avser finansiera 60 procent av
investeringen.
Framkomlighet och tillgänglighet
förbättras.
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13. Väg 52, Grindstugan–Bo Hage
Etapp I: I huvudsak breddning av befintlig
väg till 9 meter mellan öster om Dämbol
(länsväg 216) och Bo Hage strax öster
om länsväg 640. Ombyggnaden innebär kurvrätning och på kortare avsnitt
ny sträckning. Vägobjektet omfattar en
sträcka på cirka 5 km och får en standard
för 90 km/tim, dvs. målad mötesfri väg
med räfflad mittremsa.

Etapp II: Sträckan mellan Grindstugan och
väg 216 vid Dämbol, cirka 2 km. Vägen
breddas till 9 meter, heldragna linjer, och
får omkörningsfält på kortare avsnitt samt
förbättring av sidoområden.
Viktiga säkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en sträcka som idag har låg
standard.
6. 2 Åtgärdsgrupper
Genom att fördela pengar inom ramen för
olika kategorier av potter får alla kommuner
möjlighet att få stöd för angelägna smärre
åtgärder. Beroende på tillgängliga medel i
förhållande till andelen angelägna objekt kan
olika grad av medfinansiering komma ifråga.
Kommunernas satsningar gäller främst
att förbättra förutsättningarna för att öka
andelen kollektivtrafik och att underlätta
för att överföra trafi k från bil till cykel
genom att förbättra cykelvägnätet och prioritera cyklande framför bilåkande. Andra
angelägna åtgärder är att förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i
det kommunala vägnätet. Produktionsstöd
ingår i angivna summor. Det kommer att
kunna genomföras så mycket åtgärder som
pengarna räcker till per år och åtgärdsgrupp.
Kollektivtrafik, regionala
och kommunala vägar
• Kollektivtrafikvisionens nivå 1.

• Regionala vägnätet.
• Kommunala nätet och dess anläggningar.
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Åtgärder inom denna grupp är till exempel
förbättring av hållplatser på landsortslinjer,
handikappanpassning, väderskydd, närresecentrum, parkeringsplatser för cyklar och
bilar, bussgator, pendlarparkeringar för cyklar och bilar, gång- och cykelvägar för bättre
tillgänglighet. I sam-band med den pågående
bussutredningen ses tillgängligheten i kollektivtrafiknätet över.
Effektivisering av transportsystemet
• Gång- och cykelåtgärder inklusive
turistcykelstråk.

• Sidoområdesåtgärder för ökad trafiksäkerhet och hastighetsöversyn.
• Korsningar, övriga trafiksäkerhetsoch miljöåtgärder på kommunala nätet.
Exempel på åtgärder inom denna grupp är
upprustning och nybyggnad av gång- och
cykelvägar och planskildheter. Satsningar
på upprustning och skyltning av nya och
redan etablerade turistcykelstråk som
kustvägen Trosa–Nyköping–Nävekvarn–
Kvarsebo, Näckrosleden med totalt cirka
680 km skyltade cykelvägar av varierande
standard i Sörmland, Djulöleden och cykelvägar vid Hjälmaren.
Ytterligare exempel är åtgärder för att
undvika sänkt hastighet på det viktiga
vägnätet i länet, införandet av 30-zoner i
bostadsområden och nya hastighetsgränser i
tätorter. Trafiksäkerhetsåtgärder är exempelvis ombyggnad av korsningar, hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för funktionshindrade och åtgärder för att förbättra
tillgängligheten i trafiksystemet.

Enskilda vägar
Denna åtgärdsgrupp omfattar stöd till
nybyggnad och rekonstruktion av enskilda
vägar i Sörmland. Driftsbidrag hanteras via
Trafikverkets hantering och inkluderas inte
här.

Marknadsanpassnings- och
utvecklingsåtgärder
Här finns möjlighet att finansiera utredningar som inte är finansierade på annat
sätt i planen. För 2011 är tre miljoner
avsatta för en förstudie/järnvägsutredning, enligt lagen om byggande av järnväg.
Pengarna ska gå till att utreda förutsättningarna för att återuppta persontrafik
på delar av TGOJ-banan. En förstudie/
järnvägsutredning bör även omfatta utbyggnad av banan för anslutning till Skavsta
flygplats. TGOJ-banan kommer att vara en
viktig förbindelse från de västra delarna av
regionen till höghastighetstågen vid Skavsta
flygplats. Åtgärder för utbyggnad av Nyköpings resecentrum med persontrafik på
TGOJ-banan kan bli aktuella. Inom denna
åtgärdskategori kan även eventuella åtgärder
för att bygga om Flens bangård aktualiseras under planperioden.
Ett annat syfte är att reservera medel
för åtgärder som idag inte kan förutses.
Exempel på sådana åtgärder är utbyggnad
av infrastruktur i samband med större
företagsetableringar och liknande.
Produktionsstöd
Produktionsstöd för Trafikverkets arbete
med förstudie, vägutredning, arbetsplan,
bygghandling och byggledning är beräknat
till i genomsnitt nio procent av kostnaden
för respektive objekt om ingen sådanfysisk
planering är genomförd. Andelen minskar
schablonmässigt, beroende på hur långt
objektet kommit i den fysiska planeringsprocessen. Kostnad för produktionsstöd
är pålagt på samtliga namngivna objekt
direkt. Vad gäller åtgärdsgrupperna inkluderas stödet i den summa som finns angiven i planen.
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6. 3 Namngivna objekt i tabellform
I tabellen på följande sida presenteras de
objekt som är prioriterade i den ordning
de står.
Tabell 6.1 visar alla objekt och information om objektens totala kostnad, planläge
och första möjliga byggstart med hänsyn
till den fysiska planeringen. De flesta
objekten finns längs de regionala vägarna.
Varje objekts nettonuvärdeskvot redovisas
samt vilken typ av åtgärd som planeras
enligt fyrstegsprincipen.
Därefter följer en tabell som beskriver
hur planeringsramen är fördelad över
planperioden. Satsningen på sidoområdesåtgärder för hastighetsanpassning är
prioriterad i samband med den översyn
av hastighetsgränserna som Trafi kverket
gjort på vägnätet.
Alla redovisade kostnader för de olika
åtgärderna är angivna i prisnivå juni 2009.

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 Sörmland

37
Tabell 6.1. Länsplan för Sörmlands län 2010–2021. Bruttolista objekt.
Prio

Namngivna obj .
i priori terad
ordning

1

Lå sning
tidigare
plan

Tot. kostn.
inkl. pr od.
stöd

Plan läge

Möjlig
byggst ar t

Vikt igt
re gionalt
vägnät

NNK

St eg enl.
fyrst egsprinc.

X

18 5

ap

2010

X

1,3

4

X

0,9

3

0,9

4

2

Väg 55,
Valla Flen

X

43

ap

2010

3

Tillfart Sk avsta,
väg 62 7

X

27

bh

2010

4

78

vu

2012

X

1,3

4

5

29

fs

2012

X

1,5

3

vu

2013

X

0,7

4

6

Väg 53, In fart
Es kilstuna

83

7

Väg 218,
Vagnhärad–Trosa

39

2014

8

Väg 57,
Gnesta–E4

101

2016

9

Väg 23 0
Västerleden
i Es kilstuna

49

fs

10

Väg 23 0, List a–
Hällbylund

44

fs

11

Östra gatan,
Es kilstuna

12

Förbifart Trosa

13

1,5

3

X

-0,1

3

2014

X

1,6

3

2014

X

0,8

4
4

12 8

2015

-1,2

47

2015

-0,5

81

fs

2014

X

0

3, 4
4
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Länsplan för regional transportinfrastruktur
Sörmlands län 2010-2021
Ram inklusive pågående projekt från länsplanen 2004-2015

8

7

6

5

4

3

2

1

Väg 230, Lista - Hällbylund

Väg 230 Västerleden i Eskilstuna

Väg 57, Gnesta - E4

Väg 218, Vagnhärad - Trosa

Väg 53, Infart Eskilstuna

Väg 52, Nyköping - Stigtomta

Väg 55, Dunker - Björndammen (Rätning Björndammen)

Tillfart Skavsta

Rv 55, Valla - Flen

Rv 55, Yxtatorpet - Malmköping

128

44

49

101

39

78

29

78

27

43

185

28

90

Medfinansiering*

9
Östra gatan, Eskilstuna

47

Tot
kostn.
Inkl.
prod.
stöd

10

81

Läge
på
kartan

11
Förbifart Trosa

Namngivna objekt i prioriterad ordning

12
Väg 52, Grindstugan - Bo Hage, etapp 1

42

2010

8

42

2011

22

27

2012

11

37

2013

23

2014

19

45

2016 - 2019 2021
2015 2018

27

Summa i
planen,
Mkr

171

41

78

19

29

78

3

4

4

5

4

6

4

6

6

12

4

9

17

19

28

46

17

19

6

44

9

34

20

39

49

31

11

11

28

31

2

38

2

38

2

44

1

38

27

44

45

70

8

13

54

Kollektivtrafik, regionala och kommunala vägar
Kollektivtrafikvisionens nivå 1, regionala nätet

59

Kommunala nätet och dess anläggningar
Effektivisering av transportsystemet

16

73,5

5

77,5

10

244,5

17

231,5

10

917

45

42

15

5

6

38

6

7

8

1,5

5

8

6

1,5

5

5

4

0,5

13

4

3

0,5

15

4

60

0,5

42

4

120

0,5

74,5

3

71,5

0,5
77,5

3

3

66,5

0,5

GC-åtg, reg och komm näten inkl turismcykelleder

6

76

341

20

38

Sidoområdesåtg för ökad TS och hastighetsöversyn
Korsningar, övr TS-åtg. och buller kommunala nätet

1342

70

Enskilda vägar
Marknadsanpassning och Utvecklingsåtgärder
Summa plan per år, Mkr

*Kommun, nationell plan eller annan regional plan

Totalkostnad & medfinansiering totalt, exkl. Citybanan, Mkr

Tabell 6.2. Länsplan för Sörmlands län 2010–2021.
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Fördelning mellan de namngivna
objekten, cirka 70 procent av planen
I denna plan är riksväg 55 högst prioriterad
med objekt för 290 miljoner kronor, varav
den största delen utgörs av de två högst
prioriterade objekten. I planen ryms också
de två angelägna objekten Östra gatan och
Förbifart Trosa. Nettonuvärdeskvoterna är
negativa för båda objekten, vilket beror på
att effektkalkylerna inte tar hänsyn till

Väg 218
39 Mkr

utvecklingsparametrar såsom kommunens
utvecklingsplaner för boende och andra
verksamheter. Båda objekten kommer att
få en hög andel medfinansiering från de
berörda kommunerna. Planen rymmer även
angelägna åtgärder för trafiksäkerhet och
framkomlighet på väg 230, Västerleden
och Lista–Hällbylund, samt på en första
etapp av väg 52, delen Grindstugan–Bo
Hage.

Förbi Trosa
19 Mkr

Väg 57
31 Mkr

Östra
Gatan
56 Mkr

Väg 55
290 Mkr

Väg 230
93 Mkr

Väg 53
78 Mkr
Figur 6.1. Fördelning av medel mellan
olika objekt bland de namngivna
större satsningarna, totalt cirka 70
procent av hela planramen.

Väg 52
46 Mkr
Väg 627,
Tillfart Skavsta
23 Mkr
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Fördelning mellan åtgärdsgrupperna,
cirka 30 procent av planen
Fördelning av medel till åtgärdsgrupperna
gör det möjligt för kommunerna att bidra
till att förbättra förutsättningarna för att
välja alternativa lösningar för investeringar
i transportinfrastrukturen.

Tilldelningen av medel för att effektivisera
transportsystemet ger kommunerna möjligheter att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i det kommunala vägnätet.
Gång- och cykelvägnätet kommer att
kunna göras mer attraktivt och bidra till
ökad cykelanvändning.

Marknadsanpassning,
utvecklingsåtg.
Kollektivtrafik,
regionala nätet

Enskilda
vägar

Kollektiv trafik,
kommunala nätet
Övr TS, miljöåtgärder m.m.

Sidoområdesåtgärder,
TS och hastig

Gång- och cykelvägar inkl. turistcykelleder

Figur 6.2. Fördelning av medel mellan
olika åtgärdsgrupperna,
totalt cirka 30 procent av hela
planramen.
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gruppen bedömts så att de fullt ut ska finansieras av marknaden alternativt exploateringen. Det gäller exempelvis åtgärder i terminalområden, flygplatser och hamnar.
Härutöver finns ytterligare stora önskemål
om mindre åtgärder både på de regionala och
kommunala näten samt på järnvägsnätet,
som i första hand fångas upp av den nationella planen.

90
okänd

St eg 2, 3 eller 4 åt

80
110
16 5
okänd
10 0
okänd
35
okänd

Vikt igt re gionalt
vägnät (stråk )

Väg 55, Flen–Yxt atorpet
Väg 55, Björndammen–B yringe
Väg 23 0, Häll bylund–Borsökna
Väg 55 förbi Flen
Väg 55, Strängnäsbron–Edeby
Resecentrum i N yköping
Resecentrum i Vagnhärad
Plansk ild kors ning över Gillbergavägen
Väg 57 Flen–Gnesta
Östersjöleden i Oxelösund
Väg 52 , Ka trineholm–Örebro
Väg 53, N yköping–Eskilstuna
Hamnvägens förl ängning i Nyköping
Väg 221 Be ttna–Flen

Medfinansiering

Kostnad Mk r

g

6. 4 Ej prioriterade objekt
Kommuner och andra intressenter har
inkommit med ett stort antal önskemål om
prioriteringar. I tabell 6.3 visas ett urval av
objekt som inte har prioriterats tillräckligt
högt för att rymmas i planen.
Objekt som hänförts till kategorin
”Marknadsorienterade objekt” har inte prioriterats i planen. Dessa har av berednings-

X
X
X
X
X

3,4
3
3
4
3,4
1,2, 4
4
3
2,3, 4
4
2,3
2,3
4
3

82
ja
X
X
X
ja

Tabell 6.3. Ett urval av objekt
som inte har prioriterats
tillräckligt högt för att
rymmas i planen.
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7 Samband med nationell
plan och grannlänens planer
7. 1 Nationella planen
Som tidigare nämnts så byggs Citybanan i
centrala Stockholm med hjälp av medfinansiering från Sörmlands läns kommuner och
landsting med 600 miljoner kronor.
Östra förbifarten Katrineholm har under flera år varit i fokus för planering och
prioritetsdiskussion med Trafikverket och
regeringen. Byggstart kommer att ske senare under 2009 till följd av att regeringen
i ett beslut under 2008 prioriterade objektet
i sin närtidssatsning samt att Katrineholms
kommun förskotterar pengar för själva
byggstarten. Detta innebär en stor lättnad
för Katrineholms tätort, som idag har en
omfattande tung genomfartstrafik samt
stort behov av att framkomligheten längs
den viktiga Räta linjen förbättras. Denna
väg binder samman flera län och går som
en rät linje för nord-sydlig trafik genom
Mellansverige.
I den Kraftsamling Mälardalen, som
också fanns med i närtidssatsningen och
i nationella planen, ingår några smärre
förbättringsåtgärder för underhåll längs
våra banor, bland annat en större satsning
längs Svealandsbanan som medger dubbelspår på några delsträckor. Dock ingår inga
satsningar längs Södra stambanan.
I nationella planen finns heller inget med
om Ostlänken. Objektet har dock tydligt
pekas ut som en angelägen satsning i den
regionala systemanalys, som Sörmland tagit
fram tillsammans med de övriga länen i
Stockholm-Mälarregionen och Gotland.
Objektet finns utpekat som en första etapp i
förslaget till höghastighetssystem
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som presenterades den 15 september 2009.
Ramar och innehåll i den nationella planen för transportinfrastruktur 2010–2021
beslutades och fastställdes av regeringen i
mars 2010.
Utöver namngivna objekt avsätts medel till
mindre åtgärder i olika potter:
• Marknadsanpassningspott 12 miljarder
kronor:
– nya angelägna behov som uppstår
i transportsystemet.
– nya medfinansieringsobjekt.
– utredning och projektering av objekt
som inte inrymts i planen.
• Pott för miljöåtgärder 5 miljarder
kronor.
• Pott för trimningsåtgärder, effektivisering av transportsystemet 22 miljarder kronor.
Vad som finns i dessa potter, eller åtgärdsgrupper, är inte redovisat från Trafi kverket
hänvisar den till årliga verksamhetsplanering som länen ska få möjlighet att delta i.
7. 2 Övriga regionala planer
Medfinansiering av objekt i annat
läns regionala plan
Länsväg 57, Gnesta–E4
Gnesta har en stor pendling mot Stockholm.
Sträckan från Gnesta till E4 på väg 57 är
undermålig och i stort behov av förbättringsåtgärder. I första hand handlar det
om åtgärder för att kunna höja hastigheten
till 80 km/tim och att samtidigt höja trafiksäkerheten på sträckan.
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Största delen av sträckan ligger i Stockholms
län. Regionförbundet Sörmland har efter samråd med Stockholms län, tillfört 31
miljoner kronor av tillgängliga medel till
länsplanen för Stockholms län för satsningar
på väg 57.
Gemensamma stråkprioriteringar
Länsväg 55 genom Sörmland mot Uppsala
Regionförbundet prioriterar en omfattande
satsningar på väg 55 från Katrineholm via
Flen, Malmköping och Strängnäs.

Denna satsning förstärks ytterligare av att
Uppsala län också prioriterar flera satsningar på väg 55.
Länsväg 52 mot Örebro
I planen finns namngivna objekt längs väg
52, och inom åtgärdsgruppen sidoområdesåtgärder finns ytterliga förslag på åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och
tillgängligheten mellan länen längs denna
sträcka. I Örebros länsplan prioriteras några
åtgärder mellan Örebro och länsgränsen.
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8 Effektbeskrivning
Åtgärderna i länsplanen bedöms mot de
mål och strategier som är närmast kopplade till transporter med en tydlig positiv
eller negativ inverkan, se kapitel 3. Sörmland har flera regionala mål som tillsammans med de nya transportpolitiska målen
utgör grunden för denna effektbedömning. I
länsplanen för Sörmland finns en strategisk
inriktning för hur medlen ska fördelas, se
kapitel 5.
8. 1 Kriterier för effektbedömning
Effektbedömningen har inte gjorts utifrån
varje enskilt mål utan har sammanfogats
till olika rubriker. De regionala och nationella målen är grupperade i åtta bedömningsgrupper, där varje regionalt eller
nationellt mål kan svara mot ett eller flera
bedömningsmål.

Bedömningsgrupperna är följande:
Mobilitet/tillgänglighet
innefattar dels hur människor och
gods kan transporteras lokalt/regionalt
och nationellt, dels åtgärder som förbättrar tillgängligheten, det vill säga
minskar avstånden till mål punkter
och /eller ger kortare restider. Det kan
också vara åtgärder som öppnar upp
nya transportvägar. Regionförstoring
innefattas också i tillgänglighet, och
innebär att områden där personer bor
och arbetar växer.
Kvalitet/tillförlitlighet
rör främst kollektiva förbättringsåtgärder för både på väg- och järnvägstrafik.
Även bekvämlighet hamnar här. Åtgärder som minskar köer vid städer är
också kvalitetshöjande.
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Funktion
innebär att transportsystemet ska
vara tillgängligt för alla; barn, gamla,
unga och människor med funktionsnedsättning. Funktionsåtgärder kan
vara planskildheter vid större vägar
eller järnvägar. Det kan också utgöras
av förändrade miljöer där funktionshindrade lättare kan orientera sig eller
röra sig, exempelvis taktila stråk.
Jämställdhet
innebär att transportsystemet ska
verka för samma möjligheter för män,
kvinnor, gamla som unga. Inom infrastrukturen kan det generellt sett vara
svårt att hitta åtgärder som inverkar
mer positivt eller negativt för män
respektive för kvinnor. Män använder dock bilen mer än kvinnorna för
arbetspendling och reser längre sträckor, medan kvinnor reser mer kollektivt. Förenklat kan man säga att
åtgärder på det regionala och nationella vägnätet gynnar män i lite större
utsträckning, och åtgärder lokalt på
det kommunala vägnätet för kollektivtrafiken och andra kollektivtrafiksatsningar gynnar kvinnor lite mer.
Det finns dock regionala skillnader
som är kopplade till utbud och i Stockholm pendlar män och kvinnor i
princip lika mycket med de kollektiva
färdmedlen.
Säkerhet
innebär en ambition om att minska olycksriskerna och konsekvenserna av olyckor.
Mötesfria landsvägar är exempel på åtgärder som ger ökad säkerhet. Även
sänkt hastighet påverkar säkerheten.
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Miljö landskap
omfattar påverkan på natur-, kultur miljö- och friluftsvärden. Intrång
i form av nya sträckningar och breddningar av vägar påverkar målet
negativt. Mittseparering kan medföra
en ökad barriäreffekt för människor
och djur medan gång- och cykelåtgärder motverkar barriäreffekter. Kollektivtrafiksatsningar kan öka möjligheten
för människor att ta sig ut i naturen
och idka friluftsliv.
Miljö begränsad klimatpåverkan
omfattar utsläpp av växthusgaser och
översvämningar. Vägtransportsektorns
utsläpp tenderar att minska något,
bland annat tack vare ekonomiska
styrmedel som gör att fossila bräns len byts ut mot förnyelsebara energikällor. Transportsystemets utformning
och funktion behöver dock anpassas
så att miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan kan uppfyllas, bland
annat genom att satsa på alternativa
bränslen samt genom överflyttning
från väg- till järnvägstransporter.
Miljö hälsa
omfattar påverkan på människors
hälsa när det gäller frisk luft (miljökvalitetsnormer), buller och rent dricksvatten. Transportsektorn bidrar till ohälsa
bland annat genom bullerspridning
och luftföroreningar. Skadliga partiklar
kommer av slitage på vägbana, däck
och bromsar samt från avgaser. Vägtraikens effekter kan minskas genom
bland annat överflyttning av vägtrans-

porter till järnväg. Även förbättrade
förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter bidrar till att minska buller
och luftföroreningar, framför allt i tätorter. Vägtransporter, inte minst i samband med farligt godsolyckor, kan även
påverka våra dricksvattentäkter negativt.
8. 2 Mål- och bedömningsmatris
I målmatriserna, tabell 8.1 och 8.2,
beskrivs de nationella transportmålen och
regionala mål samt under vilka bedömningskriterier målen främst hamnar. Vissa
mål har en flytande gräns över var de borde
hamna, varför gränsdragningen inte är
absolut utan enbart en vägledning.
Merparten av alla åtgärder hamnar
främst under kategorierna mobilitet/
tillgänglighet, tillförlitlighet/kvalitet samt
säkerhet. Det är få utpekade åtgärder enligt
steg 3 och 4 i fyrstegsprincipen som berör
funktion och jämställdhet. Funktion och
jämställdhet är främst kopplade till steg
1 och 2 i fyrstegsprincipen och beaktas i
länsplanen under tilldelningarna som rör
kollektivtrafi k, effektivisering av transportsystemet samt trafiksäkerhet.
De flesta transportpolitiska målen är
effektbedömda i planen. De som inte är
bedömda rör sjöfart under hänsynsmålen, eftersom sjöfartsfrågor framför allt är
kopplade till den nationella planen. De
regionala målen är beaktade i olika utsträckning. De regionala målen, strategierna
och visionerna med koppling till transportinfrastrukturen har effektbedömts. Stort
fokus ligger på tillgänglighet och säkerhet.
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M il
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gränsad kli
m atpåver
kan

X

X

Funktion

X

X

X

Kval
iteten för i
när
ngslive
ts transporter förbä
ttras och
stärker
den interna
tione
lla ko
nkurrenskraften

X

X

Säkerhet

Kvalité/
tillför
lit
lighet

M edborgarnas resor förbä
ttras genom ökad
tillför
lit
lighet,
trygghetoch bekvämlighet

Jäms tälldhet

M obilitet/tillgänglighet

Tabell 8.1. Målmatris och bedömningskriterier
– Nationella mål om tillgänglighet
och hänsyn.

M il
jö häl
sa

M il
jöoch landskap
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Tillgänglighetsmål

Tillgängligheten förbä
ttras inom och mellan
regioner msa
t mellan Sverige
och andraländer
Arbetsformerna, genomför
andetoch resultaten av
ar till tet jäms
tällt samhä
lle
transportpolitiken medverk

X
X

Transportsystemetutform
as så ttadet är
användbart
förpersoner m
ed funktion
snedsättning
Barns möj
ligheter tatsjäl
va på e
tt äke
s rt sä
ttanvända
transportsystemetoch vis
tas i
trafikmil
jöer ar
ök
Förutsättningarna för
ttväl
a ja ko
llek
tiv
trafik, ång
g och
cykel förbä
ttras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H änsynsmål
Antaletmokom na inom vägtransportområdet alver
h as
och antaletallvarligtskadade minskas med en fjä
rdedel
me llan 2007 och 2020
Antaletmokom na inom yrk
essjöfarten och fri
tidsbå
tstrafiken minskar fo
rtlö
pande och antaletallvarligtskadade
halver
as mellan 2007 och 2020
Antaletmokom na och allvarligtskadade inom jär
nvägstransport-och luftfartsområdetminskar fo
rtlö
pande
Transportsektorn bidr
ar till tatmil
jök
val
itetsmålet egr
B änsad li
kmatpåverk
an nås genom en
tegvis
s
ökad ener
gieffek
tivi
tet tiransportsystemetoch ett br
utetberoende
av fo
ssila br
änslen. 2030
År börSverige ha en
rdonsfo
flotta som är ber
o oende av fo
ssila br
änslen.
Transportsektorn bidr
ar till tatövriga
mil
jök
val
itetsmål nås
och tillminskad ohälsa.
Priori
tet es
g tillde mil
jöpolitiska
delmål där
transportsystemets utveckli
ng ärav t
sorbetydelse för limöj
gheterna tt
a nåuppsatta mål
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X

Miljö häl sa

X

Miljö Begräns ad klimatpåverkan

X

Miljö och landska p

Jä mställdhet

X

Sä kerhet

Funk tion

Kvalité/t illförlitlighet

Mobili tet/ tillgänglighet

Tabell 8.2. Målmatris och bedömningskriterier
– Regionala mål och strategier.

Re gionala må l
Sörmland är en v äl integrerad och attraktiv del av en
växande Stockholm–Mälarregion

X

Sörmland har ett kontinuerligt nettotillskott av människor
och företag

X

En stör re del av resenärerna st annar i lä net

X

X

Det finns en infr astruktur som ger kv innor och män lika
möjlighet till rörlighet och arbetspendling
Minst hälf ten av arbetspendlingen görs me d kollektivtrafik

X

X

Re gionala st ra tegier
Ett klimatneutralt transportsys tem
En ef fektiv regional och nationell struktur me d sna bba
förbindelser och attraktiva knutpunkter

En st ärkt kollektivtrafik i de st örre st råken och ett kapacitetsstarkt huvudvägnät av god kvalitet

X

X

X

X

X

En ökad kost nadseffektivitet genom att utnyttja fyrs tegsprincipen och en bä ttre sam verkan i pl aneringen

X

Goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom at t ha en
helhetssyn på resan och transporten och ta tillvara ny
kunskap

X
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Innebär en mycket stor förbättring från
nuläget, t.ex. en mycket trafikfarlig väg
med många olyckor som fått ny utform
ning med separata vänsterfält eller
om till mötesfri väg
Innebär en tydlig förbättring från nuläget
Oklar förbättring eller försämring
Åtgärden försämrar jämfört med nuläget
Åtgärden försämrar kraftigt mot nuläget

Funktion

Jämst älldhet

Säkerhet

Miljö och landskap

Miljö begränsad kl imatpåverkan

Miljö hälsa

byggts
+
0
–
––

Kvalité/tillförlitlighet

Bedömningsmatri s

++

Mobilitet/tillgänglighet

Tabell 8.3. Bedömningsmatris. Siffror markerade
(+xx) anger medfinansiering.

Inve steringsvolym

I bedömningsmatrisen, tabell 8.3, är alla
stråk bedömda utifrån nuläge och redovisar
vad åtgärden ger för positiva eller negativa
effekter. Det finns fem olika bedömningsnivåer. I vissa fall är målet inte möjligt att
bedöma av olika orsaker och bedömning
saknas då. Medeltilldelningen redovisas vad
stråken totalt får i de respektive alternativen.

++
++

+

0
0

0
0

++
++

0
0

0
0

0
0

++
++

+
+

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

++

+

0

0

++
++
++

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

+

St rå k
Stråk Rv 55

Övriga viktiga regionala st råk Rv 52 , 53, 57 samt lv 23 0

29 0

23 9
(+ 70 )

0

Objekt Tillfart Sk avsta

20

Objekt 218 Vagnhärad–Trosa

39

+

+

0

0

+

0

–

0

38

+

+

0

0

+

0

0
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+

0

0

0

+

0

0

++

0
0

0
0

0
0
+
+

+
+
+
+

++
++

++
++

++
++

+
+

+
+

0
0
0
0

0
+
+
+

++
++

0
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
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+
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0
0

0
0

+
+
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0
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+
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+
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–

–

0

0

+

0

+

+

0

0

0

0

+

0

+

++

0
0

0
0

0
0

0
0

+

0
0

+

+

+

++

Objekt Östra gatan Es kilstuna
Objekt Förbifart Trosa

(+ 70 )

(+ 90 )

28
(+ 28 )

Kollek tivtra fikinvestering ar på re gionala och kommuna la vägar
Re gionala vägar

Kommunala vägar och anläggningar

46

27
(+ 27 )

Ef fekt ivis ering av transp or tsys temet
Gc-åtgärder inkl turismcykelle der

60
(+ 60 )

Sidoområdesåtgärder samt ha stighetsöversyn
Korsningar och övriga trafiksäkerhet såtgärder
samt buller på det kommunala nätet

42

38
(+ 38 )

+
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8. 3 Samlad effektbedömning
Merparten av alla åtgärder är riktade mot
trafiksäkerhet men också mot mobilitet/tillgänglighet samt tätortsnära åtgärder som
förbifarter. Åtgärderna är främst koncentrerade till riksväg 55, som är en viktig förbindelselänk över Mälaren. Stråkåtgärderna
är främst mittseparering och åtgärder på
vägutfarter och åtgärder för kollektivtrafiken. För Sörmland kan urskiljas tre olika
typer av åtgärder: förbättringsåtgärder på
stråk, tillgänglighet till större tätorter med
köproblematik och säkerhet samt förbättrad koppling till Stockholm.
För riksväg 55 ger investeringarna
stora tillgänglighetseffekter, eftersom det
blir en genande länk över Mälaren. Då
knyts Norrköping–Katrineholm och Flen
närmare de norra delarna av Stockholm
med Enköping och Uppsala som naturliga
målpunkter. Investeringarna ger också en
genande länk för godstrafiken mellan Uppsala och Sörmland.
Sidoområdes- och hastighetsåtgärder
ger tydliga effekter på säkerheten och
kommer också att öka tillgängligheten.
För vissa stråk, där mötesseparering införs
helt, kan hastigheten höjas och ger då
restidsvinster. För riksväg 55 blir det långa
sammanhängande åtgärder som bidrar
till ökad säkerhet och ökad hastighet samt
förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken. Även riksväg 57, utanför Södermanland österut, som utgör en viktig koppling
till Stockholm får förbättrad trafi ksäkerhet.
Skavsta flygplats har i strategidokumentet ”Infrastrukturens utveckling i Sörmland
– Underlag för kommande planeringsomgång” tillsammans med hamnen i Oxelösund pekats ut som viktiga för att stärka
regionen och skapa ett multimodalt transportcentrum. I länsplanen pekas objekt ut
som förbättrar tillgängligheten till Skavsta
flygplats.

Merparten av åtgärderna i vägnätet är
så kallad mötesfri landsväg (se faktaruta
i kapitel 6). Mötesfri landsväg är främst en
säkerhetshöjande åtgärd men ger i vissa
fall också möjlighet för hastighetshöjning.
Hastighetshöjningar och tillgänglighetsförbättringar leder till förkortade restider
och till viss del regionförstoring. Denna
ger goda förutsättningar att nå flera av
tillgänglighetsmålen samt delar av hänsynsmålen. Samtidigt som satsningar görs,
sänks också hastigheten på många andra
stråk när hastighetsanpassning görs. Det
beror på de säkerhetskrav som ställs på vägarna. Vägar som tidigare hade skyltad hastighet 90 km/tim får utan mötesseparering
i regel sänkt hastighet till 80 km/tim. Med
mötesseparering höjs i regel hastigheten till
100 km/tim, beroende på behovet
av sidoområdesåtgärder.
Sänkt hastighet bidrar till ökad säkerhet men också till att restiderna blir
längre. Det påverkar främst orter som
har långt till större arbetsmarknader. I
dessa längre relationer kan till synes små
restidsförlängningar få stora effekter på
arbetspendlingen. För godstrafi k på väg
spelar hastigheten mindre roll, då den ofta
begränsas av andra faktorer. Genom de
satsningar som görs i Sörmlands län sker
förbättringarna främst längs riksväg 55
men också på objekt i Eskilstunas närhet.
Effekterna på tillgänglighet kommer med
hastighetsöversynen att minska, medan
säkerhetsåtgärderna med mötesfria landsvägar samt förbättrade sidoåtgärder minskar
riskerna för att skadas svårt eller att dödas
i trafiken.
För de investeringsobjekt som redovisas med potter är det svårare att beskriva
effekterna, eftersom det är oklart var och
hur investeringarna görs. För de utpekade
åtgärderna har effekterna bedömts. Till de
områden som får resurser hör kollektivtrafiken, gång- och cykelåtgärder, hastig-
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hetsanpassningar, trafiksäkerhet och miljö.
Medel fördelas även på marknadsanpassnings- och utvecklingsåtgärder. Dit hör
exempelvis förstudie/järnvägsutredning av
TGOJ-banan, som på sikt kan innebära
persontrafik på banan.
Marknadsanpassningsåtgärder är ekonomisk tilldelning för justeringar som kan
uppkomma under planens genomförande,
det vill säga åtgärder som inte kan förutses.
I medeltilldelningen ingår även pengar för
utredningar i olika skeden.
Åtgärderna inom kollektivtrafiken
är indelade i två kategorier, dels de som
berör kommunens gator, dels det regionala
vägnätet. De regionala kollektivtrafiksatsningarna är bland annat busshållplatser,
som får en trafiksäkrare utformning med
bussfickor. Större kollektivtrafikåtgärder
kan vara motorvägshållplatser men även
förbättringar av hållplatsmiljöer.
I länsplanen ges flera exempel på vart investeringarna ska gå. Dit hör förbättringsåtgärder på hållplatser med handikappanpassning och förbättrade eller nya i väderskydd.
Även cykel- och pendlarparkeringar är
åtgärder som ligger inom tilldelningsramen.
Effekterna av dessa åtgärder blir att förutsättningarna för kollektivtrafiken förbättras, eftersom det ökar möjligheten att välja bort bilen till fördel för kollektivt resande. Samtidigt som åtgärderna
gynnar kollektivtrafiken ökar också investeringarna för bättre cykelvägar med nya planskildheter och förbättrad skyltning. Många
av dem som åker kollektivt kan också tänka
sig att cykla till arbetet. Därför innebär
investeringarna på gång- och cykelåtgärder
samt kollektivtrafikåt-

gärder att fler människor får kvalitetsförbättringar med olika valmöjligheter. För
kollektivtrafiken innebär förbättringarna
på gång- och cykelsystemet att underlaget
tidvis kan komma att försämras (väderleksberoende). För det kommunala nätet kan
det bli aktuellt med investeringar i bussgator, vilket påverkar kvaliteten och tillgängligheten. Om bussarna får egna körfält
kan busstrafiken bli ett lika bra eller bättre
alternativ än bilen i stadsmiljöer.
Barns möjlighet att nyttja transportsystemet förbättras genom stora satsningar på
gång- och cykelnätet. Även förbättringar
med planskildheter ökar säkerheten för
barn och ungdomar. Det sker stora investeringar på sammanknutna gång- och cykelnätet, speciellt det nät som ska knyta ihop
närliggande orter samt turistcykelstråk.
Men nya planskildheter kan cykeltrafik ske
på ett trafiksäkert sätt mellan orterna och
det gynnar framför allt barn och ungdomar.
Hastighetsåtgärder, det vill säga sänkt
respektive höjd hastighet ger väldigt små
effekter på medelhastigheten i tätorter.1 Trots
små sänkningar uppnås förbättringar i såväl
trafiksäkerhet som miljö. I tätorter bidrar en
sänkt hastighet till ökad tillgänglighet för
de oskyddade trafikanterna som lättare kan
korsa gator och röra sig i städerna. Även
trafi kåtgärder med hastighetsdämpande
åtgärder kan ge positiva effekter utöver
de rent trafiksäkerhetsmässiga med ökad
tillgänglighet för funktionshindrade som
slipper höga trottoarkanter. Farthinder kan
utformas med starka kontraster vilket
underlättar för synskadade som rör sig i
trafi kmiljön.

Hydén et al. ”Nya hastighetsgränser i tätort – Resultat av försök i några svenska kommuner”, Lunds
tekniska högskola, Institutionen för Teknik och samhälle, Trafik och väg, 2008, Bulletin – Lunds
Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, 240)
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Målmatris och bedömningskategorier/ Tillgänglighetsmål

Uppfylls målen?

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet,
trygghet och bekvämlighet

Ja

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättrasoch
stärker den internationella konkurrenskraften

Ja

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner
samt mellan Sverige och andra länder

Ja

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle

Oklart

Transportsystemet utformas så att det är användbart för
personer med funktionsnedsättning

Oklart

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar

Oklart

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

Ja

Kommentarer

Underlaget är inte av den
omfattning/detaljeringsgrad
att en effektbedömning är möjlig
Underlaget är inte av den
omfattning/detaljeringsgrad
att en effektbedömning är möjlig
Underlaget är inte av den
omfattning/detaljeringsgrad
att en effektbedömning är möjlig

Hänsynsmål
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och
antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020

Oklart, förutsättningar finns

Åtgärder görs inom
trafiksäkerhetsområdet

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar
fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020

Oklart, inga tydligt
givna förutsättningar

Underlagsmaterial
saknas för bedömning

Oklart

Underlaget är inte av den
omfattning/detaljeringsgrad
att en effektbedömning är möjlig

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet
beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är
av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål

Oklart, förutsättningar finns

Förutsättningar finns

Sörmland har ett kontinuerligt nettotillskott av människor och företag
En större del av resenärerna stannar i länet
Det finns en infrastruktur som ger kvinnor och män lika
möjlighet till rörlighet och arbetspendling
Minst hälften av arbetspendlingen görs med kollektivtrafik

Förutsättningar finns

Oklart

Politiska styrmedel och forskning
är viktigare förutsättningar för ett
klimatneutralt transportsystem

Oklart, förutsättningar finns
Förutsättningar finns
Oklart, förutsättningar finns
Oklart

Regionala strategier
Ett klimatneutralt transportsystem
En effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser och
attraktiva knutpunkter
En god tillgänglighet till framför allt Arlanda, ökad kapacitet och effektiv trafik
genom en sammanhållen kollektivtrafik i Stockholm–Mälarregionen
En stärkt kollektivtrafik i de större stråken och ett kapacitetsstarkt huvudvägnät
av god kvalitet

Är beroende av politiska
styrmedel och forskning.
Infrastrukturen påverkar
i liten utsträckning
Målet är starkt förknippat med
politiska ställningstaganden
och större infrastrukturprojekt
som Götalandsbanan
Är beroende av fler faktorer
än infrastruktur, exempelvis
politiska styrmedel
Är beroende av fler faktorer
än infrastruktur, exempelvis
politiska styrmedel
Målet är starkt förknippat med ett
förändrat beteende och löses inte
enbart med infrastrukturen

Regionala mål
Sörmland är en väl integrerad och attraktiv del av en växande Stockholm–Mälarregion

Är beroende av politiska
styrmedel och forskning.
Infrastrukturen påverkar
i liten utsträckning

Ja
Oklart

Detaljeringsgraden i underlaget är
inte tillräcklig, trafikeringen sköts av
länstrafiken i resp. län och SJ

Ja

En ökad kostnadseffektivitet genom att utnyttja fyrstegsprincipen och en
bättre samverkan i planeringen

Oklart

Inte tillräckligt detaljerat
underlag för att bedömas

Goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom att ha en helhetssyn på resan och
transporten och ta tillvara ny kunskap

Oklart

Inte tillräckligt detaljerat
underlag för att bedömas

Tabell 8.4. Målmatris och bedömningskategorier

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport- och
luftfartsområdet minskar fortlöpande
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9 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömning är en process som görs
som en del av arbetet med att utarbeta en
länsplan. 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 av
planen. Samråd under arbetet med miljöbedömningen genomförs för att ge berörda
myndigheter och allmänhet möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med länsplanen.
Resultatet av miljöbedömningen redovisas
i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB),
som i detta fall utgör ett kapitel i länsplanen.
MKB:n ska bland annat redovisa planens
betydande miljöpåverkan och tydliggöra
ställningstaganden under arbetet och motiv
till vägval i processen.
MKB – vad säger lagen?
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 miljöpåverkan och ska därför alltid miljöbedömas.

MKB:n har följande syften:
• Beskriva planens betydande miljöpåverkan och hur den ska hanteras
i planarbetet.
• Möjliggöra en samlad bedömning av
planens miljöpåverkan.
• Beskriva hur miljömålen har beaktats
vid utarbetandet av planförslaget.
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• Där så är möjligt redovisa förslag på
åtgärder, så att eventuella negativa
effekter av planens betydande miljöpåverkan minskar eller helt kan undvikas.
• Utgöra ett beslutsunderlag i länsplanen.
9. 1 Miljöbedömningsprocessen
Denna miljöbedömning avser att beskriva
de länsövergripande miljökonsekvenser
som de strategiska prioriteringarna i länsplanen kan ge upphov till. I denna MKB
behandlas inte miljökonsekvenser som blir
en följd av enskilda objekt, där särskilda
miljöförhållanden råder på den plats där
objekten planeras. Sådana miljökonsekvenser bedöms bättre i samband med MKB för
vägutredning och/eller arbetsplan.
Som underlag för att beskriva de miljöförhållanden och miljökonsekvenser, som är
aktuella för länsplanen, har uppgifter från
miljömålsuppföljningen använts. Anledningen är att miljömålsuppföljningen
beskriver utvecklingen av miljötillståndet
i länet. Bedömningen utgår från de miljöaspekter som ska ingå i en miljöbedömning i enlighet med miljöbalken 6 kap 12 §,
och som även omfattas av miljömålen. Motiv för detta finner man i beskrivningen av
syftet med miljömålsarbetet, som bland annat beskrivs som: ”En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö
– för att bevara den biologiska mångfalden
och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk
planering och hållbar bebyggelsestruktur”.
Avgränsningen av miljöaspekter som ingår i
miljömålsarbetet stämmer väl överens med
de miljöaspekter som ska behandlas i miljö-
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bedömningen enligt miljöbalken. Vilka
nationella och regionala miljömål som
bedömts vara relevanta för Sörmlands
länsplan och vilka miljömål som hänger
samman med berörda miljöaspekter framgår av tabell 9.1.
Miljömålen har i miljöbedömningen
inte bara använts som ett underlag för att
beskriva miljötillståndet idag utan också
som en riktningsvisare för samhällets syn
på ett önskvärt miljötillstånd och därmed
en grund för att bedöma om de miljökonsekvenser som uppstår är positiva eller
negativa. Arbete har följt följande steg:
• Avgränsning
• Utredning
• Granskaning av förslag
• Beslut
• Uppföljning
Fyra alternativ (inklusive nollalternativ)
har valts och konsekvensbeskrivits – vart
och ett för sig med avseende på konsekvenser för landskap, klimat och människors
hälsa. En samlad bedömning av alternativens förutsedda miljöpåverkan görs sedan
i avsnitt 9.12 Samlad bedömning. En grov
bedömning av vilken miljöpåverkan som
respektive alternativs prioriterade åtgärder
innebär för landskapspåverkan, klimatpåverkan samt påverkan på människors
hälsa görs i tabell 9.2. Positiva och negativa konsekvenser redovisas som + och -. I
en särskild effektbedömningsmatris, tabell
8.3, har resultatet av miljöbedömningen
arbetats in och i effektbedömningsmatrisen
redovisas även en bedömning av åtgärderna
med avseende på bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och mobilitet.
9. 2 Avgränsning

Avgränsning av miljöpåverkan
Tre prioriterade områden; klimat, hälsa och
landskap har tagits fram av Trafik-

verket och Transportstyrelsen och beskrivits i ”Metodbeskrivning Miljöbedömning i transportsektorns åtgärdsplanering
2010–2021”. Dessa tre områden har också
varit utgångspunkt för Regionförbundet
Sörmlands avgränsning av miljöaspekter i
miljöbedömningen. I de tre övergripande
miljöområdena har miljöaspekter enligt MB
6:12 som omfattas bedömts vara följande:
Klimat
Klimatfaktorer (Klimat)
Hälsa
Människors hälsa (Hälsa)
Befolkning (Buller)
Luft
Vatten
Landskap
Djur- och växtliv
Biologisk mångfald
Befolkning (Friluftsliv)
Bebyggelse (Kulturmiljö)
Forn-, kulturlämningar och
annat kulturarv (Kulturmiljö)
Mark

Dessa miljöaspekter används i fortsättningen som rubriker i miljöbedömningen.
Bebyggelse, forn- och kulturlämningar
samt annat kulturarv innefattas under
rubriken Kulturmiljö.
Ett samråd kring avgränsningen av planen har genomförts under april–maj 2008
med länsstyrelsen. Samråd med berörda
myndigheter och allmänheten har genomförts under perioden juni–september 2009.
Avgränsning i tid och rum
Efter samrådet om avgränsning av planen
har den kompletterats med en avgränsning
av tid och rum. Infrastrukturinvesteringar
avser en längre tidsperiod och är i vissa
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fall strukturskapande, det vill säga öppnar
för nya transportmönster som indirekt
påverkar lokalisering av bebyggelse samt
människors beteende och rörelsemönster.
När det gäller avgränsning i tid kan åtgärders miljöpåverkan sträcka sig längre än
planeringsperiodens slut. Den tidsmässiga
avgränsning som använts för att bedöma
planens konsekvenser har dock varit den
tidpunkt då föreslagna åtgärder och investeringar i planen är genomförda och tagna
i bruk. Ett längre tidperspektiv på cirka 50
år har använts i beskrivningen av indirekta
och kumulativa effekter.
Länsplanen är i huvudsak geografiskt
avgränsad till att omfatta Sörmlands län.
Därför bedöms i huvudsak sådan miljöpåverkan som ligger inom länet. Dock
kommer åtgärder som riskerar att påverka
miljöförhållanden även utanför länet att
beskrivas.
Relation till annan
infrastrukturplanering
I förordet beskrivs länsplanen som en
liten pusselbit i infrastrukturplaneringen.
Budgetarna för landets samtliga länsplaner
utgör knappt en femtedel av budgeten för
den nationella planen. Denna MKB beskriver och bedömer miljökonsekvenserna av
länsplanen för Sörmland och inte åtgärder i
länet som finansieras genom den nationella
planen. För att få en helhetsbild av vilka
miljökonsekvenser som samtliga planerade
infrastruktursatsningar i länet kan medföra behöver även MKB:n för den nationella
planen studeras.
9. 3 Studerade alternativ
Det finns ett krav i miljöbalken på att
i miljöbedömningar av planer utreda
rimliga alternativ. Detta har flera syften.
Ett är att kunna jämföra miljöpåverkan av
olika sätt att utforma planen. Arbetet med
att ta fram den aktuella länsplanen beskrivs
kortfattat i inledningen. Inga tyd-
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liga alternativ till planen i sin helhet har
utretts under planarbetets gång, men olika
inriktningar på fördelningen av planens
medel har diskuterats. Miljöfrågorna har
varit en av flera aspekter i dessa diskussioner, till exempel i kommunernas syn på
åtgärdsbehov. Behoven av att förbättra framkomligheten för cyklister och främja kollektivtrafik har delvis sin grund i att främja
klimatneutrala transportsätt.
Ett annat syfte med att beskriva alternativ är att det finns en osäkerhet i hur
omvärlden kommer att utvecklas och
därmed även i hur planen faktiskt kommer
att genomföras. Miljökonsekvenserna av
en plan kan därför vara svåra att förutse.
För en plan som sträcker sig över en lång
tidsperiod blir denna osäkerhet särskilt
stor. Att beskriva olika alternativ för
planens genomförande och konsekvenserna
av dessa ger en bättre beredskap att förutse
vilka konsekvenserna som det faktiskt blir.
En länsplan syftar till att ta fram prioriteringar för den framtida utvecklingen
av transportinfrastrukturen inom ett län.
Beroende på hur dessa prioriteringar görs
får planen olika konsekvenser för miljön.
Planen får också olika konsekvenser
beroende på i vilken utsträckning planens
åtgärder genomförs. Detta beror till stor del
på ekonomiska överväganden som ligger utanför planförfattarnas påverkansmöjlighet.
För att utreda konsekvenserna av den angivna ramen med föreslagna åtgärder jämförts planen med ett nollalternativ, det vill
säga den sannolika utvecklingen om planen
inte genomförs. Här avses den regionala
planen för perioden 2004–2015, inklusive
beslutade åtgärder.
9. 4 Relevanta miljömål
Regeringen har antagit 16 nationella miljömål med syfte att till nästa generation
överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att anpassa miljö-
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målen till regionala förutsättningar och
konkretisera dem har länsstyrelserna haft i
uppgift att formulera regionala miljömål,
det vill säga miljömål som ska gälla för
respektive län. Länsstyrelsen i Södermanlands län har utarbetat miljömål för länet
som gäller för perioden 2008–2010. Miljömålen är inte bindande utan utgör, så som
namnet säger, ett mål för vad vi vill uppnå
med miljöarbete i samhället.
I arbetet med miljöbedömningar av
planer kan miljömålen tjäna som en riktningsvisare för vad som är en önskvärd
miljökvalitet och på så vis utgöra en viktig
grund för beskrivningen av planens miljökonsekvenser. För bedömning av klimatpåverkan har även regeringens proposition

2008/09:162 ”En sammanhållen energi- och
klimatpolitik – Klimat” använts.
De miljömål för Sörmlands län, som
ansetts vara relevanta vid bedömningen
av konsekvenserna av denna länsplan,
redovisas i tabell 9.1. Urvalet omfattar de
regionala miljömål som har en koppling
till klimatpåverkan, människors hälsa eller
landskap (det vill säga de miljöaspekter som
kan bli betydande när planen genomförs, se
avsnitt 9.2) och som samtidigt berörs av
den typ av påverkan – direkt eller indirekt
– som uppstår vid förändring i transportinfrastrukturen (det vill säga den typ av
påverkan som planen ger upphov till).

Tabell 9.1. Nationella och regionala
miljömål med relevans
för länsplanen. Se tre följande
sidor.
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M iljöm ålm ed hög e
rlevans för m iljöbedöm ning av egi
r onal
a planen

M iljöm ålm ed viss e
rlevans för m iljöbedöm ning av egi
r onal
a planen

N ationelltm iljöm ål

Regionaltdelm ålel.klim atm ål

Relevans im iljöbedöm ningen

Begränsad kli
m atpåverkan sam tm ål
och strategier ur eger
r ingens prop.
2008/09:162 –En sam m anhållen
kli
m atoch energipolitik

Utsläpp av ä
vxthusgaser

Vägtrafiken står för en stor andelav globala
utsläpp av växthusgaser.Transportinfrastr
ukturen bidrar härm ed til
lpositi
v
och negati
v kli
m atpåverkan

Utsläppen av växthusgaser ska som ett
m edelvärde för perioden 2008–2012 vara
m inst 4 %lägreän utsläppen år 1990

M inskad förbrukning av fossi
la bränslen 2010
ska transportsektorns årliga förbrukning av
fossi
la bränslen ha m inskatm ed 25 % ,
jämförtm ed år 2005.

Vägtrafiken står för en stor andelav förbrukningen av fossi
la bränslen och utsläpp
av växthusgaser

M ål pr
i op.2008/09:162 anger attår 2020
ska 10 % av transportsektorn använda
förnybar energisam t40 % m inskning av
kli
m atgaser f
iörhållande til
l1990 års nivå

Frisk luft

Bara naturlig försurning

H alten av kvävedioxid

Kvävedioxi
d bildas främs tvi
d förbränning av
fossi
la bränslen.H ärm ed bidrar transportinfrastr
ukturen til
lutsläpp av kvävedioxi
d

Partikelhalter

Partiklarna uppstår främs tgenom vägslitage
från vägtrafik och från bilavgaser sam tslitage
av däck och brom sar.N ya vägar m ed ökade
trafikflöden bidrar härm ed til
lpartiklar

Utsläpp av kväveoxider

Utsläppen av kväveoxid
er genereras til
lstor del
av utsläpp av bilavgaser

År 2010 ska utsläppen ilänetav kväveoxid
er ha
m inskattil
l 7560 ton eller m indre.Detinnebär
en m inskning m ed 40 % från 1992

Levande sjöar och vattendrag

Skyddsvärda miljöer
Senastår 2010 ska m insthälften av de
identifierade nati
onelltvärdefulla och särskilt
värdefulla vattenm iljöerna i
länetha ett
långsi
ktigtskydd [… ]

Restaurering av skyddsvärda va
ttendrag

Både landinfrastr
ukturen (vi
d passager över
och sjöar och vattendrag)och sjöfartkan
påverka förutsättningarna attgenomföra m ålet

Transportinfrastr
ukturen kan ge upphov til
l
vandringshinder akvat
i
iska system

Senastår 2010 ska m inst25 % av de värdefulla
och potentielltskyddsvärda vattendragen ha
restaurerats

Grundvatten av god kvalitet

Skydd för grundvattenförande geologiska
form ationer
Grundvattenförande geologiska formati
oner av
viktför nuvarande och fram ti
da vattenförsörjning
ska senastår 2010 ha ettlångsi
ktigtskydd m ot
exploatering som begränsar användning av
vattnet

Transportinfrastr
uktur kan innebära exploatering
som begränsar användning av grundvatten

Grundvattenniv
åer
Senastår 2010 ska användningen av m ark
och vatten inte m edföra sådana ändringar av
grundvattennivåer som ger negati
va konsekvenser för vattenförsörjningen,m arkstabil
itet
en
eller djur- och växtliv i
angränsande ekosystem

M yll
rande våtm arker

Utbyggnad av anläggningar för transportinfrastr
uktur kan m edföra ändringar av grundvattennivåer

Rentdricksvatten

Utbyggnad av nya vägar,li
ksom vägtrafik i
sig,
innebär utsläpp av föroreningar til
lsjöar,
vattendrag och dric
ksvattentäkter

M yrskyddsplan

Utbyggnad av anläggningar för transportinfrastr
uktur kan m edföra påverkan på värdefulla
våtm arker

Sam tliga våtm arksom råden iM yrskyddsplan
för Södermanlands län ska ha ettlångsi
ktigt
skydd senastår 2010

Skogsbilv
ägar
Senastår 2008 ska skogsbilvägar inte byggas
över våtm arker m ed höga natur- eller kulturvärden eller på annatsättbyggas så attdessa
våtm arker påverkas negati
vt

Våtm arker odl
i ingslandskapet

Skogsbilvägar innefattas inte i
den e
rgional
a
transportplanen,m en kan blien följdeffektav
ny transportinfrastr
uktur

N ya vägar kan innebära til
lskottav våtm arker
/sm åvatten förom händertagande av vägdagvatten

Iodli
ngslandskapetska m inst500 hektar
våtm arker anläggas eller återställas fram til
l
år 2010

Levande skogar

N aturupplevelse och fril
uftsliv
Skogens betydelse för naturupplevelse och
friluftsliv tas til
lvara

Ettriktodli
ngslandskap

Betesm arker

Transportinfrastr
uktur kan påverka m öjl
igheten
attanvända skogen för naturupplevelse och
friluftsliv både positi
vtgenom attöka til
lgängligheten och negati
vtgenom intrång och
barriäreffekter

N y transportinfrastr
ukturkan påverka m ängden
betesm ark genom direkta intrång

2010 ska arealen hävdade betesm arker inte ha
m inskatjämförtm ed år 2000 och alla naturbetesm arker som inventerades i
ängs-och
betesm arksin
venteringen ska vara välhävdade
och skötas på ettändam ålsenligtsättför att
bevara befintliga natur- och kulturm iljövärden

Slåtterängar

N y transportinfrastr
uktur kan påverka m ängden
slåtterängar genom direkta intrång

2010 ska arealen hävdade slåtterängar ha ökat
m ed m inst250 ha jämförtm ed år 2000 och
alla slåtterängar som inventerades i
ängs-och
betesm arksin
venteringen ska vara välhävdade
och skötas på ettändam ålsenligtsättför att
bevara befintliga natur- och kulturm iljövärden

2010 ska m ängden kulturbärande landskapselem entinte ha m inskatoch andelen kulturbärande landskapselem entsom vårdas ska ha
ökatm ed 70 % jämförtm ed år 2000

N y transportinfrastr
uktur kan påverka
m ängden kulturbärande landskapselem ent
genom direkta intrång.Vägar och järnvägar
kan utgöra viktiga kulturbärande landskapselem ent.Förändringar vä
i g- och järnvägsnäte
t
kan därför förändra befintliga landskapselem ent
och påverka m öjl
igheten til
lförståelse av
ti
digarestr
ukturer

God bebyggd miljö

Buller
Antalet människor som ut sätts för tr afikbullerstörningar överstigande de ri ktvärden som
riksdagen st ällt sig ba kom för buller i bostäder
sk a ha minskat me d 5 % till år 2010 jämfört
med år 19 98

Ett rikt växt och djurliv

Hejda förlusten av biologisk mångfald
Senast år 2010 ska samtliga natu rtyper i länet
genom sk ydd, sköt sel, nysk apande och/eller
restaurering nått ett tillstånd så at t förlusten
av den biologiska mång falden minskar

Bevarandestatus för hotade ar ter

Transportinfrastrukturen (väg-, tåg-, och
flygtrafik) bidr ar till samhällsbuller . Fr ämst
berörs boende utmed hårt trafikerade vägar
samt boende i tätorter

Ny transp ortinfrastruktur kan påverka den
biologiska mång falden negativt genom intr ång
eller barriäre ffekter eller positivt genom at t
minska befintliga barriärer i form av t.ex.
faunapassager el ler ek odukter

Ny transp ortinfrastruktur kan påverka andelen
hotade ar ter genom intr ång i nyckelbiotoper

År 2015 ska bevarandestatusen för mi nst 30 %
av de nationellt hotade ar ter (enligt 20 00 år s
rödlista) i länet ha förb ättrats, så at t deras
populationer ej längre är ho tade

9. 5 Miljöförhållandena idag
Klimat
Dagens trend med anledning av trafik- och
befolkningsutveckling och den negativa
miljöpåverkan som den ger upphov till i
form av utsläpp kräver att åtgärder genomförs för att bryta utvecklingen mot ökade
utsläpp av växthusgaser. Detta gäller för
Sörmlands län liksom för hela landet. I
propositionen 2008/09:162 anges mål och
prioriteringar för att stegvis minska fossilberoendet och negativ klimatpåverkan från
transporter. Detta ska ske genom att bland
annat utveckla hybridfordon, elbilar och
biodrivmedel genom skattereduktion och
ekonomiska styrmedel. Till år 2030 bör
Sverige enligt propositionen ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
Koldioxid utgör över 80 procent av
länets utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av
växthusgaser i Sverige har minskat mellan
år 1990 och 2006 men i Sörmlands län har
de i stället ökat marginellt, med 2 procent.
Utsläppen i länet har minskat från oljeuppvärmning, djurhållning, avfallsupplag och
metallindustrin, men ökat från trafiken och
annan energiförsörjning.
Trots förbättrad teknik och en påbörjad
övergång till biobränsle förväntas ökad
godstrafi k på E4 och E20 genom länet ge
ökade utsläpp. Planeringen av bebyggelse
och annan samhällsstruktur

behöver inriktas strategiskt mot minskat
transportbehov och ökad kollektivtrafik
för att minska förbrukningen av fossila
bränslen. Närproduktion och närkonsumtion behöver främjas. Det är därför viktigt
att avgöra om ett genomförande av planen
kan antas bidra till denna omställning eller inte. En stor outnyttjad potential utgörs
av personbilsparken, som kan bli betydligt
mer energieffektiv.
Hälsa
Trafiksystemets påverkan på människors
hälsa sker främst i form av utsläpp till luft
och vatten (yt- och grundvatten) samt
genom buller.
Luft
Luftkvaliteten i länet är relativt god, men
vissa problem finns, framför allt i de större
tätorterna. De största problemen utgörs av
kvävedioxid och partiklar.
Kvävedioxid
har negativa hälsoeffekter, t.ex. kan
känsliga personer drabbas av astmabesvär.
Kvävedioxid bildas främst vid förbränning
av fossila bränslen.
I länet har kvävedioxid mätts både
på landsbygden och i tätort. Mätningarna
på landsbygden ger ett mått på bakgrundshalterna. Årsmedelvärdena har minskat
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något under perioden från 2,5 till 2,0
mikrogram/m3. Mätningar av bakgrundshalt i tätorterna finns från Nyköping,
Katrinholm, Oxelösund och Eskilstuna.
Halterna har under 2000-talet legat mellan
6o och 10 mikrogram/m3.
Partiklar
är den luftförorening som orsakar störst
hälsoproblem i svenska tätorter. Höga
halter kan försämra lungfunktionen och
påverka lungornas normala utveckling.
Partiklarna uppstår främst
(cirka 80
procent) genom vägslitage från trafiken.
Övriga 20 procent kommer från bilavgaser och slitage av däck och på bromsar.
För PM10 finns en miljökvalitetsnorm en
högsta årsmedelhalt på 40 mikrogram/m3.
Misstankar finns om att halterna på vissa
utsatta platser i länets tätorter kan ligga
nära denna nivå. Data från kontinuerliga
mätningar i gatumiljö saknas dock. För att
förbättra kunskaperna om PM10-halterna
i tätortsluft kommer länets kommuner
genom
Sörmlands luft vårdsförbund att genomföra
mätningar och beräkningar. Mätningar på
landsbygden (Aspvreten) visar minskande
halter av PM10.
Buller
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem
och är den miljöstörning som berör störst
antal människor i Sverige. Problemet är
störst i närheten av stora trafikleder. Trots
att buller inte är direkt livshotande på
samma sätt som vissa andra miljöstörningar
betyder det mycket för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Besvär av buller
kan leda till störningar av sömn och vila
eller ge upphov till stress. Buller kan även
leda till sämre inlärningsförmåga och göra
det svårare att höra vad andra säger inte
minst för personer med hörselnedsättning.
För att förbättra möjligheterna att nå målet krävs en generell sänkning av bullernivån på ett par decibel.

En sänkning med cirka 10 procent behövs
för att en god ljudnivå för alla ska kunna
uppnås.
Viktiga åtgärder på lång sikt är politiska
beslut för att skärpa EG-direktivet för
fordon och däck, kraftig minskning av
andelen dubb-däck och bättre lokalisering
av bostäder. Eftersom bulleråtgärder kräver
lång tid för
att få genomslag behövs också fortsatta
satsningar på bullerplank och fasadåtgärder.
Vatten
Transportsystemets påverkan på vatten sker
främst genom saltning och vid olyckor med
farligt gods.
Rent vatten behövs för dricksvattenförsörjning. Grundvattnet i Sörmland är
överlag av god kvalitet och är främst knutet
till länets många naturgrusformationer.
Grundvattenskydd finns för fyra femtedelar av länets kommunala vattentäkter,
men skyddsområdena är gamla och behöver
uppdateras. Kontroll av råvatten i kommunala täkter är idag inte reglerat i föreskrift
och kommunernas frivilliga rapportering
av analysdata till SGU är inte fullständig
och omfattar endast allmänna täkter. Det
saknas därför en del information om grundvattenkvaliteten för ett stort antal av länets
grundvattenförekomster. Uttagen av naturgrus ökar, vilket påverkar de grundvattenförande geologiska formationerna.
Olyckor med transport av farligt gods och
utsläpp från transportsystemet (t.ex. av salt)
kan påverka vattenkvaliteten i länets vattentäkter. För att skydda vattentäkter eller
för att minska riskerna för befolkningen i
tätbebyggda områden kan länsstyrelsen peka
ut ett rekommenderat vägnät för transport
av farligt gods, men även förbjuda genomfart med farligt gods inom vissa områden
eller vägsträckor. Ytterligare åtgärder för att
skydda vatten-täkterna mot föroreningar är
t.ex. att upprätta skyddsområden.
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I Sörmlands län har enskilda brunnar
tidvis problem med nitrat och klorid samt
naturligt förhöjda halter av järn och mangan.
De kan därför vara känsliga för vägsalt.
Landskap
Djur- och växtliv och biologisk mångfald
Genomförandet av planen kan medföra
påverkan på djur-, växtliv och biologisk
mångfald genom intrång, genom avgasutsläpp som ger upphov till till exempel försurning eller olyckor med farligt gods som
kan ge upphov till utsläpp av miljöskadliga ämnen. Biotoper som är känsliga för
påverkan kan vara vattenområden, såsom
våtmarker eller vattendrag, skogsmark
(i form av t.ex. nyckelbiotoper eller sumpskog) eller jordbruksmark (i form av betesmark, slåtterängar eller småbiotoper).
Mycket tyder på att förlusten av biologisk mångfald fortgår i länet trots åtgärder.
Ett problem är att åtgärder ofta tar lång tid
innan de ger verkan och det kan därför
vara svårt att uppnå målet i rätt tid. Småskaligheten och markägarstrukturen
i länet gör att de ytor som skyddas eller
vårdas blir små och det tar tid att uppnå
större arealer. Våtmarker har identifierats i
Myrskyddsplanen för Sverige. I Sörmlands
län är de våtmarker som identifierats redan
skyddade som Natura 2000-områden och
anses därför ha ett gott skydd.
Vägar och järnvägar kan också påverka
värdefulla vatten genom intrång och utsläpp. Åtgärder i väg- och järnvägsnätet
kan bidra till att skapa ytterligare vandringshinder eller minska möjligheterna att
bygga bort vandringshinder. Information
om länets värdefulla vattenmiljöer har
tagits fram och inventeringar gjorts inom
ramen för miljömålsarbetet och en restaureringsplan för att återställa vattendrag är
under utarbetande. Målet att restaurera 25
procent av de värdefulla och potentiellt
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värdefulla vattendragen länet till senast
2010 bedöms möjligt att uppnå med ytterligare åtgärder. Restaureringsplanen blir ett
viktigt underlag att ta hänsyn till i projektplaneringen för de objekt i länsplanen som
genomförs.
Nya dammar och småvatten har anlagts
i länet i relativt stor omfattning och målet
att minst 500 ha våtmarker och småvatten
ska anläggas eller återställas i odlingslandskapet fram till år 2010 inom länet bedöms
därför kunna uppnås. Dammar för rening
av vägdagvatten kan bidra till att uppnå
miljömålet och vara en tillgång från både
naturmiljösynpunkt och upplevelsemässig
synpunkt.
Enligt miljöbalken 6 kap 12 § 4 punkten
ska berörda skyddade områden enligt 7 kap
miljöbalken redovisas. Inga Natura 2000områden eller andra enligt 7 kap skyddade
områden berörs av planens
genomförande.
Det förekommer både ökad och minskad
försurning inom länet. Utsläppen av kväveoxider i länet har minskat mellan år
2000 och 2006 men någon tydlig förändring av markvattnets försurningsgrad har
inte observerats. Med nuvarande nedfall av
surt regn bedöms den kritiska belastningen
för försurning överskridas på 15 procent av
skogsmarken i länet.
Kulturmiljö
Kulturmiljön påverkas av väg- och järnvägsutbyggnad, framför allt genom intrång,
men även genom bullerpåverkan på kulturhistoriskt värdefulla platser. På den övergripande nivå som är aktuell i länsplanen är
det främst påverkan genom intrång som kan
bli betydande, medan bullerpåverkan på enskilda kulturmiljöer bättre hanteras i senare
planeringsskeden. Kulturmiljöer som kan
påverkas är till exempel ängs- och hagmarker, småbiotoper i jordbrukslandskapet och
kulturbärande landskapselement
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såsom till exempel alléer och vägar.
Påverkan på odlingslandskapets kulturvärden är främst kumulativ, det vill säga
varje liten åtgärd får liten betydelse men
sammantaget kan åtgärder i väg- och järnvägnätet tillsammans med annan exploatering och rationalisering av jordbruket vara
en orsak till stor påverkan på odlingslandskapets kulturvärden. Ytan hävdad betesmark i Södermanland har ökat på senare
tid men arealen ängsmark är fortfarande
alltför begränsad.
Kulturbärande landskapselement har en
koppling till åtgärder i väg- och järnvägsnätet genom att exempelvis linjeelement
i landskapet såsom vägar och järnvägar
förändras. Nya dragningar förändrar strukturen i landskapet och förutsättningarna att
uppleva tidigare strukturer och samband
såsom äldre vägar eller sammanhängande
kulturmiljöer. Också åtgärder av befintliga
vägar och järnvägar påverkar upplevelsen av
tidigare strukturer genom barriäreffekter.
Friluftsliv
Förutsättningarna för friluftsliv påverkas
negativt av transportinfrastruktur genom
intrång, barriäreffekter och buller men även
positivt genom ökad tillgänglighet.
För att uppfylla det regionala delmiljömålet för Sörmlands län inom levande
skogar – att ta tillvara skogens betydelse
för naturupplevelse och friluftsliv – är
tillgänglighet till de tätortsnära skogarna är
avgörande. Arbete har påbörjats för detta
och planens inverkan på genomförandet av
målet är väsentligt.
Mark
Utbyggnad av transportinfrastruktur innebär att mark tas i anspråk, vilket påverkar
de areella näringarna. Även om omfattningen av enskilda intrång kan vara begränsad kan det ske en kumulativ påverkan.

9. 6 Nollalternativet
Nollalternativet innebär i denna miljöbedömning det tillstånd som skulle bli
följden om denna länsplan för Sörmlands
län 2010–2021 inte antas. Den nu gällande
regional transportplanen för Sörmland
2004–2015 skulle då fortsätta att gälla.
Utgångspunkten för nollalternativet är att de
åtgärder som är planerade i gällande plan
genomförs.
Väginvesteringar
som planeras med nollalternativet som
innebär om- eller nybyggnad av i
huvudsak det regionala vägnätet (cirka
660 miljoner kronor) främst för att
förbättra vägstandarden genom bredare och
mötesfria landsvägar. Två väg-objekt för
om- eller nybyggnad från den nu gällande
länstransportplanen (omfattande drygt 20
procent av planens budget) finns med även i
denna nya länsplan 2010–2021.
Kollektivsatsningar
(cirka 35 miljoner kronor) avser främst
åtgärder av hållplatser i tätort och bytespunkter, pendlarparkeringar och perronger utmed de viktigaste kollektivtrafi kstråken. Åtgärderna syftar till
anpassning av hållplatser till funktionshindrade och utbyggnad av cykel- och bilparkeringar vid bytepunkter. Medel
avsätts också för investeringar inom
regional kollektivtrafik.
Gång- och cykelåtgärder
och effektiviseringsåtgärder
(cirka 85 miljoner kronor) som planeras
avser främst åtgärder som förbättrar
förutsättningar för barn, äldre och
funktionshindrade. Utbyggnad av gångoch cykelvägar i tätort samt ombyggnad av övergångsställen prioriteras.
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9. 7 Konsekvenser av nollalternativet
Klimat
De direkta negativa konsekvenserna av
nollalternativets vägtrafikåtgärder bedöms
som små, eftersom satsningarna i gällande
länsplan innebär få eller inga helt nya vägsträckningar. Indirekt görs investeringarna
dock för att skapa bättre förutsättningar
när det gäller tillgänglighet och framkomlighet för vägtransporterna i länet. Om inte
regeringens klimatmål nås, bland annat om
fossilbränsleminskning, kan ökade personbilstransporter leda till ökade utsläpp
av växthusgaser. Förutsatt att regeringens
nationella klimatmål och prioriteringarna
genomförs i enlighet med klimatpropositionen, bedöms konsekvenserna för utsläpp
av växthusgaser bli små. Det beror på att
utsläppen av växthusgaser i hög grad är
beroende av vilken typ av bränsle fordonen
drivs på samt av fordonsteknikutvecklingen
i stort. Investeringar i cykelbanor samt förbättrade hållplatser och stationslägen är små
och ger små märkbara positiva konsekvenser
för miljön och hälsan.

Uppfyllelse av miljömål
Satsningarna på att förbättra framkomligheten och tillgängligheten med
kollektivtrafik bedöms sammantaget
innebära små positiva konsekvenser för
möjligheterna att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan
vägåt gärderna komma att medföra risk
för ökad trafik som motverkar målet.

Hälsa
Luft
Det är svårt att dra någon tydlig slutsats
om den direkta påverkan av investeringarna
som planeras med nollalternativet. I den
mån bättre framkomlighet på vägarna och
i tätorterna leder till ökade vägtransporter
ger investeringarna en negativ påverkan på
människors hälsa när det gäller luft- föroreningar. Om investeringarna avser
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åtgärder som vägförkortningar, jämnare
trafikrytm (t.ex. färre plankorsningar och
trafikstörningar) inklusive hastighetsdämpande åtgärder, bedöms effekterna kunna
bli mer positiva genom minskade utsläpp
av föroreningar. Investeringar i form av
nya korsningar kan dock leda till fler inbromsningar och accelerationer med ökade
utsläpp av föroreningar. Sammantaget
bedöms alternativet medföra risk för små
negativa och små positiva konsekvenser.
Dock kan de negativa konsekvenserna till
följd av utsläpp till luft successivt minska genom fortsatt övergång från fossila bränslen
till biobränslen. Om denna utveckling fortgår bedöms de negativa konsekvenserna av
vägtransporterna mildras. Tätorter som kan
avlastas från genomfartstrafik genom planerade insatser bedöms få bättre tätortsmiljöer,
bland annat på grund av minskade partikelhalter med minskad risk för överskridande
av miljökvalitetsnormen samt minskat buller. Detta gäller till exempel åtgärder som väg
53 Infart Eskilstuna.

Uppfyllelse av miljömål
Sammantaget bedöms nollalternativet
varken motverka eller bidra till ett uppfyllande av miljömålen Frisk luft.

Buller
Nollalternativet innebär både åtgärder
som bidrar till förbättringar och försämringar när det gäller buller. Åtgärder som nya
korsningar kan leda till fler inbromsningar
och accelerationer med ökat buller som följd,
medan åtgärder som vägförkortningar, jämnare trafikrytm (till exempel färre plankorsningar och trafikstörningar) och hastighetsdämpande åtgärder innebär förbättringar
av bullermiljön. Omläggning av tätortsnära
trafikleder till nya förbifarter bidrar i regel
också till en förbättrad bullersituation. Konsekvensen bedöms som liten både positiv
och negativ.
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Uppfyllelse av miljömål
Nollalternativet bedöms sammantaget
varken bidra till eller motverka miljömålet
God bebyggd miljö.

Vatten
Naturgrusformationer kan komma att
påverkas av planerade ombyggnadsprojekt.
Risken för påverkan både på grundvattenförande geologiska formationer och på
grundvattennivåer är störst vid nya sträckningar. Detaljplacering och vägutformning
är avgörande. Det är svårt att dra någon
konkret slutsats när det gäller påverkan på
grundvattenkvaliteten till följd av investeringarna i gällande plan. Om inga särskilda
säkerhetsåtgärder vidtas bedöms dock
investeringar vid nybyggnad av vägar med
ökade transporter till följd kunna innebära
ökad risk för utsläpp av salt, tungmetaller
och andra föroreningar från vägtranspor-ter
samt ökad risk för farligt godsolyckor. Om
åtgärder vidtas kan dock situationen förbättras jämfört med nuläget. Nya vägar och
anläggningar kan även påverka grundvattennivåerna.

Uppfyllelse av miljömål
Utifrån resonemanget ovan bedöms å
ena sidan nollalternativet inte verka för
uppfyllelse av miljömålet Grundvatten
av god kvalitet. Men å andra sidan kan
investeringar för att förbättra befintlig vägstandard samt ombyggnad till
mötesfria vägar med minskad risk för
olyckor verka för att miljömålet uppfylls. Sammantaget bedöms genomförandet av nollalternativet få begränsad
påverkan på möjligheterna att uppfylla
målet Grundvatten av god kvalitet i länetgenom att relativt få formationer är
berörda och främst av breddning.

Landskap
Djur- och växtliv och biologisk mångfald
Påverkan på växt- och djurliv är beroende
av om och i så fall i vilken utsträckning
nyckelbiotoper för hotade arter berörs.
Det är en aspekt att ta hänsyn till i projektplaneringen. Vägåtgärder och gång- och
cykelåtgärder i form av till exempel cykelvägar kan innebära ökade barriäreffekter
för vissa arter. Gång- och cykelåtgärder i
form av gc-portar kan å andra sidan bidra
till att minska barriäreffekter för vissa djur.
Genom att omfattningen av nya intrång blir
små, bedöms genomförandet av nollalternativet innebära små konsekvenser för den biologiska mångfalden i länet. Åtgärdsförslagen
i gällande plan bedöms inte påverka förutsättningarna för att skydda natur i länet.
Genom att värdefulla våtmarker i länet
redan är skyddade som Natura 2000-områden, som är ett starkt skydd, är risken
för påverkan liten om planen genomförs.
Påverkan på förutsättningarna för att skydda
vattenmiljöer bedöms också bli små, eftersom inga omfattande nybyggnadsprojekt
tillkommer och länets värdefulla vatten
redan är skyddade som Natura 2000-områden. Väginvesteringarna i nollalternativet
omfattar huvudsakligen ombyggnad, som
kan medföra förlängning av trummor och
breddning av broar. Konsekvensen av detta
beror helt av hur dessa utformas.
Konsekvenserna av nollalternativets vägtrafikåtgärder för länets miljötillstånd när
det gäller försurning bedöms som mycket
små. Åtgärderna längs befintligt vägnät
innebär (som beskrivits under klimatpåverkan ovan) ett jämnare trafikflöde och
därmed mindre utsläpp av bilavgaser, men
också risk för mer trafik, vilket ger upphov
till mer bilavgaser. Hur stora utsläppen av
kväveoxider blir, beror på utvecklingen av
nya bränslen och är svår att förutse.
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Uppfyllelse av miljömål
Kollektivtrafikåtgärder bidrar positivt
till att uppfylla miljömålet Bara naturlig
försurning. Genomförandet av nollalternativet bedöms obetydlig påverka
möjligheterna att genomföra målet
Myllande våtmarker i länet. Utformas
trummor på ett sådant sätt att de utgör
vandringshinder kan de få en måttlig till
stor påverkan på hur delmiljömålet Restaurering av vattendrag i länet uppfylls.
En positiv konsekvens av ombyggnad kan
även vara att tidigare dåligt fungerande
passager av vattendrag åtgärdas.

Kulturmiljö
Ombyggnadsprojekt medför små intrång
och påverkar därför omfattningen av ängsoch betesmark i liten utsträckning. Ombyggnad i form av rätningar och mitträcke
kan dock påverka vägen som linjeelement i
landskapet och barriäreffekten kan förstärkas, vilket kan påverka det omgivande
kulturlandskapet. Buller från trafiken kan
ytterligare förstärka barriäreffekten och
påverka upplevelsen av omgivande kulturmiljö.

Uppfyllelse av miljömål
Nollalternativet bedöms medföra en
liten till måttlig negativ påverkan på
hur delmålet Kulturbärande landskapselement i länet uppfylls.

Friluftsliv
Ny- och ombyggnadsprojekt av vägar kan
påverka förutsättningarna för friluftsliv
både positivt och negativt. Bättre vägar
kan öka möjligheten att ta sig ut i naturen
med bil. Också gång- och cykelåtgärder
bidrar till att öka tillgängligheten till friluftsområden. Trafi ksäkerhetsåtgärder i
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form att mitträcke däremot kan starkt öka
vägars barriäreffekt och minska och begränsa
möjligheterna att nyttja friluftsområden på
andra sidan om vägen.

Uppfyllelse av miljömål
Nollakternativet kan påverka det
delmål som handlar om att ta tillvara
skogens betydelse för naturupplevelse
och friluftsliv genom att tillgängligheten
skogen kan förändras både positivt och
negativt. Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i form mitträcke kan däremot öka upplevelsen av vägen som en
barriär och försämra förutsättningarna
för människor att använda närbelägen
skogsmark. Gång- och cykelåtgärder
kan å andra sidan bidra till att minska
barriäreffekter.

Mark
Gällande plan medför små nya markintrång,
eftersom nya vägdragningar inte är aktuella.
Markintrångens konsekvenser för areella näringar är framför allt av kumulativ karaktär.
9. 8 Konsekvenser av länsplanen för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2010–2021
Klimat
Länsplanen innehåller satsningar för att utreda möjligheterna till persontrafi k på TGOJbanan, som idag bara används för godstrafik,
utbyggnad av tågförbindelse till Skavsta flygplats samt ombyggnad av Flens bangård. När
det gäller vägtrafi kinvesteringar medför de
föreslagna satsningarna inga stora skillnader
jämfört med nollalternativet. Persontrafi k på
TGOJ-banan innebär att orter som idag inte
har tillgång till tågförbindelser för persontransporter får det. Att sådana möjligheter
skapas kan medföra en positiv konsekvens för
klimatet om en del av resandet med bil flyttas
över till tåg.
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En järnvägsförbindelse till Skavsta flygplats är däremot inte lika entydigt positivt
för klimatet. Idag är man beroende av att
ta sig med buss eller bil till Skavsta. En
överflyttning av en del av dessa resor till
järnväg är positivt, men samtidigt medför en
järnvägsförbindelse att det blir snabbare och
enklare att ta sig till Skavsta, vilket kan
öka flygresandet. Så länge ökningen handlar om en överflyttning av resor från någon
annan flygplats är detta klimatneutralt, men
om det medför att flygresandet ökar totalt
är det negativt för klimatet. I bedömningen
av konsekvenserna har antagits att resandet
med flyg totalt sett inte ökar med anledning
av järnvägsförbindelsen till Skavsta. Under
avsnitt 9.11 Indirekta och kumulativa effekter utvecklas dock resonemanget om konsekvenserna av att tillgängligheten till Skavsta
flygplats ökar.
Väginvesteringarnas negativa konsekvenser bedöms som små, eftersom åtgärderna
innebär få eller inga helt nya vägsträckningar. Investeringar som syftar till ökad
tillgänglighet och framkomlighet på vägarna
kan innebära både positiva och negativa
konsekvenser för klimatet, beroende på om
regeringens klimatmål om en fordonsflotta
som är oberoende av fossila bränslen genomförs enligt propositionen. (Se utförligare
bedömning under nollalternativet ovan.)
Satsningarna på att förbättra före
resande med kollektivtrafik samt gång och
cykel bedöms innebära något större positiva konsekvenser för miljön jämfört med
nollalternativet. Det beror på att alternativet innebär större investeringar för att
förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafi kanter samt
kollektivtrafi kresenärer i regionen. Samtidigt är investeringarna i vägtrafi k-åtgärder
ganska oförändrade.
Sammantaget bedöms konsekvenserna
vara små men positiva och påskynda länets
möjligheter till minskade utsläpp av växthusgaser.

Uppfyllelse av miljömål
Länsplanen bedöms ha en positiv
påverkan på möjligheterna att
uppnå miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.

Hälsa
Luft
Investeringar som innebär överflyttning
av trafik från vägnätet till järnväg bedöms
som positiva, då de kan leda till minskade
utsläpp av föroreningar. Det gäller även
åtgärder i vägnätet som innebär vägförkortningar, jämnare trafi krytm eller hastighetsdämpande åtgärder samt förbättrade
förutsättningar för att resa kollektivt eller
via gång och cykel.
De positiva konsekvenserna förstärks
jämfört med nollalternativet genom att en
större investering görs för att förbättra för
kollektivtrafik (på väg och järnväg) samt för
gång- och cykeltrafi kanter. Vidare bedöms
tätorter, som kan avlastas från genomfartstrafi k till följd av planerade insatser, i
likhet med nollalternativet få bättre miljö
genom bland annat minskade partikelhalter
och minskat buller. Investeringar i väg 53
Infart Eskilstuna bedöms ge sådana effekter. Konsekvensen bedöms sammantaget
som liten men positiv.

Uppfyllelse av miljömål
Utifrån ovan resonemang bedöms länsplanen verka för att miljömålen Frisk luft
uppfylls.

Buller
Åtgärderna i vägnätet kan medföra en förbättrad bullersituation genom ett jämnare
trafikflöde och genom att viss trafik flyttas
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längre från bostäder. Ökad trafi k på TGOJbanan och ny järnvägsförbindelse till
Skavsta medför dock att bullerstörningarna
ökar på andra platser. TGOJ-banan går på
flera ställen genom tättbebyggda områden.
Den sammantagna påverkan ur bullersynpunkt är att bullermiljön riskerar att försämras på vissa platser mer än den förbättras på
andra och konsekvensen bedöms som lite
till måttligt negativ.

Uppfyllelse av miljömål
Länsplanen bedöms både verka för och
emot att miljömålet God bebyggd miljö
uppfylls.

Vatten
Sammantaget görs samma bedömning som
för nollalternativet ovan.
Naturgrusformationer kan komma att
påverkas av ombyggnadsprojekt (till exempel riksvägarna Valla–Flen och Dunker–
Björndammen). Risken för påverkan både på
grundvattenförande geologiska formationer
och på grundvattennivåer är störst vid nya
sträckningar. Detaljplacering och vägutformning är avgörande och blir en viktig
fråga att hantera i vägutredning och/eller
arbetsplaneskedet.

Uppfyllelse av miljömål
Sammantaget bedöms genomförandet
av planen få begränsad påverkan på
måluppfyllelse av Grundvatten av god
kvalitet i länet genom att relativt få
formationer är berörda och främst av
breddning.

Landskap
Djur- och växtliv och biologisk mångfald
Nya intrång sker genom utbyggnad av järnvägsförbindelse mellan TGOJ-banan och
Skavsta flygplats samt genom vissa sträckningsjusteringar på befintliga vägar.
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Genom att omfattningen av nya intrång
blir relativt liten bedöms genomförandet
av nollalternativet innebära liten risk att
påverka den biologiska mångfalden på ett
betydande sätt eller minska andelen hotade
arter i länet. Det finns en risk för viss betydande påverkan genom till exempel breddning av vägar genom värdefulla biotoper
samt vid trafiksäkerhetsåtgärder, då t.ex.
alléer eller enstaka träd invid vägen tas
bort. Placering av järnvägsförbindelse till
Skavsta flygplats är också viktig för påverkan på djur- och växtliv samt biologisk
mångfald. Konsek-venser av även till ytan
små åtgärder kan bli måttliga till stora om
de biotoper som berörs är värdefulla och
unika. Detta måste följas upp i den efterföljande projektplaneringen.
Både vägobjekt och TGOJ-banan passerar
över vattendrag. Påverkan på vattenmiljöer
och våtmarker motsvarar nollalternativet.
Konsekvensen av passager över vattendrag
beror helt på hur broar och trummor
utformas. Om de utformas på ett sådant
sätt att de utgör vandringshinder kan de få
en måttlig till stor påverkan på hur delmiljömålet Restaurering av vattendrag i länet
uppfylls. Flera av objekten berör större
vattendrag, t.ex. Ramstaån och Eskilstunaån. Även objekt som inte innebär passage
av större vattendrag kan innebära en måttlig
till stor påverkan, om vandringshinder i
stället tillkommer i många små vattendrag
eller i något mindre vattendrag som har
särskilt högt värde. Detta blir en aspekt att ta
hänsyn till i projektplaneringen. En positiv
konsekvens av ombyggnad kan även vara att
tidigare dåligt fungerande passager av vattendrag åtgärdas.
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Uppfyllelse av miljömål
Om nyckelbiotoper för hotade arter
kommer att beröras av åtgärder kan en
påverkan på måluppfyllelsen av Ett rikt
växt- och djurliv för länet ske. Detta
är angeläget att utreda i projektplaneringen. Genomförandet av planen
kan liksom nollalternativet komma
att påverka möjligheterna att uppnå
miljömålet Levande sjöar och vattendrag genom att planerade vägåtgärder
kan medföra antingen förbättrade eller
försämrade förhållanden när det gäller
vandringshinder. Att bevaka att inga
nya vandringshinder tillkommer och att
befintliga hinder om möjligt byggs bort
är en viktig fråga att bevaka i projektplaneringen. Planens påverkan på möjligheterna att nå miljömålet Myllrande
våtmarker bedöms som obetydlig.

Kulturmiljö
Ombyggnadsprojekt medför små intrång
och påverkar därför inte omfattningen av
ängs- och betesmark nämnvärt. Ombyggnad
i form av rätningar och mitträcke kan dock
påverka vägen som linjeelement i landskapet. Barriäreffekten kan då förstärkas, vilket
kan påverka det omgivande kulturlandskapet.
Järnvägsförbindelsen till Skavsta innebär
påverkan på tidigare delvis oexploaterade områden genom att ett nytt linjeelement i landskapet tillkommer. Placering och utformning
i förhållande till kulturmiljövärden på platsen
blir en viktig fråga att lösa i projektplaneringen. Konsekvenserna av detta bedöms kunna
bli små till måttliga.

Friluftsliv
Satsningen i planen på kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelåtgärder är större
än i nollalternativet, medan satsningen på
väginvesteringar är likvärdig. Alternativet
förbättrar därför möjligheterna för människor, som inte är bilägare eller som inte har
skog nära bostaden, att använda skogen för
friluftsliv mer än nollalternativet. Ökad trafik på TGOJ-banan kan medföra ökade bullerstörningar inom friluftsområden, vilket
kan medföra att vissa områden kan komma
att användas i något mindre utsträckning
för friluftsliv. I övrigt motsvarar konsekvenserna nollalternativet.

Uppfyllelse av miljömål
Länsplanen bedöms innebära en liten
positiv påverkan på möjligheten att
uppnå delmålet Naturupplevelse och
friluftsliv i länet.

Mark
Satsningar i infrastrukturen medför vissa
markintrång. Lokalt kan det bli ett stort
intrång. Åtgärderna i vägsystemet medför
små nya intrång, eftersom nya vägdragningar inte är aktuella. Sammantaget medför
plangenomförandet små markintrång och
markintrångens konsekvenser för areella
näringar är framför allt av kumulativ
karaktär.

Uppfyllelse av miljömål
Planen bedöms liksom nollalternativet
medföra en liten till måttlig negativ
påverkan på uppfyllelse av delmålet
Kulturbärande landskapselement inom
Ett rikt odlingslandskap.
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9. 9 Indirekta och kumulativa effekter
Tillgänglighet till Skavsta flygplats
Ökad tillgänglighet till Skavsta flygplats
genom en järnvägsanslutning kan komma
att innebära ökat resande med flyg. Att det
är tillräckligt enkelt och billigt kan vara
avgörande för om en resa blir av eller inte.
Eftersom varje flygresa orsakar många
gånger mer utsläpp av växthusgaser än
varje bilresa till och från flygplatsen, är
den sammantagna konsekvensen
för klimatet betydande negativ vid en sådan utveckling. Hur negativ beror mycket
på utvecklingen av flygplansbränsle. Det
kan också vara så att skillnaden i tillgänglighet mellan framtida järnvägsförbindelse
och nuvarande bussförbindelse inte är
tillräckligt stor för att öka flygresandet.
Konsekvensen blir då i stället enbart
positiv. För arbetspendlingen till och från
flygplatsen är järnvägen bara av godo ur
klimatsynpunkt.
Följdexploatering
Ny infrastruktur kan komma att medföra
nya rörelsemönster och därmed nya lägen
för etablering av till exempel handelsområden. Förbifarter är exempel på vägåtgärder, som i sig kan medföra en relativt liten
påverkan i form av intrång och påverkan på
naturmiljön men som kan få stor påverkan
genom nya etableringar längs nya vägsträckningar. Externa handelscentra medför ofta ökad biltrafik med ökad klimatpåverkan och ökade luftutsläpp som följd.
Objektet Östra gatan i Eskilstuna är
exempel på en förbifart som skulle kunna
medföra denna typ att förändringar. Inom
den nationella planen finns även objektet
Förbifart Katrineholm som kan ge motsvarande effekt. Objektet Östra gatan omfattar
även åtgärder som minskar framkomligheten i mer centrala lägen, vilket kan vara
positivt ur hälsosynpunkt för de boende
centralt men kan ytterligare bidra till att fler
väljer att ta bil till externa köpcentra.
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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 friluftområden på andra sidan vägen från bostaden sett, med resultatet
att man kan få sämre tillgång till bra friluftområden. 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 gång- och cykelväg blir
möjligheterna att ta sig fram med cykel
längs vägen stark begränsade för vissa
människor, vilket får konsekvenser för
människors hälsa. Det innebär troligen
även att man använder bilen mer med
konsekvenser för klimatet och människors
hälsa som följd.
Översvämning
En utmaning för framtiden blir att i såväl
den fysiska planeringen som infrastrukturplaneringen ta hänsyn till befarade klimatförändringar, till exempel ökad mängd
nederbörd med ökade flöden av dagvatten.
För att minimera negativa konsekvenser för
sjöar och vattendrag till följd av detta bör
lokalisering och dimensioneringsbehov av
ny infrastruktur och andra anläggningar
studeras i tidiga skeden. För att finansiera
sådana studier kan avsatta anpassnings- och
utvecklingsinvesteringar användas. Klimatförändringar kommer i framtiden sannolikt
att medföra ökad mängd nederbörd och
därmed ökade flöden i vattendrag och höjda
vattennivåer i sjöar. I dagsläget är problemen
begränsade, men i framtiden spås denna typ
av konflikter och konsekvenser bli allt viktigare att ta hänsyn till i planeringen. Dagens
infrastruktur är inte uppbyggt utifrån denna
förutsättning, vilket i framtiden kan komma
att få konsekvenser i form av ombyggnadsprojekt för att åtgärda detta.
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Skogsbilvägar
Skogbilvägar kan vara en indirekt följd av
vägåtgärder genom att möjligheterna till
utfarter på vägar kan minska och skogbilvägarna kan därmed behöva bli längre. Det
ökar intrången och risken för att påverka
natur- och kulturmiljön.
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. De kumulativa effekter som
planen kan medföra innebär störst risk för
klimatpåverkan genom flera små åtgärder
i vägsystemet, som bidrar till ökad bilanvändning och små intrång i värdefulla biotoper. Detta kan sammantaget medföra att
levnadsförhållandena för någon eller några
arter försämras så mycket att en betydande
negativ påverkan uppkommer eller små
förändringar i kulturlandskapet. Det kan i
sin tur medföra att vi har sämre möjligheter att läsa historien i landskapet.
Det är inte bara planens små förändringar som sammantaget kan ge en kumulativ effekt utan lika mycket planens genomförande tillsammans med till exempel
tätortsutbyggnad och utbyggnad av annan
infrastruktur. Risken för detta är störst
för tätortsnära objekt i planen, såsom väg
53 Infart Eskilstuna, väg 230 Västerleden
Eskilstuna och Östra gatan Eskilstuna.
9. 10 Samlad bedömning
Sammantaget bedöms planen verka positivt
för kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.
Planen bedöms ge ökade förutsättningar
för att nå målet om att få fler att cykla och
resa kollektivt.
De negativa konsekvenserna av väginvesteringar bedöms bli relativt små när det
gäller utsläpp av växthusgaser, förutsatt
att regeringens klimatmål och strategier
enligt propositionen genomförs till

år 2020/2030. Dessutom bedöms investeringar som satsas på järnväg, vägförkortningar, jämnare trafikrytm inklusive
hastighetsdämpande åtgärder kunna bidra
till att minska negativ påverkan genom
utsläpp av föroreningar och växthusgaser.
När det gäller buller bedöms de negativa
konsekvenserna av ökad järnvägstrafik vara
större än de positiva av åtgärderna
i vägsystemet.
Det är svårt att dra någon konkret
slutsats om investeringarnas påverkan på
grund- och dricksvattenkvaliteten. Om
inga särskilda säkerhetsåtgärder vidtas
bedöms dock investeringar i nybyggnad
av vägar med ökade transporter till följd
kunna innebära ökad risk för utsläpp av
salt, tungmetaller och andra föroreningar
från vägtransporter samt ökad risk för
farligt godsolyckor. Det är därför angeläget
att åtgärder för att minska risken för detta
genomförs på platser där det finns behov.
Påverkan på landskapets natur- och
kulturmiljövärden sker främst i form av
intrång och förändringar av landskapets
strukturer. Det är därför främst väginvesteringsprojekten som har en direkt påverkan på landskapets natur- och kulturmiljövärden. Denna påverkan är företrädesvis
negativ.
Påverkan på friluftslivet handlar mycket
om människors tillgång till naturen. Direkta
intrång spelar här mindre roll, medan gångoch cykelåtgärder kan vara helt avgörande.
Planen bedöms ha en positiv påverkan på
friluftslivet. Järnvägs- och vägprojekt kan
påverka friluftslivet negativt genom ökad
trafik och därmed buller i friluftsområden.
Vid genomförandet av länsplanen bedöms
de positiva effekterna av större satsningar
på gång- och cykelåtgärder uppväga de
eventuellt negativa effekterna av fler väginvesteringsprojekt.
Satsningar på kollektivtrafi k ökar
tillgängligheten till naturområden. Planen
bedöms bidra till en positiv inverkan på
friluftslivet i regionen.
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I tabell 9.2 visas en bedömning av miljökonsekvenser för planen. För friluftsliv redovisas två utfall. Risken för försämrat friluftsliv
genom ökade barriäreffekter bedöms vara
lika stor som möjligheten till ökad tillgänglighet till friluftområden, genom
gång- och cykelåtgärder och kollektivtrafikåtgärder.

Tabell 9.3 visar en bedömning av hur respektive alternativ med- eller motverkar till
uppfyllelse av miljömålen. För levande sjöar
och vattendrag redovisas två utfall, eftersom
påverkan är helt beroende av hur eventuella
vandringshinder åtgärdas eller undviks.

Tabell 9.2. Bedömda miljökonsekvenser för respektive alternativ.

Målområde

Miljöaspekt

Klimat

Hälsa

Landskap

Nollalt

Planen

Klimatpåverkan

–

+

Luft

–

+

Buller

–

–

Vatten (dricksvatten)

0

0

–

–

+/–

+/–

Friluftsliv

–

–

Mark

–

–

Djur- och växtliv, biologisk
mångfald
Kulturmiljö
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++
+
0

Måttlig positiv
Liten positiv
Varken positiv eller negativ

––
–

Måttlig negativ
Liten negativ
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Tabell 9.3. Bedömning av hur alternativen med- eller motverkar
till uppfyllelse av miljömålen.

Målområde

Miljöaspekt

Klimat

Hälsa

Landskap

Nollalt

Planen

Begränsad klimatpåverkan

0

+

Frisk luft

0

+

God bebyggd miljö

0

–

+/–

+/–

Grundvatten av god kvalitet

0

0

Myllrande våtmarker

0

0

Levande skogar (friluftsliv)

+

+

Ett rikt odlingslandskap

0

0

Ett rikt växt- och djurliv

–

–

Levande sjöar och vattendrag

++
+
0
––
–

9. 11 Förslag till åtgärder
och fortsatt arbete
Klimat
Genom GIS-analyser (geografiska informationssystem) kan man identifiera och prioritera var eventuella nya vägsträckningar,
breddningar av vägar, stationslägen och
pendlarparkeringar skulle göra störst nytta
med avseende på tillgänglighet, säkerhet,
upptagningsområde, befolkningsunderlag,
tillgänglighet, rörelsemönster m.m. Syftet
med sådana analyser är bland annat att se
vilka åtgärder och sträckningar som skulle
ge minst påverkan på klimatet och hälsan.
Trafikmätningar efter genomförd plan
ger värdefull information om hur rörelse-

Betydande medverkan
Medverkan
Varken med- eller motverkar
Betydande motverkan
Motverkan

mönstren i vägsystemet har förändrats. Det
är ett viktigt underlag inför nästa planeringsomgång. Trafi kmätningar bör göras
inom ramen för Trafi kverkets trafikmätningar.
Man bör räkna tågpendlare på TGOJbanan efter att persontrafik påbörjats och
även genom till exempel enkätundersökning
ta reda på hur dessa pendlare reste innan
persontågtrafiken startade. Också det blir
ett värdefullt underlag inför nästa planeringsomgång.
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Hälsa
För att minska problem med bullerstörningar för boende längs de vägar, där åtgärder
kan komma att medföra mer trafik, är det
viktigt att se till att buller blir en fråga som
utreds i MKB-arbetet i väg- och järnvägsplaneringen. Åtgärder för att minska bullerproblem ska föreslås där.
I tätortsnära lägen är det viktigt att luftföroreningar utreds i vägutrednings- och/
eller arbetsplaneskedet. I länsplanen är det
främst objekten kring Eskilstuna som ligger
i tätortsnära lägen. Luftkvaliteten bör följas
upp efter planens genomförande.
Man bör om möjligt se till att placera
föreslagna vägobjekt så att de så lite som
möjligt påverkar vattenförande grusformationer. Det är en viktig fråga att ta med i
den vidare projektplaneringen. I vägutredning kan det till exempel handla om detaljplacering av vägsträckning och i arbetsplaneskedet till exempel om val av sida för
breddning. Om placering inom känsliga
områden är oundviklig, ska åtgärder som
grundvattenskydd för att minska konsekvenserna av utsläpp från vägen vidtas.
Detta bör följas upp i projektplaneringen.
Landskap
Det är viktigt att i arbetsplaneskedet utreda
konsekvenserna för den biologiska mångfalden vid sidoområdesåtgärder eller andra
intrång (små och stora) i naturområden.
Även små intrång kan medföra betydande
konsekvenser i känsliga lägen. Då till exempel värdefulla träd av säkerhetsskäl föreslås
tas bort är det viktigt att överväga andra
åtgärder i första hand.
Vid passage av vattendrag är det viktigt
att tillgodose att fungerande vandringshinder anordnas och att tidigare vandringshinder tas bort. För att minska barriäreffekter
för vilt bör viltpassager övervägas. Det blir
en fråga att lösa inom ramen för projektplaneringen.
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Påverkan på kulturmiljön av att strukturen i landskapet förändras vid till exempel
rätning av vägar bör tas med i MKB-arbetet
vid projektplaneringen. Kompensationsåtgärder för att öka läsbarheten av historien i
landskapet bör övervägas.
För att minimera negativa konsekvenser för sjöar och vattendrag till följd av
klimatförändringar med ökade flöden till
sjöar och vattendrag bör lokalisering och
dimensioneringsbehov av ny infrastruktur
och andra anläggningar studeras i tidiga
skeden.
För att tillvarata landskapets värden i
vägprojektplaneringen är det viktigt att
skaffa sig kunskap om inte bara skyddade
områden utan också att identifiera värden
som ännu inte fått något skydd samt ta reda
på hur människor använder naturområden
för friluftsliv.
9. 12 Uppföljning
Uppföljningen som regelbundet görs av
de nationella, regionala och kommunala
miljömålen är omfattande. Uppföljningen
sker bland annat genom att ett antal indikatorer uppdateras. Flera av dessa indikatorer handlar om transportarbetet och dess
miljöbelastning på parametrar som hälsopåverkan, klimatpåverkan samt påverkan
på natur-, kultur- och vattenmiljöer. Vidare
sker kontinuerligt en redovisning av transportstatistik genom den nya myndigheten
Trafikanalys, tidigare SIKA (Statens institut
för kommunikationsanalys).
Indirekt kan länsplanens påverkan på
landskap, människors hälsa och klimat
kontrolleras genom den årliga uppföljningen
av de regionala miljömålen. Men för att se
utfallet av länsplanens hela miljöpåverkan
rekommenderas att åtgärdernas konsekvenser följs upp inom ramen för kommande
specifika åtgärder, bland annat i kommande
väg- och järnvägsplaner (se avsnitt 9.13).
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I projektplaneringen är det lämpligt att
följa upp de åtgärder som föreslås i miljöbedömningen. Det bör bli en del av till
exempel Trafikverkets granskning av miljökonsekvensbeskrivningar.
9. 13 Osäkerheter och problem
Miljöbedömningen har i förhållandet till
planarbetet påbörjats i ett relativt sent skede
i processen med att ta fram länsplanen för
Sörmland 2010–2021. Det har medfört att
det varit svårt att tillgodose miljöbalkens
intention om integrering i planarbetet.
En regional transportplan är strukturskapande och dess genomförande sträcker
sig långt in i framtiden. Det är därför svårt
att dra några säkra slutsatser om dess
konsekvenser. Särskilt svårt är det att dra
slutsatser om klimatpåverkan, eftersom utvecklingen när det gäller drivmedel kan bli
snabb och därmed helt förändra bilismens
klimatpåverkan. Det är också svårt att dra
slutsatser om människors villighet att använda kollektivtrafik i framtiden. En snabb
omställning till ett ökat kollektivt resande
på grund av exempelvis kraftigt ökade priser
på drivmedel kan också helt förändra planens konsekvenser för klimatpåverkan.
Om översvämningar av sjöar och vattendrag blir ett växande problem kan också
omprioriteringar av åtgärder bli nödvändiga.
Exempelvis kan vägobjekt, som drabbas av
återkommande översvämningar, behöva dras
om eller åtgärdas på annat sätt före andra
prioriterade objekt.
Bedömningar av konsekvenserna medför alltid en viss osäkerhet. När det gäller
bedömning av konsekvenserna av en plan
är osäkerheten oftast särskilt stor. En sammanfattning av konsekvenserna har gjorts
i kapitel 8 (se tabell 8.3). Att sammanfatta
konsekvenserna i en antingen positiv (+)
eller negativ konsekvens (–) i tabellform är
vanskligt, eftersom konsekvenserna för en
flera miljöaspekter kan bli antingen både

positiva och negativa eller också positiva
eller negativa, beroende på hur åtgärderna
genomförs. Detta avgörs först i projektplaneringen. Tabellen syftar därför främst till
att underlätta jämförelse mellan de olika
alternativen. I de fall som det har varit
svårt att dra en enhetlig positiv eller negativ
slutsats, till exempel beroende på hur och
på vilken plats som projektet genomförs,
har både + och – angivits.
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