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Sammanfattning
Sverige har fastslagit nationella miljömål som bland annat fastställer att Sverige inte ska orsaka
några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå klimatmålen krävs insatser från en rad
olika sektorer. Transportsystemets miljöpåverkan är stor men därav är också möjligheterna
att minska de totala utsläppen av växthusgaser. En utmaning för att lyckas med detta är att
hitta helt nya lösningar samtidigt som redan existerande funktionella lösningar behöver effektiviseras och byggas ut. En hållbar samhällsutveckling kan bara uppnås genom ett helhetsperspektiv. I syfte att minska den antropogena påverkan på klimatet och miljön, men
även för att anpassa stadsmiljön till klimatförändringarna, är det därför av stor vikt att tillfullo integrera klimatförändringar i planerade planer, program och projekt. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är lagstadgade och metodiska verktyg, passande för detta ändamål. Därmed finns det en möjlighet att systematiskt integrera klimatförändringar i en rad
olika offentliga och privata projekt, i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Fram till nyligen
(år 2018) har detta inte varit lagstadgat men ändringen av Europaparlamentets och rådets
direktiv (2011/92/EU) till (2014/52/EU) gällande miljöbedömningar förändrar detta. Nu
måste även klimatförändringar behandlas tydligare i miljöbedömningar.
Trafikverket är en aktör som ansvarig för statlig infrastruktur och för att styra anläggningsbranschen mot ett mer ”utsläppsvänligt” byggande. Ändringen av EU-direktivet ställer nya
krav på hur Trafikverket framöver behöver behandla denna miljöaspekt. Syftet med examensarbetet var därför att förtydliga klimatperspektivet i MKB:er och målet att ge rekommendationer till hur Trafikverket bör hantera klimataspekten i MKB:er för svenska väg- och järnvägsplaner för att tillmötesgå nya EU-direktiv. Tre olika fallstudier genomfördes för att undersöka
dels: om och hur Trafikverket behandlar klimataspekten i sina MKB:er i dagsläget; för att
undersöka hur andra aktörer implementerar klimataspekten; för att undersöka hur olika vägledningar föreslår att implementeringen bör gå till. Även en litteraturstudie genomfördes för
att sammanställa forskningsområdet om bland annat vad MKB-processen för svagheter, om
E-LCA bör användas vid transportplanering och vilka utmaningarna är med att lyckas integrera klimataspekten.
I EU-direktivet framkommer det att MKB:er framöver bör behandla:
•
•

Lindring av klimateffekter: alltså utredning av förväntade utsläpp av växthusgaser
till följd av projektet och hur dessa kan reduceras (så kallade miljöåtgärder).
Klimanpassning av projektet: utredning gällande hur projektet kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar och huruvida projektet kan anpassas efter
dessa.

Resultatet visar att endast 20 % av Trafikverkets slumpmässigt utvalda MKB:er behandlar
klimataspekten på ett tydligt sätt medan 45 % behandlar klimataspekten ”ytterst lite”. Av
Trafikverkets 20 MKB:er nämner 45 % nyckelordet ”koldioxid/CO2” och 40 % nämner
nyckelordet ”växthusgas”. Rekommendationerna som resultatet mynnat ut i förslår att:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Om klimataspekten inte redovisas bör en motivering finnas till detta.
Redovisa utfall kvantitativt. Rimligtvis i form av CO2-ekvivalenter (både positiva
och negativa).
Tydligare bedömningsgrunder. Förslagsvis: Koppla ihop projektet till globala, nationella och regionala mål; använd funktionella enheter, exempelvis CO2-ekv/Km
järnväg.
Tydligare definitioner och uttryck.
Använd ett E-LCA-perspektiv i MKB:en och redovisa systemgränser och livsfaser.
(Lyft fram sådant som framkommer i en eventuell EPD tydligare)
Belys osäkerheter med känslighetsanalyser och scenarioanalyser.
Förtydliga kopplingen mellan klimatanpassning och klimatförändringar
Inför klimataspekten i ett ”eget” avsnitt eller under ett avsnitt kallat ”kumulativa
effekter”
För att stödja processen med införandet av klimataspekten kan en lathund likt tabell
20 (se Fallstudie 3) utformas.

Abstract
Sweden has prescribed national environmental targets which states that Sweden should not
cause any greenhouse emissions by 2045. To achieve these goals, efforts are required from
a variety of sectors. The environmental impact of the transport system is high, but therefore
are the opportunities to reduce the total greenhouse gas emissions also great. A challenge to
succeeding in this is to find completely new solutions while already god existing solutions
needs to be streamlined and expanded. Sustainable social development can only be achieved
through a holistic perspective. To reduce the anthropogenic impact on the climate and the
environment, but also to adapt the urban environment to climate change, it is therefore important to integrate climate change into planned plans, programs and projects. Environmental impact Assessments (EIA) are statutory and methodological tools, suitable for this end
goal. Thus, there is an opportunity to systematically integrate climate change into a variety
of public and private projects, in the work towards a more sustainable society. However,
until recently (2018) this has not been statutory, but the amendment of Directive (2011/92 /
EU) to (2014/52 / EU) of the European Parliament and of the Council to on environmental
assessments alters this. Now climate change is also required to be treated more clearly in
environmental assessments.
The Swedish Transport Administration oversees government infrastructure and therefore an
important actor to direct the construction and infrastructure industry towards a more "emission-friendly" construction. The amendment to the EU directive places new demands on how
the Swedish Transport Administration will need to address this environmental aspect in the
future. The purpose of the thesis work was therefore to clarify the climate perspective in
EIAs and the goal to give recommendations for how the Swedish Transport Administration
should handle the climate aspect in EIAs for road and rail plans in order to comply with new
EU directives. Three different case studies were conducted to partly investigate: If and how
the Swedish Transport Administration deals with the climate aspect in their present EIAs; to
investigate how other actors implement the climate aspect; to investigate how different
guides suggest that the implementation should take place. I addition to the Case Studies a
literature study was conducted to compile the research area on the weaknesses in the EIAprocess, if E-LCA is a good tool to use in transport planning and what the challenges are to
successfully integrate the climate aspect into EIAs.
The new EU directive states that EIAs should address:
•

•

Mitigation of climate effects: i.e., investigation of expected greenhouse gas emissions as a result of the projects and how these can be reduced (so called environmental measures).
Climate adaption of the project: an assessment of how the project may be affected
by future climate change and whether the project can be adapted accordingly.

The result shows that only 20 % of the Swedish Transport Administrations randomly selected EIAs is addressing the climate aspect in a clear way, while 45 % addresses the climate
aspect very little. Only 45 % of the Swedish Transport Administrations 20 randomly selected
EIAs mention "Carbon dioxide/CO2" and only 40 % mention the keyword “greenhouse gas”.
The recommendations that resulted from the results include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

If the climate aspect is not recognized, a motivation should be given to this.
Report outcomes quantitatively. Reasonably in terms of CO2 equivalents (both positive and negative).
Clearer grounds for assessment. Proposed: Link the project to global, national and
regional goals; Use functional units, such as CO2 Equal / Km Rail.
Clearer definitions and expressions.
Use an E-LCA perspective in the EIA and report system boundaries and life scenarios. (Highlight the content of a possible EPD more clearly).
Illustrate uncertainties with sensitivity analyzes and scenario analyzes.
Clarifying the link between climate change and climate adaption.
Introduce the climate aspect into an "own" section or under a section called "cumulative effects"
To support the process of introducing the climate aspect, a reference guide, like table
20 (see Case Study 3) can be designed.
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Ordlista
CO2-ekv

Koldioxidekvivalenter. Ett index för den globala uppvärmningspotentialen för en viss
mängd växthusgas. Indexet bygger på koldioxids uppvärmningspotential.

Effekt

Term som används inom MKB. En förändring
av miljön som antingen kan beskrivas kvantitativt eller kvalitativt.

E-LCA

Miljölivscykelanalys (environmental life cycle
assessment). Ett verktyg för att beräkna en produkt eller verksamhets miljöpåverkan under
dess livstid.

EPD

Miljövarudeklaration (Environmental Product
Declaration). Är ett faktamässigt informationssystem som brukar användas vid upphandling.
Beskriver miljöegenskaper för produkter/tjänster ur ett E-LCA-perspektiv.

Funktionell enhet

Används i LCA för att definiera vad som ska
analyseras.

Försiktighetsprincipen

Är i Miljöbalkens mening att verksamhetsutövaren (i detta fall MKB-utövaren) är skyldig att
vidta åtgärder för att förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö.

Influensområde

Term som används inom MKB. Det område
som effekter uppkommer i.

Infrastruktur

En term för att benämna ett system av anläggningar och dessas drift. Exempelvis vägar, räls
och belysning.

Kausalkedja/orsakssamband

Direkt samband av typen orsak-verkan.

Klimatkalkyl

Trafikverkets verktyg för att beräkna infrastrukturens påverkan och energianvändning ur
ett livscykelperspektiv.

Konsekvens

Term som används inom MKB. Är en följdverkning och en bedömning av en effekt på något miljöintresse. Bedömningen innehåller en

beskrivning av konsekvensen men också en
värdering av dess relevans och storlek.
Kyotoprotokollet

En bindande överenskommelse som släts mellan vissa länder inom FN. Avtalet handlar om
hur mycket varje land ska minska sina utsläpp
av växthusgaser.

Miljöaspekt

Term som används inom MKB. Benämning för
både miljöintressen, effekter och konsekvenser.

Miljöbalken

Den svenska miljölagstiftningen. Här återfinns
bland annat lagstiftningen om när, hur och varför en miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras.

Miljöintresse

Term som används inom MKB. Intressen utifrån från miljöförutsättningar. Där miljöförutsättningarna är de förutsättningar som kännetecknar ett visst område såsom landskap, ekosystem och bebyggelse. Därav beskriver ett
miljöintresse exempelvis Naturmiljö och friluftsliv.

Miljöåtgärder

Term som används inom MKB. Åtgärder för att
mildra och begränsa negativa effekter som kan
uppstå till följd av ett projekt.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning (Environmental
Impact Assessment). En procedur för att få en
helhetssyn av de konsekvenser som en planerad
verksamhet, åtgärd, plan eller program kan
medföra. MKB syftar både till en process och
ett dokument.

MKB-utövare

I detta fall; de som genomför MKB-processen.

Mobility management

Ett angreppssätt för att effektivisera brukandet
av infrastruktur och transporter genom olika åtgärder. Begreppet har som utgångspunkt steg
ett och två i Trafikverkets fyrstegsprincip (Se
avsnitt 2.2.1).

Nollalternativ

Term som används inom MKB. Projektområdets utveckling om inte planen, programmet eller åtgärden genomförs.

Nulägesbeskrivning

Term som används inom MKB. Beskrivning av
förhållandena inom området som ska beskrivas

i en MKB i nuläget. Nulägesbeskrivningen utgör en förutsättning för att kunna beskriva och
förutsäga möjliga effekter.
Rekyleffekt (Rebound effect)

När effektiviseringar får motsatt verkan.

Suboptimering

Är när lösningen på ett problem, orsakar ett nytt
problem. Detta uppkommer när ett system optimeras med avseende på endast en parameter
eller ett delsystem, utan att ta hänsyn till resterande system.

Subsystem

Är en uppsättning element som tillsammans
bildar ett system, men som är ett system i ett
större system.

Uppföljning

Term som används inom MKB. Arbetet med att
följa upp och kontrollera miljöeffekter och miljökonsekvenser. Innebär också kunskapsåterföring.

Verksamhetsutövare

Term som används inom MKB för att beskriva
den som ansvarar för en plan, projekt eller program.

Vägplan/Järnvägsplan

En detaljerad plan för hur en väg eller järnväg
ska utformas och lokaliseras. Huvudsyftet med
planskedet är att ge en utförlig beskrivning av
projektet, dess läge, anspråk på mark och utforming. I planskedet ställs krav på att en MKB
ska genomföras.
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1. Inledning

I december 2015 slöts ett globalt rättsligt bindande klimatavtal i Paris. Avtalet slår fast att den
globala uppvärmningen ska hållas under 2 ºC och i bästa fall begränsas till 1,5 ºC jämfört med
före industrialismen (Regeringskansliet 2015; Trafikverket 2018a). Klimatförändringarna
tillsammans med biodiversitetförluster är bland de viktigaste klimatutmaningar som måste
hanteras i dagsläget. Dessa effekter är både komplexa och tvärgående, vilket gör att de påverkar nästan all mänsklig aktivitet, allt från matsektorn till transportsektorn (European
Comission 2013). Det framkommer dessutom allt mer tydligt att ”business as usual” inte är
en hållbar väg att gå. Sveriges metrologiska och hydrologiska institut [SMHI] (2011) rapporterar om förändrat klimat i Sverige och att mer extrema klimat är att vänta inom en kort
tidsperiod. Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) konstaterar att växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer som saknar motstycke, i alla fall under de senaste
800 000 åren (Naturvårdsverket 2017a). Ökningen relateras i huvudsak till förbränning av
fossila bränslen, men i andra hand på grund av förändrad landanvändning. Halten koldioxid
(CO2) i atmosfären har ökat med 40 % sedan förindustriell tid (Gröndahl & Svanström 2012;
Naturvårdsverket 2017a). Transportsektorn bidrar till en stor del av utsläppen av växthusgaser, men framförallt till utsläppen av CO2. För att kunna uppnå det klimatavtal som fastslogs
i Paris 2015 har EU tagit fram olika klimatmål. Ett av målen befäster att utsläppen från
transportsektorn måste minska med 60 % senast 2050, jämfört med nivåerna som uppmätts
1990, för att målet med att begränsa den globala uppvärmningen ska kunna uppnås (EU
2016). År 2014 bidrog transportsektorn tillsammans med energisektorn till nästan häften av
de totala utsläppen av växthusgaser i EU (European Environment Agency 2017a). År 2015
låg utsläppen av växthusgaser från transportsektorn på 23 % över 1990 års nivåer. Detta trots
en nedgång i trenden mellan 2008–2013, se figur 1. Därför behöver utsläppen minska med
ca två tredjedelar före år 2050 om EU:s transportmål ska kunna uppnås (European Environment Agency 2017a).
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Utsläpp av växthusgaser inom EU mellan 1990-2015
1200
1100

Mton CO2-ekv

1000
900
800
700
600
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

År

Figur 1. Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i EU mellan 1990–2015. Notera att i de totala
utsläppen är internationell flygfart inkluderad och internationell sjöfart exkluderad (Figuren är egenkomponerad, baserad på data från EEA (2017a)).

Sverige har fastslagit nationella miljömål som bland annat fastställer att Sverige inte ska orsaka
några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 (Trafikverket 2018a). Utsläppen från inrikes transporter står i dagsläget för ca 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, fördelningen
mellan olika sektorer kan ses i figur 2. Däribland är vägtransporten den del som orsakar de
huvudsakliga direkta utsläppen i transportsektorn, se figur 3. I vilket skede utsläppen sker varierar mellan de olika transportslagen (Naturvårdsverket 2017b). För järnväg sker majoriteten
av utsläpp vid byggnation och underhåll, medan utsläpp i driftskedet är försumbara. För väg
är utsläppen mer jämnt fördelade mellan de olika skedena. Utsläppen från byggnation och underhåll för väg och järnväg är däremot inte lika tydligt dokumenterade, men uppskattningsvis
uppgår de till ca 4 miljoner ton CO2-ekv årligen. Byggnation, drift och underhåll av väg- och
järnväg motsvarar därmed ca 10 % av Sveriges totala utsläpp per år (Johansson et al. 2015).
För en nyinvestering kan den totala energi- och klimatbelastningen däremot vara betydligt
större sett över livstiden (Trafikverket 2014b).
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Figur 2. Utsläpp av växthusgaser från olika sektorer i Sverige mellan årtalen 1990–2016. (Figuren är
egenkomponerad, baserad på data från Naturvårdsverket (2018a) )
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Figur 3. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter i Sverige mellan 1990–2016. (Figuren är
egenkomponerad, baserad på data hämtad från Naturvårdsverket (2017b)).

För att nå klimatmålen krävs insatser från en rad olika sektorer. Transportsystemets miljöpåverkan är stor men därav är möjligheten att minska de totala utsläppen av växthusgaser stor
(Naturvårdsverket 2016). En utmaning inom transportsektorn är att ta fram ett effektivt transportsystem som uppfyller framtidens behov men som inte i allt för hög grad styrs av dagens
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tekniska inlåsningar. Därav är utmaningen att hitta nya lösningar samtidigt som redan existerande funktionella lösningar behöver effektiviseras och byggas ut. För att uppnå en hållbar
samhällsutveckling krävs ett helhetsperspektiv. Hållbar utveckling brukar bildligt representeras enligt figur 4, där en hållbar utveckling uppnås om alla tre sidor i tringeln, alltså kravområdena, uppfylls (Gröndahl & Svanström 2012). I syfte att främja hållbar utveckling och för
att uppnå miljömål inom samhällsplaneringen har miljöbedömningar implementerats i svensk
lagstiftning genom bland annat Miljöbalken (Naturvårdsverket 2018b). Fram till nyligen
(2018) har det däremot inte varit lagstadgat att utreda ett projekts klimatpåverkan samt hur
projektet kommer att utsättas för klimatpåverkan. För att minska den antropogena påverkan
på klimatet och miljön, men även för att anpassa stadsmiljön till klimatförändringarna, är
det av stor vikt att tillfullo integrera klimatförändringar i planerade planer, program och projekt. Miljökonsekvensbeskrivningar (Environmental Impact Assessments, [EIAs]) och Strategiska miljöbedömningar (Strategic Environmental Assessments [SEAs]) är lagstadgade
och systematiska verktyg, passande för detta ändamål (European Comission 2013). Därmed
finns det en möjlighet att systematiskt integrera klimatförändringar i en rad olika offentliga
och privata projekt i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Figur 4. Bildlig representation av hållbar utveckling. För att uppnå målbilden krävs att alla ben i triangeln uppfylls.
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1.1 Bakgrund
Under 2018 ändras lagstiftningen som styr framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). I ändringen av Europaparlamentet och rådets direktiv (2011/92/EU) till
(2014/52/EU) förtydligas att miljöbedömningen skall omfatta fler och miljö- och hälsoaspekter. Denna förordning är reglerad i miljöbedömningsförordningen och i Miljöbalken. I
Miljöbalkens 6:e kapitel, paragraf 2 räknas de miljöaspekter som ska värderas i MKB upp.
Skillnaden i paragraf 2 mot innan direktivet ändrades är att miljöbedömningar nu ska behandla miljöaspekterna klimatförändringar, biologisk mångfald men även risker för allvarliga olyckor och katastrofer som skulle kunna påverka projektet (Miljösamverkan Sverige
2018).
Trafikverket är en aktör som ansvarig för statlig infrastruktur och för att styra anläggningsbranschen mot ett mer ”utsläppsvänligt” byggande. En del i utvecklingsarbetet är att tydliggöra
Trafikverkets hantering av klimatfrågan i planarbetet samt i de MKB:er som tas fram. Det
förändrade EU-direktivet ställer nya krav på hur Trafikverket framöver behöver behandla klimataspekten i de MKB:er som tas fram för väg- och järnvägsplaner.

1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att förtydliga klimatperspektivet i MKB:er. Målet är att ge rekommendationer till hur Trafikverket bör hantera klimataspekten i MKB:er för svenska vägoch järnvägsplaner för att tillmötesgå nya EU-direktiv.
Följande delmål är:
1. Att utvärdera vilka nya krav EU-direktivet (2014/52/EU) samt Miljöbalkens 6:e kapitel ställer gällande att beskriva klimatpåverkan i en MKB och utifrån detta, utreda
vad som möjligtvis saknas i Trafikverkets MKB:er idag för att uppfylla kravnivån.
2. Att fastställa om klimataspekten behandlas i Trafikverkets MKB:er i nuläget och om
aspekten behandlas, klargöra hur aspekten behandlas.
3. Att sammanställa forskningsområdet gällande:
• Integrering av klimatförändringar i MKB:er.
• E-LCA och transportsektorn.
• Transportplanering med E-LCA och MKB.
4. Genom olika fallstudier analysera hur Trafikverkets tillvägagångssätt kan förbättras
gällande inkluderandet av klimataspekten.
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1.3 Avgränsningar
Examensarbetet kommer att fokusera på hur och om miljöaspekten klimat hanteras i MKB:er
med fokus på växthusgaser (CO2/CO2-ekv). I studien tas därför ingen hänsyn till hur andra
faktorer som ger upphov till klimatpåverkan hanteras. I studien kommer det inte heller beaktas hur andra miljöaspekter hanteras och inte heller till hur denna hantering av andra miljöaspekter kan förbättras eller ej. Arbetet kommer endast att ge rekommendationer till
MKB:er avseende väg- och järnvägsplaner. I fallstudie 1 kommer Trafikverkets MKB:er
utförda efter 2010 att behandlas. Detta eftersom Trafikverket var uppdelat i Vägverket och
Banverket innan dess.
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2. Teori
I nedanstående avsnitt presenteras den grundläggande teoretiska bakgrunden som studien
baseras på.

2.1 Systemperspektiv och systemanalys
För att uppnå en hållbar sammahällsutveckling krävs det att i planeringsprocesser tillämpa
ett systemperspektiv. Med ett systemperspektiv menas att en förståelse tillämpas för hur
olika förändringar påverkar systemet i sin helhet. En förståelse för att en händelse-verkankedjan kan uppstå krävs också, likväl som ett holistiskt perspektiv. När ett holistiskt perspektiv beaktas, anses helheten vara det som avgör systemets egenskaper och inte komponenterna som utgör systemet. Detta eftersom systemet kan ha karaktärsdrag som inte syns i
komponenterna. För att förstå komponenterna krävs därav förståelse för systemet. Helheten
anses alltså vara mer än summan av sina delar (Gröndahl & Svanström 2012). Att använda
sig av ett holistiskt systemperspektiv i planeringsprocesser innebär också att suboptimering
kan undvikas. Suboptimering uppstår när ett system optimeras med avseende på en viss parameter eller ett visst delsystem inom systemet, utan avseende till resterande system. Resultatet kan bli en försämring för hela systemet, trots att en viss förbättring kan ses i en begränsad del eller med avseende på en viss aspekt, en så kallad rekyleffekt. Ett exempel på detta
är då ett land med hög andel fossilenergi ställer om den nuvarande bilflottan till elbilar, detta
medför positiva effekter i stadskärnor på grund av lägre nivåer av partiklar och föroreningar,
men leder till negativa effekter i sin helhet då en ökad elförbrukning innebär att mer fossila
källor förbränns, vilket bidrar till växthuseffekten (Gröndahl & Svanström 2012).
I dagsläget syns det resultat som uppstår när ett system optimeras eller planeras utan systemförståelse och holistiskt perspektiv, dessa resultat/symptom är bland annat ökningen av CO2
i atmosfären och utfiskningen i världshaven. För att undvika dessa problem i framtiden bör
alltså inte olika delar i samma system isoleras från varandra och hanteras separat, utan bör
behandlas samtidigt vid optimering och planering (Gröndahl & Svanström 2012).
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2.2 Miljökonsekvensbeskrivning
MKB är en metodik och ett verktyg vars syfte är att förutsäga framtida miljöpåverkan av en
planerad verksamhet. Metoden tillämpas i stort sett över hela världen, i fler än 120 länder
(Hedlund & Kjellander 2007).
MKB:er används ofta inför rättslig tillståndsprövning av verksamheter och åtgärder. Däremot uppvisar olika länders MKB:er en viss variation, exempelvis angående bestämmelser
när en MKB ska utföras samt vem som är ansvarig att genomföra en MKB. Därmed kan
syftet med en MKB variera mellan olika länder. Några vanliga syften är däremot att (Hedlund & Kjellander 2007):
a) Miljöanpassa ett projekt genom att skapa ett beslutsunderlag, innehållande förväntade eller troliga miljöeffekter till följd av projektet. Avsikten är att miljöintegrera
både när en verksamhet/åtgärd planernas och utformas.
b) Ge intressenter en möjlighet att påverka men också informera intressenterna om projektet och om den förväntade miljöpåverkan, detta ger utrymme för samråd och dialog.
c) Processen ska generera i ett dokument, vilket ska utgöra ett beslutsunderlag vid tillståndsprövning eller liknande.
I Sverige finns det listat i 6:e kapitlet, §3 i Miljöbalken vilken typ av verksamhet som är
skyldig att uträtta en MKB. Tillståndsgivande myndigheter är länsstyrelsen samt kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. För att kunna söka tillstånd för ett projekt
listat i Miljöbalken måste först en MKB genomföras. När en MKB upprättats och samråd
genomförts kan en tillståndsansökan skrivas och lämnas in (Gröndahl & Svanström 2012).
I Sverige säkerhetsställs kvalitén på processen via samråd med länsstyrelsen, där länsstyrelsens skyldighet är att se till så att avgränsningen får den omfattningen och inriktning den
behöver för att beskriva miljöpåverkan (Hedlund & Kjellander, 2007).
Som tidigare nämnts skiljer sig MKB-processens syfte och mål åt mellan olika länder, men
det finns en samsyn över hur det stegvisa iterativa förfarandet som MKB-processen är bör
genomföras. Processen skulle kunna delas in i 8–11 steg, se figur 5, beroende hur de olika
stegen definieras samt hur tidigare planeringsprocess sett ut. Dessa steg löper ofta parallellt
med varandra, för att bland annat kunna skapa återkopplingar och en mer dynamisk process.
Hela MKB processen är en kedja där varje länk är beroende av varandra, där samråd ofta
sker efter varje avklarat moment (Gröndahl & Svanström 2012; Hedlund & Kjellander 2007;
Schmidtbauer Crona 2011).

Figur 5. MKB-processens olika skeden. (Bilden är fritt tolkat från Schmidtbauer Crona ( 2011))

8

Huvudmomenten i processen kan beskrivas enligt följande:
•

•

•

•

Behovsbedömning: Genomförs för att klargöra om en MKB krävs. I Sverige bestäms det i samråd med tillsynsmyndighet om en liten eller stor MKB krävs. Skillnaden beror på om verksamheten bedöms orsaka betydande miljöpåverkan eller inte
(Hedlund & Kjellander 2007).
Insamling av bakgrundsdata om intressen och miljöförutsättningar: Detta steg lägger
en grund för sökning av alternativ och bedömningen av effekter och konsekvenser.
För att lyckas med att miljöanpassa projektet är det viktigt att denna del genomförs
väl, eftersom en sämre bakgrundsanalys kan leda till missanpassning (Hedlund &
Kjellander 2007).
Avgränsning av miljöaspekter, geografiskt område och tidshorisont: Det är av stor
vikt att en MKB inriktas mot de frågor som är väsentliga för att framhäva den egentliga påverkan ett projekt kan ha, det vill säga, att sätta mål och ramar för arbetet.
Syftet med avgränsningsarbetet är att tidigt integrera miljöhänsyn i projektgången
och bidra till att MKB-dokumentet i ett senare skede kan användas som ett beslutsunderlag (Hedlund & Kjellander 2007; Schmidtbauer Crona 2011).
Alternativgenerering. Framtagande av olika alternativ till projektet samt nollalternativ, vilket är ett krav i MKB-processen. Innan all information som samlats in under processen sammanställs till ett MKB dokument sker en identifiering, beskrivning och bedömning av möjliga miljöeffekter jämfört med nollalternativet. Det sker
också en identifiering av skadeförebyggande åtgärder då särskilda miljöåtgärder tas
fram för att begränsa och förebygga oundvikliga effekter och konsekvenser. Efter
att ett beslut tagits av en beslutsmyndighet angående projektets godkännande, sker
en kontroll och uppföljning av verksamheten/åtgärden samt av dess miljöpåverkan
(Gröndahl & Svanström 2012; Hedlund & Kjellander 2007; Schmidtbauer Crona
2011).

2.2.1 Planering av vägar och järnvägar
Planeringsprocessen av vägar och järnvägar börjar alltid med en så kallad åtgärdsvalsstudie.
En sådan förundersökning avser att lösa olika trafikproblem med hjälp av fyrstegsprincipen
(Trafikverket, u.å). Fyrstegsprincipen syftar till att förbättra transportplaneringen genom att
göra analysen bredare och mer objektiv (Schmidtbauer Crona 2011). Denna princip innebär
att alla åtgärder ska analyseras i ordningen nedan:
1.
2.
3.
4.

Åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg- respektive järnvägsnät
Förbättringsåtgärder
Nyinvestering och större ombyggnadsåtgärder

Planeringen av vägar eller järnvägar sker med en planläggningsprocess, se figur 6. I denna
del av processen utreds var samt hur vägen eller järnvägen ska byggas. Planläggningsprocessen regleras i miljöbalken, i väglagen och i lagen om byggande av järnväg. Tidigt i pro-
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cessen beslutar länsstyrelsen om projektet kan tänkas orsaka betydande påverkan. Om projektet anses medföra detta måste en MKB tas fram, annars genomförs en miljöbeskrivning
(MB) som är en mindre omfattande form av miljöbedömning (Trafikverket, u.å). Resultatet
från processen beskrivs i en vägplan respektive järnvägsplan (Trafikverket, 2018b).

Figur 6. Planeringsprocessens olika skeden. (Bilden är fritt tolkad av (Trafikverket, 2018b)).

2.2.2

EU-direktivet om MKB

EU:s MKB-direktiv (EIA-direktivet) fastslår att alla medlemsstater skall säkerhetsställa att
ett projekts signifikanta effekter på omgivande miljö, orsakad av projektets natur, storlek
eller placering skall vara ett subjekt för bedömning av dess miljöpåverkan (European
Comission 2013). Dessa aspekter finns uppräknade i den svenska Miljöbalken kapitel 6 paragraf 3. EIA-direktivet omfattar också länder som innefattas av Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet (EES). De verksamheter eller åtgärder som alltid anses medföra signifikant miljöpåverkan och därför alltid måste genomföra en MKB finns uppräknade i Miljöbalken. EU-direktiven gällande MKB fastställer ramar för vad en MKB skall innehålla. Direktiven är däremot formade som en ramlag vilket ger en viss frihet till medlemsländerna att
införliva egna initiativ i genomförandet av processen (Wallentinus 2007). Detta medför att
det kan finnas nationella särdrag i MKB-processen. De förpliktelser som finns handlar om
bedömningens innehåll och bestämmelser om samråd mellan allmänhet, verksamhetsutövare
och myndigheter (European Comission 2013).

2.2.3 Olika typer av effekter
Vid genomförandet av en MKB ska olika typer av miljöeffekter beskrivas och värderas enligt Miljöbalkens 6:e kapitel. I följande avsnitt listats tre typiska effekter som bör beskrivas
i en MKB.
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2.2.3.1 Direkta effekter
Direkta effekter eller konsekvenser är de effekter eller konsekvenser som uppstår i
första led till följd av exempelvis ett projekt (Gröndahl & Svanström 2012).

2.2.3.2 Kumulativa effekter
Kumulativa effekter är effekter som orsakas eller kan orsakas genom en samverkan mellan
en eller flera aktiviteter, dessa aktiviteter kan både vara nutida eller framtida. Kumulativa
effekter kan bestå av interaktiva eller additiva processer. En interaktiv process kan antigen
vara antagonistisk eller synergisk (Gröndahl & Svanström 2012; Naturvårdsverket 2017c).
En additiv effekt består av två eller fler effekter som gemensamt bildar en effekt som är lika
stor som summan av alla de individuella effekterna. En synergisk effekt uppkommer när två
eller fler effekter gemensamt förstärker varandra och bildar en effekt som är större än summan av de enskilda effekterna. Ett exempel när en sådan effekt uppstår är när algblomning
uppstår på grund av att utsläpp av näringsämnen från ett jordbruk leds ut i samma vatten
som varmvatten från en industri, var för sig är dessa effekter ganska ofarliga men leder tillsammans till en allvarlig effekt. En antagonistisk effekt uppkommer när två eller fler effekter
dämpar varandra och gemensamt därav bildar en gemensam mildrande effekt. Ett exempel
på en sådan effekt är när ett nytt köpcentrum byggs, trafiken ökar till köpcentrumet men
minskar generellt sett då människor inte behöver transportera sig till ett lika utbrett område.

2.2.3.3 Indirekta effekter
Indirekta effekter eller konsekvenser uppstår till följd av ett genomförande av exempelvis
ett projekt, men uppstår i andra eller i tredje led eller genom andra exploateringar till följd
av projektet (Gröndahl & Svanström 2012).

2.4 Livscykelanalys
En livscykelanalys (LCA) applicerar ett holistiskt perspektiv och grundar sig från tanken att
varje produkt, process eller aktivitet orsakar en viss miljöpåverkan (Židonienė & Kruopienė
2015). Därav beskriver en livscykelanalys påverkan över hela produkten, processen eller
aktivitetens livstid eller delar av livstiden genom en kvantitativanalys. Livscykeln innebär
alltså att ett ”vaggan-till-graven-perspektiv” tillämpas. Uttaget av naturresurser, utsläpp i
olika former till mark, vatten och luft samt olika former av avfall beaktas, likväl som transporter mellan dessa skeden (Gröndahl & Svanström 2012). Det finns två olika typer av LCA,
men en sådan som endast beaktar miljöpåverkan brukar benämnas miljölivscykelanalys eller
E-LCA (environmental life cycle assessment) (Baumann & Tillman 2004).
E-LCA är standardiserad av en ISO-serie (ISO 14040-serien) och har strukturen av fyra olika
faser. Det första steget innebär att mål och omfattningen med analysen definieras. Därefter
sker en inventeringsanalys, där produkten/tjänstens totala användning av resurser och totala
utsläpp under livscykeln summeras. Efter detta steg sker oftast en miljöpåverkansbedömning
där resultatet från inventeringsanalysen översätts till mer förståeliga mått, genom att exem-
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pelvis påvisa vilket bidrag produkten/tjänsten har till olika välkända miljöeffekter (Andersson & Ohlsson 1999; Gröndahl & Svanström 2012). Ofta måste analysen vara av iterativ
karaktär eftersom det kan vara svårt att få en klar bild över systemet innan en viss förståelse
av vilka delar som bidrar mer eller mindre till miljöpåverkan uppstått. Denna insikt brukar
uppstå först efter att en viss mängd data samlats in och bedömts. Detta brukar kallas för det
fjärde steget som löper parallellt med de tre andra (Baumann & Tillman 2004; Gröndahl &
Svanström 2012).
När en E-LCA genomförs behövs två nyckelelement beaktas: funktionsenheten och systemgränser. Funktionsenheten är ett mått på det studerade systemets funktion och ger en referens
till vart in och ut strömmar kan återkopplas (Židonienė & Kruopienė 2015). Systemgränserna bestämmer vilka enhetsprocesser som ska ingå i analysen. I den interna systemanalysen analyseras beståndsdelarna i subsystemet och interaktionerna mellan dessa (Baumann
& Tillman 2004). Därefter genomförs en extern systemanalys vilket innebär att interaktioner
mellan systemet och externa system studeras, exempelvis hur ett projekt påverkar hydrosfären (Baumann & Tillman 2004). I en E-LCA finns två miljöaspekter som kan övervägas:
användningen av resurser och utsläpp av föroreningar (Židonienė & Kruopienė 2015).

2.5 Klimatanpassning
De framtida klimatförändringarna kommer till en hög sannolikhet att ha effekter på dagens
infrastruktur och transportsystem. På vilket sätt som klimatförändringarna kommer påverkar
variera beroende på region, men också beroende på vilket transportsätt som beaktas. Enligt
European Environment Agency [EEA] (2017b) kommer de effekter som har prognosticerats
för 2050 att medföra mer frekventa värmeböljor i södra och östra Europa, mer frekventa
köldvågor och större snömängder i norra Europa samt kraftigare nederbörd och översvämningar i större delen av Europa. Detta kommer orsaka en hög stress på transportsystemet.
Störst stress kommer järnvägstrafiken att utsättas för enligt prognoser, detta på grund av en
trolig ökad frekvens av regnevent samt begränsade ruttalternativ, vilket innebär att järnvägstrafiken inte är särskilt anpassningsbar i dagsläget. Däremot kan de effekter som prognostiserats till år 2050 mildras och hanteras om rätt anpassningsåtgärder vidtas (EEA 2017b). Att
i ett tidigt skede anpassa planer, projekt och program efter framtida klimatevent kan däremot
mildra negativa effekter på transportsystemet men också göra effekterna mer hanterbara
(EEA 2017b). Att anpassa ett samhälle och dess olika funktioner inför framtida klimatevent
brukar benämnas ”Klimatanpassning” och bör kombineras med de åtgärder som sätts in för
att minska samhällets påverkan på klimatet. Detta är viktigt eftersom att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen kommer att fortgå en tid innan den stannar av, även
om utsläppsnivåerna skulle minska drastiskt (Naturvårdsverket 2016).
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3. Metod
I följande avsnitt beskrivs studiens utformning. Examensarbetet utfördes i fem delar. Den
första delen bestod av en litteratursammanställning om ämnesområdet. Den andra delen var
utvärdering av det nya EU-direktivet och vad det innebär för Miljöbalken och svenska
MKB:er. Den tredje delen bestod utav fallstudier som innebar informationsinsamling av alternativa tillvägagångssätt för att integrera klimataspekten. Den fjärde delen var ytterligare
informationsinsamling genom fyra olika intervjuer. Den femte delen var att sammanställa
analysera och diskutera all information för att kunna utforma en rekommendation.

3.1 Litteratursammanställning
En litteraturstudie har genomförts om MKB och livscykelanalyser i transportsektorn. Litteratursammanställningen delades upp i tre olika delfrågor:
•
•
•

Transportplanering med E-LCA och MKB.
E-LCA och transportsektorn
Integration av klimatförändringar i MKB:er.

Litteraturstudien sammanställer hur forskningsläget ser ut gällande integration av klimataspekter i MKB. Frågor som har utretts är vilka hinder det finns när klimataspekten ska
inkorporeras men också vilka möjligheterna är, även olika tillvägagångssätt för att lyckas
samt vilka länder som redan har införlivat klimataspekten har utretts. Litteraturstudien sammanställer även hur E-LCA-verktyg kan kombineras med MKB-processen samt vad som
orsakar stora utsläpp i transportsektorn ur ett livscykelperspektiv. Sammanställning av frågeställningarna kan ses i tabell 1.
Tabell 1. Frågeställningar som litteratursammanställningen ska svara på
Frågeställningar för litteratursammanställningen
Vad har MKB-processen för svagheter?
Är E-LCA och MKB-processen bra metoder att kombinera vid planeringsprocessen för infrastruktur? Kan E-LCA stärka MKB-processen och i sådana fall på vilket sätt?
Vilka är svårigheterna med att integrera E-LCA i MKB-processen?
Bör E-LCA användas vid planering av transportsystemet?
Vilka parametrar kan vara betydelsefulla att ta hänsyn till vid transportplanering

Avsnitt
Transportplanering med E-LCA &
MKB

Är MKB-metodiken en bra metod för att ta hänsyn till klimatpåverkan?
Vad är viktiga tillvägagångssätt för att lyckas med integreringen?
Vilka är utmaningarna med att lyckas integrera klimataspekten?

Integration av klimatförändringar i
MKB:er

E-LCA och transportsektorn

Vilken del i MKB-processen är det mest lämpligt att införa denna integration?

Den databas som huvudsakligen användes för att hitta artiklar i var ”Onesearch” som går att
nå via Karlstad Universitets bibliotek. I tabell 2 redovisas de sökord, journaler och författare
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till artiklarna som användes i litteratursammanställningen, som även kan ses i tabellen användes artiklar mellan 2000–2018.
Tabell 2. Använda artiklar i avsnittet i litteratursammanställningen. I tabellen visas även de sökord
som använts för att hitta varje artikel.
Avsnitt
Integrering av klimatförändringar i
MKB:er

Antal artiklar
9

Författare
Agrawala et al.
(2012)
Björklund (2012)
Byer och Yeomans
(2007)
Hands et al. (2016)

Jiricka et al.(2016)
Larsen (2014)
Ohsawa och Duinker (2014)
Yi och Hacking
(2011)
Židonienė och Kruopienė (2015)
E-LCA och trans9
Banar och Özdemi
portsektorn
(2015)
Condurat (2016)
de Bortoli et al.
(2017)
Francois et al.
(2017)
Huang et al. (2015)
Kato et al.(2006)
Meng et al. (2016)
Militenko et al.
(2012)
Miliutenko et al.
(2013)
Transportplane11
Björklund (2012)
ring med E-LCA
Finnveden och
och MKB
Åkerman (2014)
Manuilova et al.
(2009)
Huang et al. (2015)
de Bortoli et al.
(2017)
Butt et al. (2015)
François et al.
(2017)
Tukker (2000)
Miliutenko et al.
(2012)
Židonienė och Kruopienė
Johansson et al.
(2015)
*Artiklar utan sökord har hittats via andra artiklars referenslistor
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Sökord*
Climate change impacts EIA
LCA EIA
incorporating climate transport
projects
climate change impacts EIA
climate change impacts EIA
incorporating climate impact EIA
"life cycle assessment" Environmental impact assessments"
Från handledare

Från handledare
LCA EIA
LCA EIA "transport planning"
LCA EIA
Från handledare
Från Trafikverket

I figur 7 kan variationen av olika journaler som använts i litteratursammanställningen ses
samt hur många artiklar varje journal har bidragit med till litteratursammanställningen.

Transportation Research Part D: Transport and Environment
The International Journal of Life Cycle Assessment
Proceedings of the 7th International Conference on EcoBalance
Procedia Engineering
Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering

Journal

Journal of Cleaner Production
Impact Assessment and Project Appraisal
Transportation Research Board
European Journal of Transport and Infrastructure Research
Environmental Impact Assessment Review
Environmental Impact Assessment
Energy Procedia
Ecological Indicators
Climate and Development

0

1

2

3

Antal artiklar i litteratursammanställning

Figur 7. De olika vetenskapliga journalerna samt antal artiklar från varje journal som använts i litteratursammanställningen (se tabell 2).

3.2 Lagändringar
Det nya EU-direktivet påverkar den svenska lagstiftningen, därför har Europaparlamentet
och rådets direktiv (2014/52/EU) och Miljöbalkens 6:e kapitel utvärderats för att fastställa
vad som måste ingå i den nya kravnivån gällande MKB. För att få stöd i tolkningen har hjälp
tagits från Naturvårdsverket (2018b) samt Miljösamverkan Sverige (2018).

3.3 Fallbeskrivning
Nedan beskrivs tre olika fallstudier. I fallstudie 1 analyseras 20 stycken av Trafikverkets MKB:er, i fallstudie 2 analyseras två stycken andra aktörers MKB:er och i
fallstudie 3 analyseras tre olika vägledningar inom ämnet.

3.3.1 Fallstudie 1-Analys av trafikverkets MKB:er
En fallstudie för hur Trafikverket idag tar upp miljöaspekten klimat med fokus på växthusgaser
i MKB:er har utförts. Viktiga aspekter som har undersökts är närvaro av framtidsscenarion,
känslighetsanalyser, livscykelanalyser, klimatanpassningar samt definitioner och redovis-
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ningar av växthusgasutsläpp. Val av systemgränser och systemperspektiv har också undersökts, likväl som avgränsningar i tid, sak och rum. Detta för att avgöra hur Trafikverket identifierar och bedömer klimataspekten.
Vid urval gällande vilka av Trafikverkets MKB:er som analyserades tillämpades följande metodik:
1. 18 stycken slumpvis utvalda MKB:er, utförda i olika delar av Sverige valdes ut från
Trafikverkets hemsida. Två stycken MKB:er hämtades från Trafikverkets exempelbank, exempelbanken lyfter fram särskilt bra MKB:er utförda/beställda av Trafikverket. Innehållsförteckning och avgränsning lästes igenom för alla 20 MKB:er för att få
en uppfattning av vad MKB:en innehöll. Det som noterades för varje MKB kan ses
nedan:
• År
• Om MKB:en hanterade klimat
• Om det fanns ett kapitel dedikerat för klimatfrågan
• Om det fanns ett E-LCA-perspektiv
• Om klimatutsläpp uttrycks i form av CO2-ekvivalenter
• Om det fanns en analys för om projektet behöver klimatanpassas
• Återkoppling till klimatmål
• Om särskilda nyckelord kunde återfinnas i dokumentet; klimatförändringar,
global uppvärmning, växthusgas, koldioxid/CO2, extremt väder, klimatanpassning/klimatåtgärder, översvämning och klimat
Varje MKB kategoriserades därefter in efter den grad som klimataspekten behandlades på. Kriterierna för de olika kategorierna kan ses i tabell 3.
2. Av de MKB:er som behandlade frågan, valdes två ut. Dessa två valdes på grund av att
de uppfyllde en hög grad av de punkter som noterades i steg 1. Dessa studerades sedan
vidare i mer detalj för att finna bra och mindre bra tillvägagångssätt för att implementera klimatfrågan.
3.

En intervju med intressent genomfördes på en av de två MKB:er som valdes ut från
steg 2. Orsaken till att endast en MKB valdes ut för intervju beror på svårigheter att
komma i kontakt med involverade.

Tabell 3. Metod för att kategorisera in de 20 olika undersökta MKB:erna.

Kategori
Ja

Ja, till viss del

Ytterst lite
Nej

Kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redovisar faktiska utsläpp i form av CO2 eller CO2-ekv
Går att återfinna ett E-LCA-perspektiv
Har ett kapitel dedikerat för klimat
Återkopplar till klimatmål
Klimatanpassning
Har ett kapitel dedikerat för klimat
Återkopplar till klimatmål
Klimatanpassning
Återkopplar till klimatmål och/eller klimatanpassar
Uppfyller inget av ovanstående kriterier
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3.3.2 Fallstudie 2-Analys av andra aktörers MKB.er
En fallstudie för hur andra aktörer än Trafikverket hanterar klimataspekten har genomförts.
Detta i syfte att hitta nya och lämpliga infallsvinklar att tillföra i Trafikverkets MKB:er. I
samråd med Trafikverket valdes två länder ut för fallstudien, vilka valdes till Storbritannien
(England) och Norge. Miljöbedömningen utförd i Norge valdes ut till följd av möjligheten att
komma i kontakt med intressenter. MKB:en utförd i Storbritannien valdes ut på sökmotorn
Google via sökorden; EIA, climate, railway, England. Av sökresultaten som kom upp valdes
en MKB ut som var passande för ändamålet. Likt fallstudie 1 noterades följande för de två
MKB:erna:
•
•
•
•
•
•
•

År
Om MKB:en hanterade klimat
Om det fanns ett kapitel dedikerat för klimatfrågan
Om det fanns ett E-LCA-perspektiv
Återkoppling till klimatmål
Om klimatutsläpp uttrycks i form av CO2-ekvivalenter
Om det fanns en analys för om projektet behöver klimatanpassas

3.3.3 Fallstudie 3-Analys av existerande vägledningar
Det har utvecklats ett par olika generella vägledningar med syfte att stödja processen av
integration av klimataspekten i MKB:er. Av dessa har tre vägledningar undersökts för att
hitta nya och lämpliga infallsvinklar att tillföra i Trafikverkets MKB:er. Två av vägledningarna erhölls från Trafikverket European Comission (2013) och Vergoulas et al. (2017), en
av guiderna nämndes i en vetenskaplig artikel, vilken var MacDonald et al. (2015).

3.4 Dialog med intressenter
Dialogen med intressenter genomfördes med intressenter på Trafikverket men även med andra
aktörer tillhörande ”Miljöbudget för Follobanan ” (Asplan Viak AS 2011).

3.4.1

Trafikverket

För att komplettera den information som erhållits från Trafikverkets MKB:er har dialog förts
med en intressent via mail (Se steg 2 under avsnitt ”fallstudie 1”) tillhörande Järnvägsplan
Flackarp-Arlöv (Tyréns 2014b). Detta i syfte att få fram information angående olika tillvägagångssätt som inte alltid beskrivs i MKB:erna. En telefonintervju genomfördes även med en
intressent till Norrbotniabanan (Tyréns AB 2017) i syfte att bland annat få klarhet i dess alternativa upplägg gällande att integrera klimatperspektivet i MKB. Intervjuerna genomfördes
även för att lyfta in åsikter kring fördelar, nackdelar och svårigheter kring att applicera ett
klimatperspektiv samt livscykelperspektiv i miljöbedömningar.
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I tabell 4 kan det utläsas hur de två olika respondenterna kontaktades samt de frågor som
ställdes.
Tabell 4. Frågeställningar och respondenter tillhörande fallstudie 1
Respondent
Respondent 1

Kontakt
Mail

Befattning
Samordnare

Kopplad till MKB
Järnvägsplan
Flackarp-Arlöv
(Tyréns 2014b)

Frågeställningar
– Vad upplevde ni att det
fanns för svårigheter med
att beskriva klimataspekten?
– Hur var det att arbeta
med ett livscykelperspektiv
i MKB:en?
– Förenklade eller försvårade LCA-perspektivet miljöbedömningen?

Respondent 2

Telefon

Miljöspecialist

Norrbotniabanan
(Tyréns AB 2017)

Frågor om orsaken till
MKB:ens upplägg

3.4.2

Andra intressenter

Intervjuer via mail genomfördes även med två intressenter till den Norska MKB:en Miljöbudget för Follobanan (Asplan Viak AS 2011) med samma syfte som tidigare, att lyfta in åsikter
kring, fördelar, nackdelar och svårigheter med att integrera klimatperspektivet i miljöbedömningar. I tabell 5 kan det utläsas hur de två olika respondenterna kontaktades samt de frågor
som ställdes.
Tabell 5. Frågeställningar och respondenter tillhörande fallstudie 2
Respondent

Kontakt

Befattning

Respondent
3

Mail

Respondent
4

Mail

LCA-konsult och
medförfattare
LCA-konsult

Kopplad till MKB
Miljöbudget för
Follobanan (Asplan
Viak AS 2011)
Miljöbudget för
Follobanan (Asplan
Viak AS 2011)
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Frågeställningar till respondent 3 och 4
– Vad upplever du att det finns
för svårigheter med att beskriva
klimataspekten?
– Vad upplever du att det finns
för fördelar och nackdelar med
att göra en Miljö/Klimatbudget
– Vad upplever du att det finns
för svårigheter och fördelar med
att använda ett LCA-perspektiv i
miljöbedömningar?

4

Resultat och analys

I följande avsnitt presenteras och analyseras resultaten som studien lett fram till. Först presenteras litteratursammanställningen gällande transportplanering med E-LCA och MKB, ELCA och transportsektorn och integration av klimatförändringar i MKB:er som därefter
sammanfattas i de mest centrala resultaten. Därefter presenteras utvärderingen av EU-direktivet och vad det innebär för Miljöbalken och svenska MKB: er. Till sist presenteras och
analyseras de tre fallstudierna.

4.1 Litteratursammanställning

4.1.1 Transportplanering med E-LCA och MKB
Transportsektorn står för ca 23 % av de energirelaterade globala växthusgasutsläppen (Miliutenko et al. 2012). Denna siffra beskriver endast de direkta emissionerna från fordon, och
hittills har transportpolitiken till mestadels fokuserat på just minskningen av de direkta utsläppen från transporter. Däremot bör de indirekta utsläppen i samband med konstruktion,
drift samt underhåll av vägar och infrastruktur inte försummas (Butt et al. 2015; François et
al. 2017; Huang et al. 2015; Miliutenko et al. 2012). Det senaste decenniet har emellertid
intresset för hållbara lösningar i trafiksystemet och i konstruktion av detta ökat, vilket lett
till att ett antal E-LCA-studier har genomförts och publicerats. Genom dessa studier framkommer det hur mycket och vilka delar av ett projekt som medför emissioner av växthusgaser. Ett E-LCA-perspektiv i planeringsprocessen kan därmed vara till hjälp för att minska ett
projekts övergripliga påverkan, genom att bland annat belysa hur olika materialval inverkar
till klimatförändringarna (Butt et al. 2015; Huang et al. 2015; Miliutenko et al. 2012; Židonienė & Kruopienė 2015).
Både LCA och MKB har samma grundsyfte, vilket är att ge stöd i beslutsfattandet gällande
miljöaspekter orsakade från större projekt. Däremot har de sina skiljaktigheter. E-LCA fungerar som ett verktyg för att miljöbedöma en produkt, tjänst eller process, likväl som att
identifiera möjliga förbättringar genom produktens livscykel (se avsnitt 2.4). MKB är däremot en procedur för att utvärdera möjliga positiva och negativa miljöeffekter för ett planerat
framtida projekt (se avsnitt 2.2). En svaghet i MKB-processen är dess oförmåga att behandla
globala miljöeffekter och användningen av naturresurser under projektets hela livscykel
(Manuilova et al. 2009; Židonienė & Kruopienė 2015). En annan svaghet är att det ofta uppstår subjektiva bedömningar gällande prognoser för förväntade miljöeffekter och vid övervägandet av alternativ (Židonienė & Kruopienė 2015). Björklund (2012) Manuilova et al.
(2009), Tukker (2000) och Židonienė & Kruopienė (2015) anser att dessa svagheter dock
kan förbättras genom införlivandet av E-LCA i processen. Särskilt relevant kan integrering
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av E-LCA i MKB vara vid strategisk planering och projekt-MKB, där olika miljöjämförelser
av olika process och åtgärdsalternativ ofta genomförs.
Att beskriva miljöpåverkan över olika vägprojektfaser kan också hjälpa intressenter av projektet i beslutsfattandet. I Norge har därför olika beräkningsmodeller utvecklats för att ta
hänsyn till E-LCA i MKB-processen för väginfrastruktur (EFFEKT och LICCER, life cycleconsiderations in EIA of road infrastructure) (Huang et al. 2015). Däremot är det i viktigt
att anpassa potentialen och begränsningarna av sådana verktyg med dess avsedda syfte. För
att E-LCA ska kunna fungera som ett stöd i beslutsprocesser och i upphandlingssituationer
är det viktigt att ha en förståelse för de tekniska attribut som bygger upp de olika faserna i
livscykeln (Huang et al. 2015). Vid transportplanering är det även viktigt att utöka omfattningen gällande olika typer av emissioner och effekter som bör tas hänsyn till. Förståelsen
av att vissa effekter kan vara kumulativa eller antagonistiska är av vikt och det är en nödvändighet att koppla ihop utsläpp med utsläppare. Detta för att både kunna ta korrekta politiska beslut och för att kunna beakta de sociala ojämlikheter som skulle kunna uppstå (Finnveden & Åkerman, 2014; François et al. 2017). Finnveden och Åkerman (2014) samt
François et al. (2017) anser att i dagsläget kopplar bedömningar ofta utsläpp till trafiknivåer,
utan exakt kunskap om vilka grupper i samhället som orsakar de största utsläppen. Detta
medför inte en rättvis och effektiv offentlig transportpolitik.
Att bedöma komplexa trafiksystem är en svårighet; att fånga upp interaktioner och återkopplingar mellan subsystem kräver både tvärvetenskaplig kunskap och är tidskrävande. Delar
eller fullständiga utelämnanden av interaktions- och återkopplingar i subsystemen kan både
leda till misstag vid kvantifiering av miljöpåverkan och därför till vilseledande information
vid beslutsfattandet. Detta kan däremot fångas upp i en E-LCA, vilket motiverar dess användning vid beslutsfattandet (de Bortoli et al. 2017; François et al. 2017). Genom att använda E-LCA som ett stödverktyg för miljöbedömning i transportplaneringen, kan ett flertal
olika indikatorer tas hänsyn till vilket gör det möjligt att bedöma indirekta effekter (Björklund, 2012; de Bortoli et al. 2017). Denna förmåga kan saknas i en bedömningsmetod som
endast tar hänsyn till en indikator/parameter. Ett smalt perspektiv i planeringen medför också
en viss risk till att miljöaspekter suboptimeras. Ett försök till att mildra en effekt kan alltså
leda till en förstärkning en annan. Användningen av flera indikatorer visar att tekniska utvecklingsåtgärder, som elbilar, hybridbilar, eller biobränsle, mildrar vissa miljöproblem men
kan också förvärra andra. Exempelvis reducerar elbilar föroreningar och partiklar i stadsmiljön, men bidrar till utarmandet av metaller och har högre energiförbrukning än konventionella fordon (François et al. 2017). Björklund (2012) anser att det breda systemperspektivet
som E-LCA medför och som tar i beaktning både direkta och indirekta effekter, kan därför
vara användbart i miljöbedömningar för att undvika suboptimering
Svårigheter med att integrera E-LCA i MKB-processen anser Björklund (2012) är att E-LCA
kräver en viss förståelse för effekter både uppströms och nedströms, men även en förståelse
över vilken geografisk nivå dessa effekter inträffar på. Dessutom är klassiska E-LCA inte
platsspecifika. Därför skiljer normalt inte E-LCA-metoden mellan effekter som uppkommer
på lokal-, regional- eller globalnivå, medan de flesta effekter som analyseras i MKB:en endast är lokala. Även om sådan teoretisk uppdelning av effekter vore möjlig, så är den i praktiken svår att genomföra. Detta eftersom det saknas geografiska inventeringsdata i databaser
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men även på grund av den komplexitet som skulle uppstå i modellerna (Björklund 2012).
Andra begränsningar med att integrera E-LCA i MKB är att det ställs högre krav på de som
genomför MKB:en. Utförarna måste vara skickliga inom även E-LCA och kunna arbeta med
specifika mjukvaror. Insamlandet och bearbetandet av de data som krävs för analysen kommer även att förlänga MKB-processen i de flesta fall, vilket både kostar tid och pengar (Židonienė & Kruopienė 2015). Manuilova et al. (2009) föreslår att LICA-metoden, utvecklad
ur E-LCA, skulle kunna användas som verktyg för att bedöma effekter. LICA-modellen är
platsberoende och använder karaktäristiska faktorer specifika för ett särskilt land och region,
vilket medför en mer exakt bedömning utav effekterna. Eftersom E-LCA är ett kvantitativt
verktyg som undersöker ett projekts övergripliga förbättringspotential gällande miljöpåverkan med hjälp av ett livscykelperspektiv, kan E-LCA hjälpa att mer exakt bedöma olika
projekt, processer och produktalternativ.
Att välja rätt systemgränser är ett viktigt steg i MKB-processen. När systemgränsen väl har
upprättats, kommer den största delen av budgeten och tiden för MKB:n användas för att göra
en inventering av effekter och att formulera och utvärdera alternativ. Eftersom den antagna
ramen/systemgränsen kan vara avgörande för resultatet av denna utvärderingsprocess, är det
viktigt att göra rätt första val om relevanta effekter ska kunna behandlas (Manuilova et al.
2009; Tukker 2000). Utan en väldefinierad struktur och konsekvent användning av definierade systemgränser, finns det en risk att bland annat alternativgenereringen blir icke-transparant och till och med missvisande. E-LCA-metodologin bistår med ett sådant ramverk och
kan således spela en ovärderlig roll för att förbättra MKB (Björklund, 2012; Manuilova et
al. 2009; Tukker 2000; Židonienė & Kruopienė 2015). Även fast att integration av E-LCA
medför vissa metodiska utmaningar, fann Björklund (2012) att det resulterade i innovativa
tillvägagångssätt för att utforma omfattningen av miljöbedömningen och definiera och utvärdera alternativ. Manuilova et al. (2009) anser att MKB-processen aldrig kan bli helt komplett utan användning av element från E-LCA-metodologin eftersom den bidrar till en viktig
detaljrikedom och noggrannhet i miljöbedömningen. Židonienė och Kruopienė (2015) har
fastställt att integrering av E-LCA i MKB framhäver alternativgenereringen i MKB-processen. Detta eftersom det lättare går att identifiera det livscykelstadie i processen som orsakar
störst miljöpåverkan för olika kategorier. Integreringen utökar dessutom miljöbedömningen
till att inte endast följa lagstiftning och överenskommelser, utan bidrar till att en bredare
analys genomförs som bedömer hur och till vilken grad projektet kan påverka miljön (Židonienė & Kruopienė 2015).
För att implementeringen av E-LCA i miljöbedömningar ska fungera i praktiken, utan att
uppta för mycket tid, förslår Björklund (2012) ett antal olika lösningar. Bland annat att antalet parametrar skulle kunna reduceras genom att fokusera på de som har störst inverkan på
slutresultatet. Sådana ”nyckelparametrar” skulle kunna bli identifierade genom en känslighetsanalys. Ytterligare förenklingar skulle kunna uppnås genom att tillhandahålla resultat av
modelleringar från representativa lokaliseringar och typiska åtgärder. Det skulle också vara
möjligt att minska omfattningen genom att minska antalet framtida externa scenarion, eftersom handlingsalternativen ofta inte skiljer sig åt i stor utsträckning. Viktigt att notera är
däremot att osäkerheter och variabilitet kan uppstå i alla faser i en E-LCA, vilka det är viktigt
att göra skillnad på. Osäkerheter är värden som inte är exakt kända och kan reduceras med
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ytterligare forskning, medan variabilitet inte kan reduceras då det svarar till inbyggda olikheter mellan individer, platser, tid, processer etc. (Miliutenko et al. 2012).

4.1.2 E-LCA och transportsektorn

4.1.2.1 Analys av direkta och indirekta effekter i Norge och Sverige
I Sverige uppskattas utsläppen från infrastruktur i ett livscykelperspektiv ligga mellan ca 510 % av de totala utsläppen från trafik och infrastruktur. Dessa emissioner domineras av
användningen av betong, stål, asfalt och bränslet som används för de fordon och maskiner
som behövs i dessa processer (Hands & Hudson 2016; Johansson et al. 2015). Därför är det
viktigt att överväga de indirekta emissionerna från material och energi. Detta innebär utvinning av råmaterial, bearbetning av material och transporter i alla faser, inklusive till produktionsplatsen eller underhållsområdet. Även demontering av förbrukad infrastruktur bör ingå
(Johansson et al. 2015). En Minskning av utsläpp från infrastruktur i ett livscykelperspektiv
är avgörande för att klara klimatmålen anser Johansson et al. (2015) och Miliutenko et al.
(2012). Det kunskapsglapp som existerar gällande vilken inverkan indirekt energianvändning och miljöpåverkan har under transportsystemets livscykel kan resultera i att trafiksystemet suboptimeras gällande miljöhänsyn vid transportplaneringen (François et al. 2017).
Att minska bilanvändningen anser François et al. (2017) är det mest effektiva förfarandet för
att minska all tänkbar miljöpåverkan i transportsystemet, men långsiktiga beteendemässiga
förändringar och förändringar i stadsplaneringen krävs också för ett hållbart transportsystem.
Tunnlar anses vara den mest energiintensiva delen i trafiksystemets infrastruktur, därför är
det särskilt viktigt att analysera dessa ur ett livscykelperspektiv, anser Militenko et al.
(2012). I en E-LCA genomförd av Huang et al. (2015) framkommer hur stor inverkan indirekta effekter har som uppkommer vid konstruktion, drift och underhåll av en vägtunnel. En
standard tunnel släpper ut minst 31 kiloton CO2-ekvivalenter under 100-årigt livsspann. I
Norge uppgår CO2-utsläppen för vägtunnlar till minst 8.3 miljoner ton CO2-ekvivalenter.
Detta motsvarar 83 % av den totala direkta nationella växthusgasutsläppen orsakad av vägtrafik 2011 i Norge, samtidigt som hela vägtunnelnätverket i Norge endast upptar 0,8 % av
det totala vägnätverket. Minst 40 kiloton CO2-ekvivalenter kommer släppas ut årligen på
grund av vägtunnelsektorn, med anledning av drift och underhåll, förutsatt att inga nya tunnlar byggs (Huang et al. 2015). Miliutenko et al. (2012) erhöll också höga, indirekta emissioner ur sin E-LCA på en vägtunnel i Sverige. De två olika studierna är däremot inte helt
jämförbara då det finns en viss skillnad i metodik och systemgränser. De totala emissionerna
för konstruktion av bron till 66 kiloton CO2-ekvivalenter. Miliutenko et al. (2012) fann att
driftsfasen (100 år) var den del i processen som innebar mest klimatpåverkan då hela tunnelns livscykel beaktas. Driftsfasen medförde i detta fall störst andel utsläpp av växthusgaser
och medförde högst energianvändning. Detta beror på att olikt andra delar i väginfrastrukturen (vägar och broar), använder tunnlar mycket el för belysning, ventilation etc. Slutsatsen
från båda resultaten är däremot att de indirekta emissionerna är något som bör tas till hänsyn
till vid planering av transportsystemet.
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För att minska klimatpåverkan från vägprojekt menar Huang et al. (2015) att hänsyn till vilka
byggnadsmaterial som används bör tas. Huang et al. (2015) fann att byggnadsfasen hade
störst inverkan gällande utsläpp och uppgick till 50 % av de totala utsläppen, mest beroende
på byggnadsmaterial såsom betong. I Norge importeras 20 % av byggnadsmaterialet till
vägar, Huang et al. (2015) menar att genom att använda inhemska material kan påverkan
från byggnadsmaterialen därigenom minskas. Även att minska användningen av betong och
använda betong med bättre klimatprestanda skulle medföra reducerade utsläpp (Huang et al.
(2015)). Miliutenko et al. (2012) anser också att produktionen av byggnadsmaterialen, det
vill säga, asfalt och betong medför störst klimatpåverkan i byggnadsfasen. Miliutenko et al.
(2012) fann att asfaltsproduktionen var den mest energikrävande processen i byggnadsfasen
medan betongen orsakade högst direkta emissioner av växthusgaser och är alltså inte resultatet från en hög energianvändning. Condurat (2016) anser att utvecklingen av hållbara tekniker och processer är av stor vikt för att kunna minska transportsektorns föroreningar. Condurat (2016) fann att endast produktion av det aggregat (sand eller sten) som blandas i asfalten är ansvarig för 1,2 miljoner ton CO2 och konsumerar 705 000 MWh el. Genom att minska
vattenförbrukningen eller om tillverkningsprocessen förbättras genom exempelvis användning av återvunnen asfaltsmix, skulle 50 % av utsläppen kunna reduceras.
I Sverige är det numera obligatoriskt att beräkna GHG-utsläpp från konstruktion och underhåll av infrastruktur ur ett livscykelperspektiv. Konsulter som är kontrakterade för planeringen bör redovisa beräkningar av utsläpp för olika alternativ och åtgärder som sedan kan
övervägas av administrationen (Hands and Hudson, 2016). Johansson et al. (2015) beskriver
att det hittills görs beräkningar av växthusgaser vid ett tidigt planeringsstadium. Erfarenheten visar emellertid att ju närmare byggfasen, desto mer exakta beräkningar behövs. Efterföljande beräkningar ska ske från tidig planering tills infrastrukturprojektet är färdigt och
redo att öppnas för trafik. Detta kan utgöra grund för att utnyttja potentialen i varje steg.
Johansson et al. (2015) anser att korrekt beräkning av utsläpp från infrastruktur är en nyckel
till alla ytterligare åtgärder som innefattar minsknings- och begräsningsmål.

4.1.2.2 Analys av direkta och indirekta effekter i Europa och Asien
Kato et al. (2006) har genomfört en studie gällande vilken klimatpåverkan kollektivtrafikens
olika transportsätt i Japan har genom en E-LCA, De transportsätt som innefattades av analysen var ”Guide way bus” (GWB), ”Bus rapid Transit” (BRT), järnväg, ”Automated
Guideway Transit” (AGT) och ”Light Rail Transit” (LRT). Vid byggnadsskedet orsakade
järnvägssystemet störst CO2-utsläpp, 11 800 ton CO2/km i jämförelse med GWB som orsakade 8570 ton CO2/km och ATG som orsakade 9940 ton CO2/km. Orsaken till järnvägsstrukturen medför störst CO2-utsläpp är på grund av den höga andelen banvallar och broar.
Infrastrukturen för andra transportsystem såsom, ATG och GWB, konstrueras sällan på
broar. Därför erhåller ofta dessa transportsystem en lägre miljöpåverkan, trots att dess infrastruktur ofta innehåller en högre andel stål (Kato et al. 2006). Detta resultat belyser vikten
av att även ta hänsyn till infrastrukturens påverkan när kollektivtrafikens klimatpåverkan ska
värderas.
Förutom att presentera resultatet i ton CO2, använder Kato et al (2006) ett nyckeltal kallat
eko-effektivitet (eco-efficiency), vilket är baserat på medeltalet passagerare multiplicerat
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med fordonets resedistans under en livslängd, dividerat med fordonets körtid, dividerat på
dess miljöbelastning under en livslängd. Kato et al. (2006) fann att den högsta eko-effektiviteten för olika fordon beror av hur stor efterfrågan från passagerna är. LRT hade högst
eko-effektivitet i jämförelse med de andra fordonen när antalet passagerare var lägre än 1200
personer per dag; järnväg hade högst eko-effektivitet vid ett högt passagerarantal, effektiviteten ökade vid ökad efterfrågan fram till ca 20 000 personer/dag. Detta resultat visar på att
det finns fler aspekter som påverkar ett fordons klimatpåverkan än endast de som uppkommer på grund av drivmedel och tillverkning utav fordonet. Passagerares efterfrågan på transportmedlet bör därför vara en lämplig aspekt att ta hänsyn till för att bedöma kollektivtrafikens miljöprestanda (de Bortoli et al. 2017; Kato et al. 2006). Meng et al. (2016) som genomfört en liknande studie i Xiamen, Kina instämmer med dessa resultat. Det är alltså inte
bara fordonets energi- och materialkostnader samt dess bränsleförbrukning som har en inverkan, utan också energi- och materialkostnad uppströms och nedströms i konstruktionskedjan för infrastrukturen och för fordonets bränsle (Meng et al. 2016). Att inte endast fokusera på fordonets direkta miljöpåverkan som uppkommer vid driftsfasen, utan att också ta
hänsyn till miljöpåverkan orsakade av den material och energianvändning som används till
konstruktion utav fordonet och infrastrukturen, kan leda till att stödja ett mer lämpligt beslutsfattande (Meng et al. 2016). Detta eftersom att analysera systemet ur ett livscykelperspektiv kan hjälpa till med att identifiera dolda kostnader, miljöeffekter och var miljöstöd
bör sättas in. Dessa faktorer är en förutsättning för en djupare förståelse av systemet (Meng
et al. 2016). de Bortoli et al. (2017) fann exempelvis att bränslet till bussar hade en liten
effekt på vissa indikatorer såsom fasta avfall eller akvatisktoxicitet men hade en väsentlig
inverkan på försurning, övergödning och klimatförändringar, vilket visar på vikten av att
beakta hela systemet. de Bortoli et al. (2017) anser att E-LCA kan användas i varje steg i ett
projekt, med varierande precision. Däremot är dess implementering begränsad av ett antal
olika faktorer, i synnerhet förståelse och anpassning i beslutsfattandet, som också påverkas
av frågor som resultattolkning, extra arbetsbelastning och brist på tillägnande verktyg.
Banar och Özdemir (2015) har undersökt järnvägssystemet i Turkiet ur en miljömässig och
ekonomisk synvinkel med hjälp av E-LCA- och LLC(Livscykelkostnad)-metoder. Resultatet från Banar och Özdemir (2015) visar att infrastrukturen från en konventionell järnväg
medförde 39 % av den totala miljöbelastningen, medan driften medförde 61 %. Gällande
kostnadsanalysen medförde infrastrukturen för järnvägen 21 % av den totala kostnadseffekten medan driften orsakade 69 %. Med hjälp av de insikter till följd av denna studie anser
Banar och Özdemir (2015) att all utvärdering av järnvägssystem är möjlig genom att endast
använda E-LCA/LCC som metalogier. Om E-LCA och LLC integreras med varandra ur ett
systemperspektiv, har denna metodik en potential för att påverka den industriella praxisen
mot en hållbar utveckling. Dessutom anser Banar och Özdemir (2015) att en integrerad LCC
och E-LCA kan bidra till ett mer hållbart beslutsfattande gällande järnvägar, där hänsyn tas
till både långsiktiga kostnader samt miljökonsekvenser. Även om EU:s transportstrategi betonar minskningen utav utsläppen av växthusgaser, genom en ökad effektivitet inom vägtransporten via tekniska förbättringar av fordon och bränslen, så är järnvägen också en viktig
pusselbit mot en mer hållbar europeisk transportsektor anser Banar & Özdemir (2015).
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4.1.3 Integration av klimatförändringar i MKB:er
Klimatförändringar utgör en utmaning för den ekonomiska utvecklingen. Till följd av denna
negativa utveckling uppstår konsekvenser för samhället, båda via ökade utsläpp av växthusgaser samt av de effekter som uppkommer som ett resultat av klimatförändringarna. Därför
finns det ett behov av att integrera klimatförändringar och dess effekter i politik och projekt
(Agrawala et al. 2012). Infrastrukturprojekt, vilka är avgörande för den ekonomiskutvecklingen, är särskilt känsliga för denna typ av miljöaspekt. Detta beror bland annat av klimateffekters relativt långa beständighet, vilket gör att många effekter progressivt kan bli mer betydande. Ett projekt kan också påverka sårbarheten hos naturliga samt mänskliga system och
kan därav leda till suboptimering, vilket oavsiktligt ökar sårbarheten mot klimatförändringar
(Agrawala et al. 2012). Därför är implementering av klimatförändringar i projekt utav stor
vikt i MKB-metodiken eftersom det medför en möjlighet att behandla klimatfrågor tidigt i
planeringsprocesser. Agrawala et al. (2012), Byer och Yeomans (2007) samt Jiricka et al.
(2016) anser därmed att integrering av klimatfrågor i MKB-processen är en lämplig ingångspunkt för att införliva övervägandet av klimatpåverkan och klimatanpassning inom befintliga metoder för projektdesign, godkännande och genomförande utav dessa. Den största utmaningen för att åstadkomma detta är enligt Byer och Yeomans (2007) och Jiricka et al.
(2016), klimatförändringarnas komplexitet och multisektorala natur, men också svårigheten
att avgöra i vilket tidsspann som klimatförändringarna bör värderas över, utan pålitliga data.
Tillgången till, och osäkerheten i samband med klimatprognoser på projektnivå är ett annat
hinder eftersom det är viktigt att lämpliga klimatdata finns tillgänglig för att kunna överväga
relevanta sårbarheter hos projektet. Detta kräver däremot en kompentens inom riskbedömning för klimateffekter, för att bedömningen ska kunna vara meningsfull och pålitlig enligt
Agrawala et al. (2012) och Jiricka et al. (2016).
Enligt Jiricka et al. (2016) framkom det via intervjuer med MKB-specialister att de främsta
utmaningarna för framtiden involverar utredning av specifika ingångspunkter och systematiska metoder för övervägandet av klimatfrågan i MKB-processen. Yi och Hacking (2011)
beskriver att för att kunna identifiera optimala alternativ mot klimatförändringar behöver
klimatanpassningar och åtgärder för att mildra växthusgasutsläppen utvärderas gemensamt.
Yi and Hacking (2011) anser även att systematiska bedömningsmetoder behöver förenklas
för att förbättra prognosticerandet av ett projekts klimatpåverkan. Detta skulle kunna ske
genom ett utvecklande av omfattande vägledningar som beskriver de bedömningsprinciper
som är att föredra och som innehåller tillräckligt med exempel för att stödja processen, snarare än att ge en strikt vägledning som istället kan verka kontraproduktivt (Yi & Hacking,
2011). En annan svårighet är att avgränsningar i tid kan vara komplicerade att genomföra.
För lång tidshorisont kan leda till att teknik- och bränsleskiftningar utelämnas. Samtidigt kan
en för kort tidshorisont göra bedömningen mindre tillförlitlig eftersom tidshorisonten kommer begränsa analysen så att klimateffekterna inte kan beskrivas tillräckligt väl. De egentliga
klimateffekterna kommer bli skymda av tillfälliga fluktuationer i utsläppen då endast en del
av händelsekedjan observeras. Därav kan miljöbedömningar behöva ta hänsyn till en längre
tidsperiod jämfört med bedömningar då klimataspekten inte analyseras (Yi and Hacking,
2011).
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4.1.3.1 Att bestämma osäkerheter
En svårighet i MKB-processen är att bestämma osäkerheten för hur klimatförändringarna
kan påverka projektet och hur dessa osäkerheter effektivt ska införlivas i analysen. Detta är
dock inte enkelt eller lätt genomförbart och i dagsläget saknar MKB-utövare den kompetens
som krävs för detta. (Agrawala et al. 2012; Byer & Yeomans 2007; Jiricka et al. 2016). Både
Byer och Yeomans (2007) och Jiricka et al. (2016) anser att scenarioanalyser är viktiga metoder för införandet av klimataspekten i MKB:er. Scenarier ger alternativa bilder av hur
framtiden kan utvecklas och kan anses vara ett lämpligt verktyg för att analysera hur olika
drivkrafter, såsom tekniska förändringar kan påverka framtida klimatutfall. En scenarioanalys påbörjas från utvalda klimatförändringar och undersöker associerade effekter som uppkommer från dessa. Eftersom utvecklingen kan följa många möjliga vägar är det viktigt att
undersöka projekt gällande alternativa utfall och under självständiga och konsekventa antaganden (Byer & Yeomans 2007). Att använda framtida scenarier skulle kunna medverka i
att upprätthålla underhåll och kompensationsåtgärder inom planeringen av projektet. Dessa
scenarion skulle också kunna kombineras med de faktiska resultat som fås genom tillsyn för
att avgöra hur klimatutvecklingen ter sig (Jiricka et al. 2016). Däremot anser Jiricka et al.
(2016) att rekommendationer och bindande information (riktlinjer, anpassade förteckningar
över hotade arter eller andra tillförlitliga datakällor) är nödvändighet för att detta ska kunna
realiseras. För att minska tidsåtgången för scenarioanalyser anser Byer och Yeomans (2007)
att mängden scenarion kan minskas genom att använda endast de mer extrema scenariona i
en specifik region men även ett scenario som reflekterar ett mer ”moderat” scenario. Byer
och Yeomans (2007) beskriver att ett alternativt förhållningssätt till scenarioanalysen är att
identifiera känsliga områden eller svagheter i det studerade systemet och att därigenom bestämma vilka klimateffekter som påverkar dessa känsligheter, så kallade känslighetsanalyser. Fördelen med känslighetsanalyser är att de är oberoende av hur korrekt ett enskilt
klimatscenario är och kan användas för att identifiera de klimatvariabler som har störst signifikant påverkan i MKB:en. Om dessa klimatvariabler är osäkra men kan begränsas med
ett uppskattat antal sannolika värden, är det möjligt att fastställa hur utsatt en potentiell projektdesign kan vara för olika variabler. I en MKB kan denna kunskap användas för att styra
riktningen av en konsekvensstudie och för att markera de mest utsatta framtida delarna i ett
projekt som kan motivera närmare granskning (Björklund 2012; Byer & Yeomans 2007).
Židonienė and Kruopienė (2015) anser också att känslighetsanalyser är nödvändiga för att
minska möjligheterna till en subjektiv bedömning. Scenario- och känslighetsanalyser genererar intervall och tröskelinformation om konsekvenserna av förändringar i variabler, men
tar inte hänsyn till sannolikheten för dessa förändringar. Detta gör däremot en probabilistiskanalys. Byer och Yeomans (2007) anser att varje riskbedömning bör fånga både intervall och realistiska utfall och naturen för hur de identifierade riskerna skulle kunna uppföra sig mellan de olika extremerna.
När projekt ska klimatanpassas behövs hänsyn tas till en bred uppsättning av klimatrelaterade variabler allt från temperaturförhöjningar till förändrad nederbörd, flödesförändringar
och vindintensitet. Problemet är dock att klimatmodeller endast kan prognosticera vissa variabler bättre än andra. Exempelvis är temperaturökning lättare att prediktera än stigande
havsnivåer eller förändringar i nederbörd, vilket i sin tur är lättare att prediktera än förändringar i vinintensitet. Projekt är typiskt oftast mer känsliga för förändringar i extrema förhållanden än för genomsnittliga förhållanden. Prognoser för förändringar i klimatextremer är
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mycket svårare att genomföra och därav osäkrare än prognoser gällande förändringar i genomsnittliga trender. Vidare tenderar lokala klimatprognoser, som är relevanta på projektnivå, att vara mer osäkra än prognoser för ett större område (Agrawala et al. 2012). Förändringar som dessa är oftast otillräckligt förstådda av och/ eller inte tillräckligt väl kommunicerade till verksamhetsutövaren och de som är ansvariga för MKB:en (Agrawala et al. 2012;
Byer & Yeomans 2007). Nyckeln anses vara en tvärvetenskaplig kunskapsöverföring mellan
olika relevanta grupper av nyckelaktörer så att MKB:erna kan beskriva klimateffekterna ett
tillräckligt komplext vis. Detta skulle bland annat innebära identifiering av specifika samt
ytterligare krav på tillgängliga data men även klimatmodeller som ett komplement till MKB
(Agrawala et al. 2012; Jiricka et al. 2016). En annan viktig punkt att ta i beaktning när klimatpåverkan ska analyseras är vilket systemperspektiv som tillämpas. Därav har det i samband med analyser av miljöpåverkan diskuterats hur energianvändningen och dess konsekvenser ska värderas (Finnveden & Åkerman 2014). Elproduktionen i samband med energianvändningen kan nämligen värderas på två olika sätt. Antingen som medelel eller marginalel. Medelel avser den genomsnittliga elproduktionen under en viss tidsperiod inom ett visst
område, till exempel genomsnittlig produktion i Sverige. Marginalel avser den specifika elproduktionen som förändras, till exempel om elproduktionen ökar eller minskar. Valet mellan medelel eller marginalel beror till största del av vilken typ av analys som ska genomföras
samt vad målet med analysen är. Vid MKB är huvudmålet att analysera konsekvenserna av
ett beslut. Om ett beslut medför att energiförbrukningen ändras, ska data för den produktion
som ändras användas, inte den genomsnittliga produktionen (Finnveden & Åkerman 2014).
Därför anser Finnveden och Åkerman (2014) att marginalel bör användas i MKB:er.

4.1.3.2 Fallstudier på MKB:er utförda utanför Sverige
I dagsläget anser Larsen (2014) att det finns en brist i MKB-processen gällande lindrande
åtgärder eller förbättringar i projektet relaterat till klimatförändringar i slutresultatet av
MKB-processen. I Danmark är det vanligt att omfattningen av MKB:en börjar holistiskt och
bred, men blir ofta smalare och mer ”traditionella” med tiden som bedömningen genomförs
och när nya åtgärder vidtas. Larsen (2014) fann att klimateffekter kan vara en del av den
initiala omfattningen, men filtreras bort allteftersom omfattningen smalnas av under processen. I Kanada har integreringen av klimataspekten i MKB:er utvecklats i ett årtionde, och
därför har denna fråga behandlats längre än i många andra länder. I Kanada är det därför
vanligt att värdera utsläpp och föreslå åtgärder för att mildra utsläppen (Ohsawa & Duinker
2014). Ohsawa och Duinker (2014) har därför utvärderat ett antal relativt nyligen genomförda MKB:er för att identifiera hur dessa behandlar frågan om växthusgasutsläpp. Ohsawa
och Duinker (2014) fann att de flesta MKB:er utförda i Kanada bara verkar utvärdera effekter och notera välkända ”mildrande åtgärder” men lyfter inte frågan på ett högre väsentligt
och substantiellt plan. För att förbättra klimataspekters relevans i MKB:er anser Ohsawa och
Duinker (2014) ett införande av tydliga och sammanhängande definitioner och mer förståeliga uttryck krävs. Ohsawa and Duinker (2014) fann att det fanns en inkonsekventhet av
användandet av olika termer och deras betydelse. Exempelvis fanns det en skillnad mellan
vad som ansågs vara små, mellanstora och stora utsläpp men även att andra uttryck användes
för att beskriva samma sak, såsom försumbar, mild, måttlig och höga utsläpp. Även uttrycket
”signifikans” skilde sig åt mellan olika projekt. Det fanns också många tvetydiga/inkonsekventa definitioner av växthusgasnivåer och dess signifikans.
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Hands och Hudson (2016) undersökt ett antal MKB:er utförda i England. Flera av MKB:erna
behandlade klimatpolitik, klimatvetenskap och motiverade klimatförändringarnas påverkan
på projektet och projektets sårbarhet mot klimatförändringar. Många MKB:er saknade däremot en detaljerad beskrivning av åtgärder för att begränsa klimatpåverkan samt hur projektet bör klimatanpassas. Hands och Hudson (2016) fann inte heller några motiveringar till
fördelarna med att utföra dessa åtgärder och fann inte heller något engagemang för att utföra
dessa åtgärder. Utöver detta fann Hands och Hudson (2016) att uppföljningen av åtgärderna
antingen var dåliga eller obefintliga; detta beskrivs bero av kostnader, tidsbegränsningar och
frånvaro av obligatoriska krav.

4.1.3.3 Delar i MKB-processen där klimat bör övervägas
Agrawala et al. (2012) anser att klimatförändringar skulle kunna integreras i det första steget
i MKB-processen. I det första steget genomförs den så kallade behovsbedömningen (screeningen), då prövas det om en MKB är nödvändig. I detta skede skulle det också kunna vara
möjligt att integrera en preliminär granskning av om projektets omfattning motiverar ett
övervägande av klimatrisker och sårbarhet. När det väl har bestämts huruvida en MKB ska
genomföras (i Sverige, stor eller liten MKB), skulle det i avgränsningen kunna undersökas
hur omfattande klimatriskhanteringen behöver vara. Här faller det sig naturligt enligt
Agrawala et al. (2012) att analysera huruvida klimateffekter orsakade av projektet har en
inverkan bortom projektet. En avgörande utgångspunkt för övervägandet av klimateffekter
som påverkar själva projektet är den mer detaljerade bedömningsfasen. Agrawala et al.
(2012) anser att i de samråd som genomförs under processens gång är ett bra steg att identifiera lämpliga åtgärder för att klimatanpassa projektet. Dessa åtgärder bör sedan ingå i designplanerna. Till sist krävs att projektet följs upp för att säkerhetsställa att projektet orsakar
större effekter än vad som förväntats (Agrawala et al. 2012). Indikatorer och tröskelvärden
som kan inkludera klimatvariabler kan förenkla beskrivandet av projektets sårbarhet, vilket
kan vara särskilt svårt vid infrastrukturprojekt. Löpande övervakning kan också indikera om
ett projekt närmar sig tröskelvärden vilket skulle kunna avgöra om adaptiva åtgärder krävs
(Agrawala et al. 2012). Jiricka et al. (2016) har också undersökt i vilka faser i MKB-processen som lämpar sig för att ta hänsyn till klimatförändringar och när i processen bäst potential
finns för att anpassa ett projekt mot klimatförändringar. En fas där det finns ett särskilt behov
av att överväga konsekvenserna av klimatförändringar är i fasen miljöåtgärder där åtgärder
för att mildra projektets påverkan på miljön utarbetas. Integrering av klimatförändringar
skulle också kunna ske vid framtagandet av nollalternativet, alltså när prognosen för utvecklingen av området utan verksamheten närvarande, tas fram.
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4.1.3.4 Punkter som behöver förbättras i MKB-processen i samband med klimataspekten
För att implementeringen av klimataspekter i MKB:er ska vara effektiva och verkningsfulla
är det viktigt att projekt kopplas samman med de klimatmål som fastställts. Om detta inte
sker finns det en risk att långsiktiga hållbarhetsaspekter inte inkluderas i planeringen (Finnveden and Åkerman 2014; Hands & Hudson 2016; Ohsawa & Duinker 2014). Kopplingen
mellan översiktliga klimatmål kan i vissa projekt kännas avlägsna, därför kan tillämpning
av regionala mål och data användas för att minska den irrelevanta tekniska kopplingen som
kan uppstå mellan ett mindre projekt och globala klimatmål (Ohsawa & Duinker 2014). En
viktig flaskhals är avsaknaden av detaljerad klimathistorik och prognoser (Agrawala et al.
2012).
Agrawala et al. (2012) anser eftersom MKB främst identifierar miljöpåverkan i stället för
effekterna av miljöförändringar, kan miljökonsekvensbedömningen inte fullt ut utvärdera
klimatförändringen (Agrawala et al. 2012). Jiricka et al. (2016) anser att svårigheter gällande
klimatfrågan i dagsläget handlar mycket om att klimatförändringar är ett långsiktigt problem
och att aspekten därför inte får samma uppmärksamhet som kortsiktiga frågor. Det finns
även en mycket liten praktisk erfarenhet gällande hanteringen av klimataspekter i EU. Därför
anser Jiricka et al. (2016) att implementering i EU-direktivet mest troligt kommer medföra
en positiv förändring gällande klimatförändringars relevans i politiken och i samhällsekonomin.
Hands och Hudson (2016) fann att MKB-processen behöver utvecklas för att på ett bra sätt
kunna utvärdera klimataspekter. Metodiken behöver frångå dess linjära process för att identifiera och mildra specifika effekter som därefter delas in i specifika kapitel i dokumentet.
Istället behövs ett holistiskt perspektiv uppmuntras vid övervägandet av klimatförändringar.
För att lyckas med detta krävs det att klimatförändringarna övervägs i samband med de andra
aspekterna som ska utvärderas, detta eftersom klimatförändringar är multisektoriella och
hänger samman med andra aspekter. För att lyckas med detta föreslår Hands och Hudson
(2016) att sammankopplingarna kan beskrivas antingen inom varje kapitel eller genom ett
enda kapitel om "kombinerade och kumulativa problem". Hands och Hudson (2016) beskriver dock även att för att lyckas helt krävs även åtgärder på strategisknivå och specifika mål
för att kunna beskriva viktiga frågor, såsom klimatproblematiken. För att förbättra och effektivisera anser Hands och Hudson (2016) att ett antal punkter behöver förbättras; det krävs
tydligare vägledningar och ett förändrat beteende hos enskilda yrkesutövare. Ett mer holistiskt perspektiv för klimatfrågor behövs också tillämpas i MKB:erna. Det krävs en strängare
övervakning innan beslut fattas men det krävs även en mer vedertagen terminologi för klimatförändringar (Hands & Hudson 2016).
För att göra planeringsprocessen mer hållbar anser Finnveden och Åkerman (2014) att:
•
när mål för projekt sättas upp och planer formuleras, bör miljö- och hållbarhetsaspekter inkluderas
•
Om hållbarhetsaspekter eller miljömål inte uppnås, bör nya alternativ utvecklas och analyseras.
•
Projektmål bör inte definiera lösningar, utan bör vara öppen för olika alternativ.
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•
•

MKB:er bör utformas genom att använda toppmoderna metoder och data.
Långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål borde inkluderas i planeringen som en
faktor som kommer påverka det framtida transportsystemet.
Metoder för att bedöma hållbarhet i transportsystemet bör utvecklas.

•

4.1.4 Centrala resultat från litteratursammanställning
Nedan sammanställs de mest grundläggande och centrala resultaten från litteratursammanställningen. I tabell 6 sammanställs de svagheter som MKB-processen har, vilka skulle
kunna stärkas av ett E-LCA-perspektiv. I tabell 7 redovisas motiveringar till varför E-LCA
bör kombineras med MKB-processen. I tabell 8 redovisas de svårigheter som finns gällande
att integrera ett E-LCA-perspektiv i MKB-processen. I tabell 8 redovisas svårigheterna med
att integrera E-LCA i MKB-processen. I tabell 9 redovisas viktiga parametrar som bör tas
hänsyn till transportplanering för att minska klimatpåverkan. Dessa parametrar kan upptäckas med E-LCA. I tabell 10 redovisas resultatet gällande frågeställningarna ”Är MKBmetodiken en bra metod för att ta hänsyn till klimatpåverkan?” samt ” Vad är viktiga tillvägagångssätt för att lyckas med integreringen?”. I tabell 11 redovisas slutligen utmaningarna
med att lyckas integrera klimataspekten.
Tabell 6. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ”Vad har MKB-processen för svagheter?
Avsnitt

Frågeställning

Transportplanering
med E-LCA & MKB

Vad har MKB-processen för svagheter?

Resultat
MKB-processen har
en oförmåga att behandla globala miljöeffekter och användningen av naturresurser under projektets
hela livscykel.
Uppstår ofta subjektiva bedömningar gällande prognoser för
framtida förväntade
miljöeffekter samt vid
övervägandet av alternativ.
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Artikel
Manuilova et al.
(2009)
Židonienė och Kruopienė (2015)

Židonienė och Kruopienė (2015)

Tabell 7. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ”Kan E-LCA stärka MKB-processen och i
sådana fall på vilket sätt?”.
Avsnitt

Frågeställning

Transportplanering
med E-LCA & MKB

Kan E-LCA stärka
MKB-processen och i
sådana fall på vilket
sätt?

Resultat
Att kombinera E-LCA
och MKB kan stärka
MKB-processen.
Gör miljöbedömningen mer objektiv.
Lättare att bedöma indirekta effekter.
Medför ett bredare
perspektiv i planeringsprocessen vilket
kan förhindra suboptimering.
Medför tydligare
systemgränser.

Kan minska ett projekts övergripliga påverkan genom att
bland annat belysa
hur olika materialval
inverkar till klimatförändringarna.
Kan resultera i innovativa tillvägagångssätt för att utforma
omfattningen av miljöbedömningen samt för
att definiera och värdera alternativ.
Framhäver alternativgenereringen i MKBprocessen.
Bidrar till viktig detaljrikedom och noggrannhet i miljöbedömningen.
Korrekt beräkning av
utsläpp från infrastruktur är en nyckel till alla
ytterligare åtgärder
som innefattar minsknings- och begräsningsmål.
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Artikel
Manuilova et al.
(2009)
Židonienė och Kruopienė (2015)
Židonienė och Kruopienė (2015)
Björklund (2012)
de Bortoli et al. (2017)
de Bortoli et al. (2017)
François et al. (2017)

Björklund (2012)
Manuilova et al.
(2009)
Tukker (2000)
Židonienė och Kruopienė (2015)
Butt et al. (2015)
Huang et al. (2015)
Miliutenko et al. (2012)
Židonienė och Kruopienė (2015)

Björklund (2012)

Židonienė och Kruopienė (2015)
Manuilova et al.
(2009)

Johansson et al.
(2015)

Tabell 8. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ” Vad finns det för svårigheter med att integrera E-LCA i MKB-processen?”.
Avsnitt

Frågeställning

Transportplanering
med E-LCA & MKB

Vad finns det för svårigheter med att integrera E-LCA i MKBprocessen?

Resultat
För att E-LCA ska
kunna fungera som ett
stöd i beslutsprocesser
och i upphandlingssituationer är det viktigt att
ha en förståelse för de
tekniska attribut som
bygger upp de olika faserna i livscykeln.
E-LCA kräver en viss
förståelse för effekter
både uppströms och
nedströms, men även
en förståelse över vilken geografisk nivå
dessa effekter inträffar
på.
Svårt att avgöra med en
klassisk E-LCA vilken
geografisk nivå som de
analyserade effekterna
uppkommer på. Även
komplexa modeller och
en viss avsaknad av
geografiska inventeringsdata försvårar.
Ställs högre krav på de
som genomför MKB:en.
Förlänger MKB-processen, vilket både kostar
tid och pengar.
Förslag för bättre funktion i praktiken; Identifiera nyckelparametrar
genom känslighetsanalys. Tillhandahålla resultat från standardiserade modelleringar från
representativa lokaliseringar och typiska åtgärder.
Osäkerheter och variabiliteter kan uppstå i
alla faser i en E-LCA.
Implementeringen av ELCA är begränsad av
ett antal olika faktorer, i
synnerhet förståelse
och anpassning i beslutsfattandet, som
också påverkas av frågor som resultattolkning, extra arbetsbelastning och brist på
tillägnande verktyg.
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Artikel
Huang et al. (2015)

Björklund (2012)

Björklund (2012)

Židonienė och Kruopienė (2015)

Björklund (2012)

Miliutenko et al.
(2012)
de Bortoli et al.
(2017)

Tabell 9. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ”Vilka parametrar kan vara betydelsefullt
att ta hänsyn till vid transportplanering?”.
Avsnitt
E-LCA och transportsektorn

Frågeställning
Vilka parametrar kan
vara betydelsefullt att
ta hänsyn till vid
transportplanering?

Resultat
Betydande utsläpp av
växthusgaser uppkommer pga. transportsystemets infrastruktur. Därför viktigt
att ta hänsyn till indirekta effekter.
i samband med konstruktion, drift samt
underhåll av vägar
och infrastruktur.
Passagerarefterfrågan
kan vara en lämplig
aspekt att ta hänsyn
till, vid miljöbedömning
av ett transportmedel.
Material en nyckelparameter för att minska
utsläppen av växthusgaser.
Utvecklingen av hållbara tekniker och processer är viktigt för att
kunna minska transportsektorns föroreningar.
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Artikel
Bortoli et al. (2017)
Butt et al. (2015)
François et al. (2017)
Huang et al. (2015)
Kato et al. (2006)
Meng et al. (2016)
Miliutenko et al.
(2012)

Bortoli et al. (2017)
Kato et al. (2006)
Meng et al. (2016)

Huang et al. (2015)
Miliutenko et al.
(2012)
Condurat (2016)

Tabell 10. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ” Är MKB-metodiken en bra metod för
att ta hänsyn till klimatpåverkan?” samt ” Vad är viktiga tillvägagångssätt för att lyckas med integreringen?
Avsnitt

Frågeställning

Integrering av klimatförändringar i MKB:er

Är MKB-metodiken en
bra metod för att ta
hänsyn till klimatpåverkan?

Vad är viktiga tillvägagångssätt för att
lyckas med integreringen?

Resultat
Bra tillfälle att integrera klimatförändringar tidigt i planeringsprocessen. MKBprocessen anses vara
en lämplig ingångspunkt för att integrera
klimatpåverkan och
klimatanpassning.
Scenarioanalyser är
en viktig metod för att
kunna integrera klimataspekten. Ett alternativt tillvägagångssätt
är känslighetsanalyser.
För att förbättra klimataspekters relevans i
MKB:er krävs ett införande av tydliga och
sammanhängande definitioner och mer förståeliga uttryck.
Viktigt med tvärvetenskaplig kunskapsöverföring mellan olika relevanta grupper av
nyckelaktörer samt att
det finns tillgång till
data och klimatmodeller för att lyckas beskriva klimatpåverkan
på ett tydligt och objektivt sätt.
Viktigt med ett tydligt
systemperspektiv.
Marginalel bör användas vid förändrad
energianvändning.
För att implementeringen av klimataspekter i MKB:er ska
vara effektiva och
verkningsfulla är det
viktigt att projekt kopplas samman med de
klimatmål som fastställts. Om detta inte
sker finns det en risk
att långsiktiga hållbarhetsaspekter inte inkluderas i planeringen.
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Artikel
Agrawala et al. (2012)
Byer och Yeomans
(2007)
Jiricka et al. (2016)

Byer och Yeomans
(2007)
Jiricka et al. (2016)
Björklund (2012)
Židonienė & Kruopienė (2015)
Ohsawa och Duinker
(2014)
Hands och Hudson
(2016)

Agrawala et al. (2012)
Jiricka et al. (2016)
Byer och Yeomans
(2007)

Finnveden och Åkerman (2014)

Finnveden och Åkerman (2014)
Ohsawa och Duinker,
(2014)

Tabell 11. Grundläggande resultat gällande frågeställningen ”Vilka är utmaningarna med att lyckas
integrera klimataspekten?”.
Avsnitt

Frågeställning

Integrering av klimatförändringar i MKB:er

Vilka är utmaningarna
med att lyckas integrera klimataspekten?

Resultat
Klimatförändringarnas
komplexitet och multisektorala natur, men
också svårigheten att
avgöra i vilket tidsspann som klimatförändringarna bör värderas över, utan pålitliga data.
En viss avsaknad av
tillgången till klimatprognoser. Även svårt
att bedöm osäkerheten i samband med
dessa.
Kräver kompetens
inom riskbedömning
gällande klimateffekter.
Att hitta specifika ingångspunkter och
systematiska metoder
vid bedömning av effekten och för att förbättra prognosticerandet av ett projekts klimatpåverkan.
Kan vara svårt och
komplext att avgränsa
i tid. För lång tidshorisont kan leda till att
teknik- och bränsleskiftningar utelämnas.
Samtidigt kan en för
kort tidshorisont göra
bedömningen mindre
tillförlitlig eftersom
tidshorisonten kommer begränsa analysen så att klimateffekterna inte kan beskrivas tillräckligt väl.
Svårigheter att beskriva osäkerheter både
gällande framtida klimatförändringar samt
hur dessa kommer att
inverka på projektet.
Åtgärder för att kompensera eller lindra
klimatpåverkan saknas ofta i dagsläget i
slutresultatet i MKBprocessen. Klimateffekter kan vara en del
av den initiala omfattningen, men filtreras
bort allteftersom omfattningen smalnas av
under processen
(Danmark).
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Artikel
Byer och Yeomans
(2007)
Jiricka et al. (2016)

Agrawala et al. (2012)
Jiricka et al. (2016)

Agrawala et al. (2012)
Jiricka et al. (2016)

Jiricka et al. (2016)
Yi och Hacking (2011)

Yi och Hacking (2011)

Agrawala et al. (2012)
Byer och Yeomans
(2007)
Jiricka et al. (2016)

Larsen (2014)

I Kanada har det noterats att effekter utvärderas och välkända åtgärder beskrivs, men att dessa
frågor sällan lyfts och
diskuteras på ett mer
väsentligt plan.

Ohsawa och Duinker,
(2014)

4.2 Utvärdering av lagändringar
Enligt Miljösamverkan Sverige (2018) ska:
”Miljökonsekvensbeskrivningen beskriva miljöeffekter som kan tänkas uppkomma till följd av verksamhetens klimatpåverkan eller verksamhetens utsatthet eller sårbarhet för klimatändringar eller andra yttre händelser. Yttre händelser kan exempelvis vara allvarliga olyckor, översvämningar, stigande
havsnivåer eller jordbävningar”.
I själva EU-direktivet står det inte att klimatförändringar uttryckligen ska utvärderas, utan
det står att ”klimat” ska belysas i MKB. Däremot framkommer det från Europaparlamentets
och rådets direktiv (2014/52/EU) orsakerna till det förändrade EU-direktivet. En orsak som
beskrivs är att miljöfrågor har blivit en allt viktigare del i det politiska beslutsfattandet under
de senaste 10 åren. Därför bör också denna typ av fråga inkluderas och lyftas fram i bedömnings- och beslutsprocessen. Dessa miljöfrågor innefattar bland annat klimatförändringar,
resurseffektivitet, risker för olyckor och katastrofer, biologisk mångfald och hållbarhet. Ytterligare orsak beskrivs vara att klimatförändringarna är lämpliga att utvärdera då dessa kommer fortsätta ha negativa effekter på miljön och kommer fortsätta äventyra den ekonomiska
utvecklingen. Det framgår också att dessa lämpligtvis ska utvärderas från mängden växtgasutsläpp och från projektens utsatthet för klimatförändringar. Det nya direktivet ställer däremot inga krav på hur klimatförändringar bör redovisas i MKB-dokumentet, det förändrade
kapitel 6 i Miljöbalken ställer inte heller några krav på hur detta bör redovisas, endast att
aspekten skall behandlas, både gällande lindrande av klimateffekter samt hur projektet kan
klimatanpassas mot framtida klimatförändringar.
Införlivandet av klimataspekten syftar alltså till två tillvägagångsätt i EU-direktivet:
•
•

Lindring av klimateffekter: alltså utredning av förväntade utsläpp av växthusgaser
till följd av projektet och hur dessa kan reduceras (så kallade miljöåtgärder).
Klimanpassning av projektet: utredning gällande hur projektet kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar och huruvida projektet kan anpassas efter
dessa.
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4.3 Fallstudie 1-Analys av Trafikverkets MKB:er
I tabell 12 kan bedömningen för de 20 slumpmässigt utvalda MKB:erna ses. Av dessa var det
endast fyra MKB:er som behandlade klimataspekten på ett tydligt sätt. Med ett tydligt sätt
menas, (se även tabell 3), att klimatutsläpp redovisas, antingen som CO2-utsläpp eller som
CO2-ekv samt att ett E-LCA-tänk kan observeras. Det finns även ett dedikerat kapitel/avsnitt
som behandlar ett förändrat klimat. En MKB hanterade inte klimat alls, utan endast de mer
”traditionella miljöaspekterna och erhöll heller inga träffar av de sökta nyckelorden. Sex
stycken MKB:er hanterade frågan till viss del. Till viss del innebär att det saknas redovisningar
för projektets klimatutsläpp och att det inte heller går att återfinna något E-LCA-tänk i någon
av dessa MKB:er (bortsett från ÅF Infrastructure AB 2017). Däremot finns ett dedikerat kapitel/avsnitt som behandlade ett förändrat klimat. Nio MKB:er hanterade frågan ytterst lite. Ytterst lite innebär att MKB:en inte har ett dedikerat kapitel för klimataspekten, klimatutsläpp
redovisas inte och att ett E-LCA-tänk saknas. Däremot finns en återkoppling till klimatmål,
oftast gällande målet om ”begränsad klimatpåverkan”, och/eller klimatanpassning av projektet. Ordet ”klimat” nämns oftast endast i samband med de svenska miljömålen. Dessa
MKB:er hanterar därmed generellt sett inte klimat som en miljöaspekt. Med detta menas att
beskrivning av projektets klimatpåverkan inte kunde hittas under rubriken ”Miljöaspekter”/”Miljökonsekvenser” i MKB:en. Under dessa rubriker beskrivs även de mer ”traditionella” miljöaspekterna eller miljökonsekvenserna som hanteras i en MKB (exempelvis
landskapsbild, naturmiljö och barriäreffekter). Av de 10 stycken MKB:er som hanterade klimatfrågan eller hanterade klimatfrågan till viss del, hanterade 9 av dessa klimatfrågan som
en miljöaspekt. En MKB ”Norrbotniabanan, Umeå-Dåva” (Tyréns AB 2017) hanterade frågan under rubriken ”Beskrivning av projektet”. Orsaken till detta var att detta kapitel ansågs
vara ett lämpligt ställe att belysa klimatfrågan på. MKB:en godkändes innan EU-direktivet
trädde i kraft, vilket innebär att klimatets miljöeffekter inte behövdes behandlas men lyftes
fram ändå eftersom Trafikverket har ett aktivt klimatarbete, enligt respondent 2.

37

Tabell 12. Undersökta MKB.er från Trafikverket och bedömning för hur dessa hanterar klimataspekten.
Författare

MKB

Hanterar klimataspekten1

Ramböll Sverige AB
(2012)

MKB för arbetsplan, Väg 708 Delsbo –
Fredriksfors

Ytterst lite

Ramböll Sverige AB
(2015)

Miljökonsekvensbeskrivning för väg
E10, Muorjevaarabackarna

Nej

Sweco Environment
AB (2013)

Vägplan Väg E18 Trafikplats Rosenkälla och ny trafikplats väg 276/975,
Miljökonsekvensbeskrivning
Järnvägsplan Ny mötesstation i Mobodarne

Ja, till viss del

Trafikverket (2012a)

Väg 32, Eksjö-Mjölby delen Sunneränga-Marbäck

Ytterst lite

Trafikverket (2012b)

Väg 545 Kila-Ökne

Ytterst lite

Trafikverket (2013)

Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan Stenkumla – Dunsjö
Miljökonsekvensbeskrivning för vägplan, VÄG 160, Säckebäck – Varekil
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande
Vägplan. Väg 222 Skurubron. Nacka
kommun, Stockholms län
Olskroken planskildhet och Västlänken,
Miljökonsekvensbeskrivning 1 september 2014, rev. 2014-11-07
Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår

Ytterst lite

MKB för dubbelspår Gamla Uppsala:
Järnvägsplan, detaljplan samt arbetsplan för väg
Miljökonsekvensbeskrivning. Väg 66
Malung - Sälen, delen Östra Tandö - Bu
Miljökonsekvensbeskrivning Norrbotniabanan, Umeå-Dåva
Samrådshandling, Ostkustbanan, Enånger-Idenor-Stegskogen. Järnvägsplan - val av lokalisering
MKB för Detaljplan Växjö 9.2 m fl
(Fagrabäcksrondellen), Högstorp samt
Vägplan för Väg 25, Växjö – Kalmar,
Österleden, Trafikplats Fagrabäck
Miljökonsekvensbeskrivning - Ny mötesstation i Skruv, Lessebo kommun,
Kronobergs län
E22 Karlskrona-Kalmar, delen LösenJämjö, planbeskrivning
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Väg 582, Vägåtgärder Alvik-Selet samt
gång och cykelväg genom Alvik/Långnäs
Väg 373 Svensbyn-Vitsand

Ja, till viss del

Trafikverket &
Tyréns AB (2010).

Trafikverket (2014a)
Trafikverket (2014b)

Trafikverket (2014c)

Tyréns (2014a)
Tyréns AB (2010)

Tyréns AB (2014b)
Tyréns AB (2017)
WSP Sverige AB &
Ramböll Sverige AB
(2017)
WSP Sverige AB
(2016a)

WSP Sverige AB
(2016b)
WSP Sverige AB
(2017)
ÅF Infrastructure
AB (2015)

ÅF Infrastructure
AB (2017)

1.

Teckenförklaring: Se tabell 3 under rubriken metod
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Ytterst lite

Ytterst lite
Ja

Ja

Ja

Ja, till viss del
Ja
Ytterst lite

Ja, till viss del

Ja, till viss del

Ytterst lite
Ytterst lite

Ja, till viss del

I figur 8 syns spridningen av i vilken grad Trafikverket har behandlat klimataspekten mellan 2010–2017. ”Ja, till viss del” och ”Ytterst lite” är de två kategorier som flest MKB:er
kan kategoriseras in i enligt kriterierna i tabell 3 (se metod).
I vilken grad Trafikverket behandlar klimataspekten i MKB:er
10

9

9
8
7

6

6
5

4

4
3
2

1

1
0
Ja

Ja, till viss del

Ytterst lite

Nej

Figur 8. I figuren ses hur stor del av de 20 undersökta MKB:erna som behandlade klimatfrågan: till
viss del, ytterst lite, inte alls eller helt, baserat på kriterierna i tabell 3

I figur 9 kan spridningen av olika nyckelord observeras, det ord som används mest frekvent är ”klimat” och därefter ”koldioxid/CO2”.
Nyckelord från Trafikverkets MKB:er
Global uppvärmning
Extremt regn/väder

Nyckelord

Växthusgas
koldioxid/CO₂
Översvämning
Klimatanpassning/Klimatåtgärder
Klimat
Klimatförändringar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Antal artiklar

Figur 9. Resultatet av vilka nyckelord som förekommer oftast bland de 20 olika undersökta
MKB:erna.
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4.3.1 Utvalda MKB:er
I följande två avsnitt analyseras ”Vägplan för Väg 222 Skurubron” (Trafikverket 2014b)
samt ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014). I tabell 13 jämförs de två miljöbedömningarna mot varandra.
Tabell 13. Översiktlig jämförelse mellan MKB:erna Väg 222 Skurubron och Järnvägsplan FlackarpArlöv.
MKB
Namn
År

Trafikverket (2014b)
Vägplan för Väg 222 Skurubron
2014-10-31

Tyréns (2014a)
Järnvägsplan Flackarp-Arlöv
2014-05-24

Hanterar klimat

Ja

Ja

Har ett kapitel dedikerat för
klimat

Ja

Ja

E-LCA-perspektiv
Väldefinierade systemgränser
Framtidsscenario

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja. Använder sig av tre olika framtidsscenarion, baserat på tre olika
klimatmål. Ett mål för 2030 ett för
2035 och ett för att klara 2 graders-målet.

Begränsat. Beskriver trafikprognoserna för utbyggnadsförslaget.
Använder 2030 som prognosår.

Klimatanpassning

Ja, diskuterar hur projektet kan
tänkas påverkas av stigande
havsnivåer. Beräknar att stigande
havsnivåer inte kommer påverka
projektet.

Ja, detta är däremot inte lika tydligt som i Trafikverket (2014b).

CO2-ekv

Nej

Ja

Nyckelord

Klimatförändringar, klimat, global uppvärmning, växthusgas, koldioxid, översvämning, klimatanpassning.
Ja väldigt tydligt, återkopplat till
tre olika målnivåer.
Kort bakgrundsfakta
Förutsättningar
– Koldioxidutsläpp från trafiken
– Koldioxidutsläpp från trafikanläggningar
– Anpassning av vägtransportsystemet till klimatförändringar
Effekter och konsekvenser
– Effekter och konsekvenser under byggskedet av den nya motorvägsbron
– Effekter och konsekvenser under renoveringen av de två befintliga broarna
– Effekter och konsekvenser av
trafikanläggningen
Åtgärder
-Åtgärder som ska genomföras enligt plankarta eller planbeskrivning
-Förslag på ytterligare åtgärder

Klimatförändringar, klimat, global uppvärmning, växthusgas,
koldioxid, översvämning.

Återkoppling till klimatmål
Rubriker
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Ja, återkopplar till olika klimatmål.
Utsläpp av växthusgaser
– Bedömningsgrunder
Nuvarande förhållanden
Konsekvenser
– Nollalternativet
– Utbyggnadsförslaget
– sammanfattning
Möjliga ytterligare åtgärder

4.3.1.1 Vägplan för Väg 222 Skurubron
MKB:en har ett dedikerat kapitel för klimatpåverkan, se tabell 15. I kapitlet finns en tydlig
och kortfattad bakgrundsbeskrivning gällande drivkrafterna till att beskriva klimatpåverkan
från ett projekt. Därefter beskrivs förutsättningar och trender gällande utsläpp av växthusgaser, både nationellt och lokalt. Detta beskrivs tydligt med figurer vilket förtydligar dessa
trender för lekmän, figur 10 är ett exempel på detta, där transportsektorns utsläpp av växthusgaser mellan 1990–2011 redovisas.
Utsläpp av Växthusgaser från inrikes transporter 1990-2016
25000

Kton CO2-ekv

20000

15000

10000

5000

0

År
Vägtrafik

Militär transport

Flyg

Sjöfart

Järnväg

Figur 10. Exempel på hur trender beskrivs i inledningen av klimatkapitlet (Figuren är egenkomponerad, baserad på data från Naturvårdsverket (2018a)).

MKB:en har även en tydlig bakgrundsbeskrivning angående hur stor del av väg- och järnvägssektorns energi- och klimatbelastning som uppstår till följd av byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Detta lyfter fram hur projektet kan medföra klimatpåverkan i olika
faser och hur betydelsefullt det är att fundera över hur olika val och faser i ett projekt kan
öka eller minska klimatpåverkan.
MKB:en analyserar tre olika målnivåer för CO2utsläppen från trafiken 2030; ett lokalt mål,
ett regionalt mål samt ett globalt mål. Detta redovisas tydligt i tabellform. De antaganden
som gjorts för trafikprognoserna redovisas i text samt även de faktorer som inte tagits hänsyn
i prognoserna. Trafikprognoserna som används i analysen bygger på antagandet att trafiken
kommer att fortsätta öka likt dagslägets ökningar. Vidare är det ekonomiska styrmedel som
används endast dagens skatter, förutom avgift på den projekterade motvägsbron när denna
tagits i drift.
MKB:en tar hänsyn till hur klimatförändringar kan tänkas påverka projektet. Därav görs en
analys för hur förändringen av medelvattenstånd mellan 1990–2200 kommer att förändras
om den globala havsnivåhöjningen och landhöjningen är densamma som idag, se tabell 14.
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Utifrån detta resultat analyseras det hur denna förändring kommer påverka projektet. Tillskillnad från andra MKB:er ligger denna analys i ”klimatkapitlet” vilket belyser sammankopplingen mellan klimatpåverkan och klimatförändringar.
Tabell 14. Hur MKB:en väg 222 Skurubron analyserar om vägplanen behöver klimatanpassas mot
stigande havsnivåer (Värden från Trafikverket 2014b).
Kustområde
Absolut landhöjning
Medelvattenståndshöjning fram till år
2100
Medelvattenståndshöjning fram till år
2200

Globalt medelvärde
0 cm/ år
+100 cm

Stockholm
0,52 cm/år
+200 cm

+40 cm

+90 cm

Det redovisas tydligt i tabellform resultatet av beräkningarna gällande utsläpp av CO2 från
fordonstrafiken för nuläget, den färdiga anläggningen samt nollalternativet, se tabell 15. Utsläppen presenteras i utsläpp av CO2 och inte i form av CO2-ekvivalenter. Antaganden som
gjorts för dessa beräkningar redovisas även i dokumentet. Dessa antaganden bedöms relevanta då de är tydliga med vad de grundas på, vilket är Effektiva Energi- och Transportsystem (EET). Prognoserna för de framtida CO2-utsläppen förklaras även i text och det tydliggörs varför framtida utsläpp antas minska trots ökad trafik. Resultaten från analysen återkopplar även till de tre framtidsscenarion som beskrevs i början av kapitlet och det beskrivs
vilka åtgärder som krävs för att klara ett mål om 20–80 % minskning. Vidare förklarar Trafikverket (2014b) vad som krävs för att klara ett mål om 30–80 % minskning av CO2-utsläppen. Det som beskrivs krävs är antingen att fordonens emissioner minskar med mer än vad
EET-strategin räknar, eller att trafikarbetet minskar, eller båda delarna. Därav konstaterar
Trafikverket (2014b) att trots att CO2-utsläppen minskar i prognoserna, kommer vägplanen
innebära negativa konsekvenser på klimatet. Därav finns även en tydlig motivering och återkoppling till miljöaspektens bedömningsgrund, vilket också tyder på att bedömningsgrunden
är väl fungerande.
Tabell 15. Ett exempel på hur vägplan för väg 222 Skurubron presenterar och jämför CO 2-utsläpp
mellan olika alternativ med olika prognosår (Trafikverket 2014b).
Alternativ

Prognosår

Nuläge
Nollalternativ

2007
2030
2040
2030
2040

Vägplanen

Trafikarbete miljoner fordonskilometer/år
58
79
96
80
101

Procentuell förändring
av trafikarbetet i förhållande till nuläget

CO2 (ton)

+36 %
+66 %
+ 38 %
+ 74 %

11 832
9717
9024
9840
9494

Procentuell
förändring i
CO2-utsläpp
i förhållande
till nuläget
-18 %
-24 %
-17 %
-20 %

Det beskrivs hur materialanvändningen och massahanteringen kommer utgöra en bidragsgivare till materialrelaterade utsläpp av växthusgaser. I denna del finns inga redovisningar av
hur stora CO2-utsläppen ungefärligt kommer bli till följd av materialhanteringen och masshanteringen (möjligt att dessa parametrar inte är helt fastställda). I MKB:en finns även en
beskrivning av åtgärder som kan vidtas för att minska projektets påverkan på klimatet. Dessa
redovisas nedan.
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•

Åtgärd som ska genomföras i byggskedet enligt plankarta eller planbeskrivning:
Krav på EPD ska ställas vid upphandling av entreprenad

Ytterligare förslag:
• För att begränsa klimatutsläpp vid byggskedet och renoveringen ska transporterna
minimeras och planeras noggrant.
• Kloka materialval, dvs. med bättre klimatprestanda, under förutsättningen att övriga
tekniska och funktionella krav uppfylls.
• För trafikanläggningen: fortsatt arbete och utveckling gällande både Mobility Management samt åtgärder för att öka attraktiviteten för att resa kollektivt.
Åtgärderna kan ses som relevanta om dessa också tillämpas eftersom både material- och
teknikval har visat sig vara en bidragande del till olika projektets klimatpåverkan (se resultat
från litteratursammanställning). Om dessa åtgärdsförslag faktiskt kommer genomföras framkommer inte ur texten, utan beskrivs endast som förslag till möjliga åtgärder. Förslaget om
trafikanläggningen hade kunnat utvecklas. Likt resultaten från litteratursammanställningen
så kan det uppfattas som att det inte läggs så stor vikt på beskrivningen av åtgärder för att
minska ett projektets klimatpåverkan.
Generellt sett över kapitlet så finns en god användning av referenser. Dessa referenser består
bland annat av Naturvårdsverket, Stockholms läns landsting samt Trafikverket.

4.3.1.2 Järnvägsplan för Flackarp-Arlöv, fyra spår
MKB:en ”Järnvägsplan för Flackarp-Arlöv, fyra spår” (Tyréns 2014a) behandlar utsläpp av
växthusgaser som en egen miljöaspekt och har ett dedikerat kapitel för denna miljöaspekt,
se tabell 15. Under avsnittet ”samlad bedömning” beskrivs även projektets påverkan gällande utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv (60 år) i jämförelse med nollalternativet. En av anledningarna till att E-LCA är placerad under avsnittet ”samlad bedömning”
och inte under avsnittet ”utsläpp av växthusgaser” är enligt respondent 1 till MKB:en Järnvägsplan Flackarp-Arlöv (Tyréns 2014a) att:
”LCA-perspektivet inte passar in i det gängse sättet att konsekvensbeskriva ett projekt där man beskriver projektets konsekvenser utifrån ett
preciserat prognosår”
Det förklaras också tydligt i MKB:en att olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket
och att därför alla klimatpåverkande utsläpp redovisas i form av CO2-ekv. I bedömningsgrunder beskrivs vilket underlag som använts för att beräkna utsläppen av CO2-ekv. Enligt
respondent 1 ansågs svårigheten med att beskriva klimataspekten att:
”hitta en nivå som var lämplig, hitta relevanta jämförelser och antaganden samt att få fram beräkningsunderlag”
I MKB:en redovisas det även att materialet kommer att stå för den allra största påverkan,
följt av arbetsmaskiner. Detta är även motiveringen till bedömningarna har koncentrerats till
dessa poster. Positivt är också att en känslighetsanalys redovisas gällande materialvalens
inverkan på utsläppen av växthusgaser, vilket redovisas tydligt ett stapeldiagram, se figur
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11. Detta tillskillnad mot MKB:en ”Vägplan för väg 222 Skurubron”(Trafikverket 2014b),
där detta inte är belyst i lika hög grad. I MKB:en finns även livscykelanalyser för de två
olika valbara tekniska lösningar som finns vid konstruktionen av järnvägen. Dessa livscykelanalyser redovisar vilket alternativ som är bäst gällande klimatsynpunkt. De totala utsläppen av växthusgaser från bygget av järnvägen redovisas i ton CO2-ekvivalenter. Denna siffra
jämförs sedan mot hur många malmöbors utsläpp under ett år det motsvarar, vilket är ett bra
sätt att tydliggöra hur stor mängden är för lekmän. MKB:en är även tydlig med att det finns
osäkerheter i de antaganden och prognoser som beräkningarna grundar sig på samt vilka de
största osäkerheterna är.

Figur 11. Exempel på hur en känslighetsanalys gällande material kan redovisas i en MKB (Fritt tolkat
från Tyréns 2014a).

Bedömningen av projektets konsekvenser grundar sig på en avvägning mellan positiva och
negativa konsekvenser där de positiva konsekvenserna anses större än de negativa. Påverkan
under byggtiden beskrivs som negativ men till följd av att utbyggnadsförslaget möjliggör
överföring av transporter från väg till järnväg, bedöms projektet innebära en positiv konsekvens ur klimatsynpunkt. Denna överflyttning av vägtrafik till järnvägstrafiken illustreras
tydlig, se figur 12. Detta resonemang angående överflyttning av trafik bygger på antagandet
att en förbättrad järnvägstrafik minskar ökningen av vägtrafiken. I beräkningarna antas det
att ”hälften av persontrafikökningen och hela godstrafikökningen i utbyggnadsförslaget antas transporteras på väg i nollalternativet”, där miljövinsten är beräknad utifrån medellängder på såväl resor som transporter. Här hade scenarioanalyser kunnat användas för att medföra ett ännu mer trovärdigt resultat. Även en diskussion angående marginalel hade kunnat
förekomma. Detta enligt resonemang av Finnveden och Åkerman (2014) där utbyggnationen
av järnvägstrafiken innebär förändrad elanvändning (se litteratursammanställning).
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Figur 12. Exempel som visar hur en figur kan tydliggöra viktiga resonemang (Bild fritt tolkat av Tyréns
2014a)

Driftskedets påverkan beskrivs i CO2-ekv/år jämfört med nollalternativet, även överflyttningen av vägtrafik till järnvägstrafik beskrivs i CO2-ekv. I MKB:en nämns ingen kontroll
och uppföljning av klimatpåverkan. Tillskillnad från Väg 222 Skurubron (Trafikverket
2014b), finns en relativt generös beskrivning av ”möjliga ytterligare åtgärder”. Projektet har
klimatanpassats men detta är inte så belyst i MKB:en men i och med det nya EU-direktivet
kommer detta mest troligt behöva tydliggöras i framtida MKB:er. MKB:en kopplar samman
till olika miljömål i Sverige. Fler klimatmål hade däremot kunnat lyftas in i bedömningen,
likt MKB:n om väg 222 Skurubron (Trafikverket 2014b).
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4.4 Fallstudie 2-Analys av andra aktörers MKB:er
I följande två avsnitt analyseras miljöbedömningarna High speed Two [HS2] (2013) från
England samt Asplan Viak AS (2011) från Norge. I tabell 16 jämförs de två miljöbedömningarna mot varandra.
Tabell 16. Översiktlig jämförelse mellan miljöbedömningarna Asplan Viak AS (2011) och HS2 (2013)
MKB
Namn
År
Hanterar klimat
Har ett kapitel dedikerat för klimat

E-LCA-perspektiv
Väldefinierade
systemgränser
Framtidsscenario

Asplan Viak AS (2011)
Miljöbudget för Follobanen Infrastruktur
2011-05-06
Ja

HS2 (2013)
HS2, London-West Midlands, England

Ja, Miljöbudget är ett fristående dokument och tillägg som syftar till att bidra
till en kvalitativ och kvantitativ värdering av miljöpåverkan ur ett E-LCAperspektiv
Ja
Ja

Ja

Nej

2013–11
Ja

Ja
Ja

Klimatanpassning
CO2-ekv

Nej
Ja

Ja, använder 3 olika framtidsscenarion
för att beräkna projektets påverkan under
drift
Ja (flood risk assessment)
Ja

Åtgärder för att
minska klimatpåverkan
Återkoppling till
miljömål

Framkommer ej

Ja, bland annat plantering av träd

Nej

Ja, tydligt

4.4.1 HS2 (2013), England
Projektet som behandlas i MKB:en ”HS2, London-West Midlands, England” (HS2 2013) är
projekterandet av en höghastighetsjärnväg mellan London-West Midlands, England. Projektet är ett större projekt och MKB:en är därför uppdelad i en mängd olika rapporter.” Volume 3: Wide route effects” har ett kapitel som beskriver projektets klimatpåverkan. MKB:en
behandlar därav klimat som en miljöaspekt och har ett dedikerat kapitel för klimat. MKB:en
är tydlig med referenser. Bedömningen av projektets klimatpåverkan bygger på 252,5 km
spår och tar hänsyn till både konstruktion, drift och åtgärder för att mildra klimatpåverkan.
MKB:en applicerar även ett livscykelperspektiv. Detta är särskilt tydligt vid bedömningen
av konstruktionsfasens klimatpåverkan då hänsyn tas till utsläpp som härrör konstruktionsmaterial, konstruktionsaktiviteter och landanvändning. Vid driftens klimatpåverkan räknas
olika faktorer in som: el som används för att driva projektets tåg, stationer och tunnelfläktar;
passageraromställning till följd av att projektet kommer locka användare från vägtrafiken,
det klassiska tågnätverket och luftfarten; nya resor för att komma åt de nya stationerna; frigjord kapacitet på det klassiska nätverket eftersom projektet gör det möjligt för frakt att
flyttas från vägnätet till järnvägsnätet; CO2-bindning genom att plantera 2 miljoner träd.
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Dessa antaganden framkommer tydligt i MKB:en. I MKB.erna ”Väg 222 Skurubron” (Trafikverket 2014b) och ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv”(Tyréns 2014a) är sådana antaganden
inte lika uppenbara.
Klimatpåverkan redovisas i form av CO2-avtryck, där CO2-avtrycket är i ton CO2-ekvivalenter. I MKB:en beskrivs det även tydligt vilka växthusgaser som infattas i CO2-avtrycket
samt vad enheten CO2-ekvivalenter innebär, detta likt MKB:en ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014a). Projektets totala CO2-avtryck vid drift beräknas för en period på 60 år,
men även för 120 år som är projektets förmodade livslängd. För konstruktionsfasen baseras
bedömningen på en period på 10 år. Tidsperioden på 60 år är densamma som för ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014a). MKB:en jämför även hur stor del projektets totala
utsläpp kommer att bidra till i Storbritannien år 2030 och hur stor del av utsläppen projektet
kommer utgöra i dagsläget (då år 2013). MKB:en har ett helt delkapitel som återkopplar till
både internationella och nationella mål samt EU-mål. För att tydliggöra vilka utsläpp som
förknippas i drift- och konstruktionsfasen och vad som innefattas i bedömningen tydliggörs
detta i text och figur likt figur 13 nedan.

Figur 13. Utsläpp av växthusgaser som förknippas med drift- och konstruktionsfasen (Bild fritt tolkat
från HS2 2013).

MKB:en är tydlig med vilka antaganden som gjorts och förklarar att vissa osäkerheter uppkommer till följd av dessa, särskilt de som täcker en längre tidsrymd. Dessa antaganden
kommer även ha en stor inverkan på projektets klimatutsläpp. Antaganden som utförarna har
gjort handlar bland annat om:
•
•

Ersättningsgraden från fossila bränslen till CO2-låga produktionsalternativ i elproduktionen.
Stål- och cementindustrins förmåga att genomföra större effektivitetsåtgärder (vilket
skulle minska stål och cements klimatavtryck)
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•
•

Fordonsflottans förändringshastighet gällande hur snabbt elbilar kommer implementeras i fordonsflottan.
Förändringar i luftfartspolitiken kring flygbränslen och flygplatsers kapacitet.

För att ta hänsyn till dessa osäkerheter presenteras CO2-avtrycket i form av ett intervall.
Detta intervall representeras av två scenarier som i stor utsträckning bygger på prognoser
om dessa antaganden. Antaganden som gjorts under projektgången samt sådant som inte
inkluderas i bedömningen finns även listat i MKB:ens appendix. Driftskedets klimatavtryck
redovisas för de två olika nämnda scenarierna på ett tydligt sätt med både positiva och negativa poster, se tabell 17. MKB:en delger även åtgärder som kan vidas för att minska CO2avtrycket.
Tabell 17. Exempel från HS2 (2013) för hur ett projekts klimatavtryck kan redovisas.
Scenario A (t CO2e)
Emissioner vid drift
Trafikomställning
Fraktskifte från väg till järnväg
Plantering av träd
Totalt

2 800 000
-3 200 000
-2 070 000
-500 000
-2 970 000

Scenario B
(t CO2e)
1 750 000
-2 340 000
-2 070 000
-500 000
-3 160 000

MKB:en illustrerar även tydligt, se figur 14, vilket inflytande projektet har över bidragande
faktorer som kommer påverka CO2-avtrycket. Faktorerna högst upp i figuren är de faktorer
som projektet har ett direkt inflytande över. De mot mitten är faktorer som påverkas i en lite
större grad av regeringens politik och har en stark indirekt påverkan på CO2-utsläppen. I
botten av figuren ingår faktorer utanför politikens och projektets direkta inverkan (såsom
CO2-avtrycken för alternativa transportmedel).

Figur 14. Presentation över hur ett projekt kan påverka olika faktorer. (Bild inspirerad av HS2 2013)
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I MKB:en finns tydliga figurer över hur stora drift- och konstruktionsfasens CO2-utsläpp är
i förhållande till trafikomställning, plantering av träd samt fraktomställningen (vilka alla
minskar CO2-utsläppen). Även det totala nettot för projektet redovisas, se figur 15. För att
tydliggöra projektets klimatpåverkan samt för att sätta detta i ett sammanhang, jämförs utsläppen i förhållande till Storbritanniens totala växthusgasutsläpp samt även transport, järnvägs- och byggsektorns växthusgasutsläpp. Projektets CO2-utsläpp jämförs också mot utsläppen som uppkommit om en motorväg istället skulle byggas.

Figur 15. Exempel på hur ett projekts netto-påverkan kan redovisas i tabellformat (figuren är fritt tolkat
från HS2 2013)

För att tydliggöra projektets nytta, utvärderas även CO2-utsläppen per passagerarkilometer
för det föreslagna systemet under viktigaste bedömningsåren (2026, 2041, 2050 och 2086).
CO2-utsläppen per passagerarkilometer jämförs också mot andra transportmedel.
I MKB:en används även känslighetsanalys och scenarioanalys för att påvisa spannet av CO2avtrycket. Detta eftersom CO2-avtrycket vid drift är mycket känslig för hur prognoserna för
framtida bränslekällor för elproduktion och hur stor elbilsflottan är, därav används två scenarios och en känslighetsanalys. Olika scenarier har även använts för att beskriva byggskedets potentiella CO2-avtryck. Dessa scenerier tillämpar olika CO2-faktorer för betong och
stål eftersom dessa material beräknas bidra med cirka 80 % av de totala utsläppen i byggnadsfasen.

4.4.2 Asplan Viak AS (2011), Norge
I ”Miljöbudget för Follobanen Infrastruktur” (Asplan Viak AS, 2011) bedöms projektets
klimatpåverkan i ett separat dokument, detta tillskilland från de två svenska MKB:erna
”Vägplan väg 222 Skurubron” (Trafikverket 2014b) och ”Järnvägsplan Flackarp-Ar-
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löv”(Tyréns 2014a).. Detta beror på at det i Norge har utvecklats ett tillägg till miljökonsekvensbedömningen som ska bidra till en kvalitativ och kvantitativ värdering av framtida
miljöpåverkan utöver den påverkan på miljö och natur som traditionellt behandlas i MKB:er.
Detta tillägg kallas Miljöbudget. Miljöbudgeten presenterar den potentiella miljöpåverkan
vid utbyggnation, drift, underhåll och avvecklingen av infrastrukturen ur ett livscykelperspektiv. Svårigheter med att använda sig av ett E-LCA-perspektiv i miljöbedömningar anser
respondent 4 är att:
”Klimatåtgärder i vissa fall kan leda till större konsekvenser för andra
miljöaspekter. Exempelvis om ett järnvägsspår dras igenom ett viktigt
naturområde så kanske orsakar minst markanvändning, vilket kräver betongväggar som ger högre utsläpp av växthusgaser. I sådana fall kan
vissa argumentera för att vi måste ta klimathänsyn (vilket sänker kostnaderna) och den sårbara naturen måste prioriteras bort till hänsyn för
klimatet. Dessa diskussioner kan hittas i ett projekt. Men det är viktigt
att man fokuserar på minskningar av växthusgaser där det inte finns
några andra viktiga miljöaspekter som ska minimeras”
MKB:en redovisar tydliga systemgränser och vad som ingår eller inte ingår i analysen. Detta
likt MKB:en HS2 (2013). MKB:en diskuterar även vikten av att välja likvärdiga så kallade
”funktionella enheter” för att kunna jämföra exempelvis olika transportsystem som väg och
järnväg samtidigt som klimatbetungande processer kan identifieras. Detta görs genom att
använda CO2/Km järnväg.
Nackdelar med miljöbudgeten är att den inte väger in några framtidsscenarion eller återkopplar till miljömål. Den tar inte heller upp någon form av klimatanpassning. Fördelen med
utredningen att den på ett tydligt sätt redovisar resultaten av livscykelanalysen. Resultaten
blir tydliga och redovisas i form av CO2-ekv. Analysen jämför olika materialalternativ och
sträckaalternativ. Detta jämförs även mot andra aspekter; Ozonnedbrytning, försurning,
övergödning, fotokemisk smog, vilket gör att analysen skulle passa bra i ett kapitel om kumulativa effekter och kan med fördel byggas in i olika kapitel i en MKB, likt Hands och
Hudson (2016) föreslår. Eftersom klimataspekten är så tvärgående är det positivt att MKB:en
tar hänsyn till fler faktorer än endast globaluppvärmning som generellt sett kopplas ihop
med klimataspekten. Alla enheter redovisas även i form av ekvivalenter och det finns en
beskrivning om vad dessa ekvivalenter innebär, se tabell 18.
Tabell 18. Hur olika parametrar i miljöbedömningen kan redovisas (inspiration från Asplan Viak As
2011)
Miljökonsekvens
Global uppvärmning (GWP 100 år)
Försurning
Nedbrytning av ozonlagret
Fotokemisk smog (marknära ozon)
Eutrofiering (övergödning)

Föroreningsfaktor
kg CO2-ekvivalenter
kg SO2-ekvivalenter
kg CFC-11 ekvivalenter
kg eten-ekvivalenter
kg PO4-3-ekvivalenter
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De fördelar och nackdelar som upplägget med en så kallad miljöbudget har anser respondent
4 är följande:
”Den stora fördelen är att vi kan identifiera potentiella utsläppsminskningar och åtgärder för att minska utsläppen vid planering av infrastrukturprojekt. Vi kan göra det från de tidiga stadierna av planeringen,
vilket i sin tur gör det möjligt att hålla kostnaderna nere. Nackdelen är
att vi i stort sett beräknar de totala utsläppen och inte är så bra för att
identifiera utsläppsminskningar. En annan nackdel är att klimatbudgeten i många fall utarbetas som alla andra rapporter, men det bör integreras i planeringen så att de som planerar kan använda kunskapen från
LCA-rådgivaren och införa åtgärder som bidrar till minskningar. Metod
och verktyg är inte tillräckligt bra implementerade i planeringen ännu.”
Likt HS2 (2013) är tidsperspektivet och järnvägens livstid satt till att vara 60 år. Här beskrivs
det tydligt att detta antagande kommer medföra att delar i systemet som har en längre livstid
kommer att få en högre klimatpåverkan i miljöbudgeten än vad den egentligen kommer vara.
För andra delar i systemet som har kortare livstid så kommer istället deras klimatpåverkan
att under estimeras. Sådana resonemang tydliggör de osäkerheter som finns i analysen och
att belyser dessa.
I slutsats och bedömning sammanställs de viktigaste resultaten från livscykelanalysen i
punktform och det finns en tabell, se tabell 19 som beskriver utsläppsekvivalenter av klimatpåverkande gaser samt alla de andra parametrarna (se tabell 18) för de olika faserna i projektet.
Tabell 19. Hur ett projekts upphov till olika parametrar kan beskrivas i en MKB (Asplan Viak AS
2011).
Plan

Utbyggning

Underhåll

Avveckling

220 milj.

Underhållsavfall
23,2 milj.

21,2 milj.

Total infrastruktur
671 milj.

Klimatgasutsläpp
[kg CO2-ekv]
Ozonnedbrytning
[CFC-11 ekv]
Försurning
[kg SO2-ekv]
Övergödning
[kg P-ekv]
Fotokemisk
smog
[NMVOC-ekv]
Lokala klimatgasutsläpp
[kg CO2-ekv]

407 milj.
83,5

87,1

4,04

1,19

CFC-11

3,1 milj.

819 000

114 000

45 500

4,1 milj.

120 000

99 300

2240

1150

223 000

3,55 milj.

772 000

189 000

72 500

4,58 milj.

54,9 milj.

9,6 milj.

-

-

-

MKB:en tar även upp växthusgasutsläpp lokalt och utanför Norge. Där lokala utsläpp definieras på nationell nivå. I detta innefattas energianvändning från maskiner i byggfasen och
vid underhåll samt den direkta elförbrukningen i samma faser. Energiförbrukningen är baserat på förbränning av diesel och den direkta elanvändningen är baserad på norsk elmix
med inkluderad nettoimport vilket ger en högre utsläppsintensitet om endast norsk elmix
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hade använts. Det beskrivs även att om nordisk elmix hade använts i analysen så hade växthusgasutsläppen från elanvändningen varit fem gånger så stor.

4.5 Fallstudie 3-Existerande vägledningar
Enligt Vergoulas et al. (2017) bör utsläpp av växthusgaser både bedömas och redovisas i en
MKB av god praxis. Detta i linje med Institute of Environmental Management and Assessments (IEMA) övergripande principer:
”alla växthusgasutsläpp kommer att bidra till klimatförändringen och kan därigenom anses vara betydelsefulla, oavsett om det är en ökning eller minskning av utsläpp”
Vergoulas et al. (2017) beskriver ett flertal frågor som kan övervägas för att stödja utsläppsbedömningar och åtgärder i MKB-processen. Även European Comission (2013) beskriver
vilka nyckelfrågor som kan vara bra att ställa för att lyckas med integreringen av klimatfrågor. Dessa frågor är sammanställda i tabell 20.
Tabell 20. Sammanställning av frågor som kan lyftas in i MKB-processen (European Comission,
2013; Vergoulas et al., 2017).
(European
Comission,
2013)

Direkta utsläpp av växthusgaser

Indirekta utsläpp av växthusgaser
pga ökad användning av energi
Indirekt utsläpp av växthusgasaser
som orsakas av någon stödjande
verksamhet eller infrastruktur som är
direkt kopplad till genomförandet av
det föreslagna projektet (t.ex. transport)
(Vergoulas et al. 2017)

Kommer projektet ge upphov till utsläpp av CO2 eller
någon annan växthusgas som beskrivs i FN:s klimatkonvention (UNFCCC)?
Kommer projektet göra anspråk på mark, förändra
markanvändningen, medföra skogsbruksverksamhet
(ex. avskogning) som kan leda till ökade utsläpp? Innehar projektet andra aktiviteter som kan bidra till utsläppsänkor (ex. skogsplantering)?
Kommer projektet att signifikant påverka energianvändningen?
Är det möjligt att använda förnybar energi?
Kommer projektet att signifikant öka eller minska efterfrågan av persontransporter? Kommer projektet att
signifikant öka eller minska godstransporter?

Har man reflekterat över GHG-utsläpp vid designen av
projektet?
Kommer projektet medföra en nettovinst gällande utsläpp av växthusgaser?
Vilka alternativ har projektet jämförts mot?
I vilken del av projektfasen kommer med sannolikhet
störst utsläpp att uppstå?
Vilken omfattning/storlek har konstruktionen, storleken
på försörjningskedjan, hur klimatsmarta är materialen
som ska användas?
Hur ser projektets användande av energi, material och
upphov till avfall ut?
Vilka internationella, nationella och sektoriella lagar
och mål om klimatförändringar relevanta för projektet
finns?
Finns det några relevanta sektorspecifika strategier
och mål som bör tas upp i MKB:en gällande växthusgasutsläpp?
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Vergoulas et al. (2017) beskriver även att ett så kallat modulärt tillvägagångsätt kan användas för att förenkla valet av systemgränser vid bedömningen. Projektet delas in i olika moduler där en modul syftar till ett visst livscykelstadie i projektet, se figur 16. Alla moduler
behöver inte användas i bedömningen, så länge detta motiveras. Däremot är det minsta som
kan förväntas att direkta växthusgasutsläpp från ett projekt beskrivs (Vergoulas et al. 2017).

Figur 16. Olika block som kan användas i en MKB för att integrera ett LCA-perspektiv (Bild inspirerad
av (Vergoulas et al., 2017))

Bedömningar av klimateffekter kommer innebära att en mängd osäkerheter kommer att uppstå i MKB:en. MacDonald et al. (2015) beskriver tre typer av osäkerheter som kan uppstå i
och European Comission (2013) ger vägledning till hur dessa osäkerheter lättare kan hanteras, se tabell 21. Ett annat sätt att hantera osäkerheter på kan vara att beräkna sannolikhet.
Det kan inte eliminera osäkerheter, men det kan hjälpa till att förbättra förståelsen av nivå
för osäkerheten. För att lyckas med detta krävs det att osäkerheten är väl förklarad och kommunicerad (European Comission 2013) Däremot är det viktigt att vara konsistent med användandet av termer och hur dessa relateras till de olika grader de representerar, likt tabell
22. Signifikanskriterier kan också vara användbart, dessa kan utvecklas från befintliga lagstiftningar, mål och vägledningar (MacDonald et al. 2015).
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Tabell 21. Osäkerheter som måste hanteras i en MKB och tips på hur hanteringen kan förenklas
(European Comission 2013; MacDonald et al. 2015)
MacDonald et al. (2015)

European Comission (2013)

Osäkerheter som behöver hanteras
Vilken klimatprediktering/projicering som används- eftersom
detta ger information om vilka parametrar som bör hänsyn
till i bedömnings- och konstruktionsprocessen
Vilket klimatförändringsscenario som ska ingå i designendvs. hur robust mot klimatförändringar den förslagna konstruktionen behöver vara
Hur nulägesbeskrivningen kommer att utvecklas i det framtida predikterade klimatet, och hur den kan bedömas.
För att förenkla hanteringen av osäkerheter
Bekräfta antaganden och begränsningar av nuvarande
kunskaper
Basera rekommendationer på försiktighetsprincipen
Förbered för adaptiv hantering
Källan för klimatprognoser och de antal prognoser som används I MKB:en (och projektdesignen) måste beskrivas tydligt.

Tabell 22. Tabell som beskriver hur sannolikhet kan kategoriseras och förklaras i MKB:er (European
Comission, 2013)
Skala sannolikhet
Praktiskt taget säkert
Väldigt säkert
Säkert
Ungefär lika sannolikt som inte
Osannolikt
Väldigt osannolik
Exceptionellt osannolikt

Sannolikheten för resultatet
99–100 % sannolikhet
90–100 % sannolikhet
66–100 % sannolikhet
33–66 % sannolikhet
0–33 % sannolikhet
0–10 % sannolikhet
0–1 % sannolikhet

För att förenkla bedömningen av långsiktiga och kumulativa effekter som ofta måste hanteras i samband med klimataspekten beskriver European Comission (2013) att:
•

•
•

•

”ögonblickliga bilder” i analysen ska undvikas, istället bör trender, med och utan
det planerade projektet, beaktas. Utvecklingen av nulägesbeskrivningens framtida
tillstånd bör också uppmärksammas. Det nuvarande tillståndet hos miljön är inte
nödvändigtvis det framtida läget för miljön, trots utan inverkan av projektet. Ett förändrat klimat kan innebära att design och drift av ett projekt som är avsett för ett
visst klimatscenario, inte längre kommer att vara relevant om 20 år (EU).
För att förstå vilka kumulativa effekter som kan vara signifikanta bör kausalkedjor
eller nätverksanalys användas
Hänsyn till naturens tröskelvärden bör tas med i bedömningen, vilket är ett ekosystems kapacitet att hantera förändringar utan att förlora dess huvudsakliga attribut
och funktioner.
Arbeta med ”worst case” och “best case” scenarios.

Vid klimatanpassning av ett projekt kan olika scenarioanalyser användas för att förutspå hur
ett projekt kan komma att påverkas av ett framtida förändrat klimat. Projekt med kortare
livslängd än 2040 är däremot inte så känsliga mot olika scenarier eftersom det finns en viss
tröghet i klimatsystemet. Därmed kommer klimatet vara relativt okänslig mot utsläppen av
växthusgaser under de kommande två eller tre decennierna. För projekt vars livslängd
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sträcker sig förbi 2040 är det däremot viktigt att överväga rätt klimatscenario då klimatprognoserna skiljer sig allt mer (MacDonald et al. 2015). Riskbedömningar kan användas för
att identifiera lämpliga anpassningsåtgärder, inklusive designfunktioner och byggmaterial,
för att ge lämplig motståndskraft mot ökat extremväder samt förändringar i genomsnittliga
förhållanden( MacDonald et al. 2015).
Även om kvantitativa bedömningar är att föredra, är kvalitativa bedömningar acceptabla.
Detta om exempelvis relevant data saknas, eller då ”lindrande åtgärder” överenskoms tidigt
i designfasen (Vergoulas et al. 2017)
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4.6 Sammanställning fallstudie 1 och fallstudie 2
”Väg 222 Skurbron” (Trafikverket 2014b) samt ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns
2014a) var de två MKB:er som valdes ut till Fallstudie 1. Dessa två MKB:er figurerar som
exempel på Trafikverkets exempelbank och detta av goda anledningar. Även fast klimatfrågan behandlades relativt väl i båda MKB:erna så fanns det en skillnad hur den behandlades
mellan dem. Båda två besitter ändock vissa element som skulle kunna förbättra Trafikverkets
egna tillvägagångsätt gällande klimatfrågan.
För ”Väg 222 Skurubron” (Trafikverket 2014b) finns följande positiva angreppssätt som kan
tillföras i fler av Trafikverkets MKB:er:
•
•
•
•
•
•
•

Dedikerat kapitel för klimatpåverkan.
Tydlig och kortfattad bakgrundsbeskrivning gällande drivkrafter för att beskriva klimatpåverkan från ett projekt samt projektets klimatanpassning.
Analyser för olika målnivåer gällande CO2-utsläppen från trafiken (ett lokalt mål,
ett regionalt mål samt ett globalt mål).
Tydliga redovisningar av antaganden för bland annat trafikprognoser, men även för
sådant som inte tagits hänsyn till.
Hänsyn till hur klimatförändringar kan tänkas påverka projektet. Koppla ihop klimataspekten med klimatanpassning.
Kvantitativa redovisningar av CO2-utsläpp från fordonstrafiken för nuläget, den färdiga anläggningen samt nollalternativet, se tabell 14.
God användning av referenser.

Från ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014a) finns följande positiva attribut:
•
•
•

•
•

Dedikerat kapitel för klimatpåverkan.
Livscykelanalys. Beskrivning av projektets påverkan gällande utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv (60 år) i jämförelse med nollalternativet.
Tydlig bakgrundsbeskrivning om växthusgaser och varför alla klimatpåverkande utsläpp redovisas i form av CO2-ekv. I bedömningsgrunder beskrivs vilket underlag
som använts för att beräkna utsläppen av CO2-ekv.
Känslighetsanalys gällande materialvalens inverkan på utsläppen av växthusgaser,
vilket redovisas tydligt ett stapeldiagram.
Livscykelanalyser för de två olika valbara tekniska lösningar som finns vid konstruktionen av järnvägen.

Centrala punkter som Asplan Viak AS (2011) beskriver i miljöbedömningen och som skulle
kunna stärka Trafikverkets MKB:er gällande klimataspekten beskrivs nedan:
•

Använda ett tydligare livscykelperspektiv och systemperspektiv vid analys av klimataspekten.

56

•
•

•

Redovisa utsläpp relaterade till projektets olika livscykelfaser för alla miljöpåverkanskategorierna i tabeller och figurer.
Redovisning av viktiga systemgränser, antaganden och förutsättningar för livscykelanalysen. Detta kan exempelvis vara att redovisa:
o Vilka enheter som ingår i systemets infrastruktur, stationer, belysning,
transporter av råvaror och material m.m.
o Vilka livsfaser som tas med i analysen.
o Detaljeringsgrad - avgränsningar gällande material, inmatningsfaktorer och
enhetsprocesser i värdekedjan och livscykeln.
o Miljökonsekvenskategorier och miljöindikatorer - presentation av resultat
från urval av potentiell klimatpåverkan från E-LCA.
Redovisa resultaten med funktionella enheter, exempelvis genom CO2-ekv/Km järnväg.

HS2 (2013) är det projekt med störst budget av de fyra undersökta MKB:erna. Det är också
detta projekt som därav undersöker klimataspekten mest grundligt. Eftersom rekommendationerna till Traikverket handlar om projekt med mindre budget än HS2 (2013) budget är dess
metodik för att analysera klimataspekten helt överförbar. Däremot innehar MKB:en element
som skulle kunna stärka Trafikverkets MKB:er. Nedan beskrivs några centrala punkter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Beskrivning av hur många km-spår som bedömningen bygger på.
Tydligt livscykelperspektiv. Särskilt tydligt vid konstruktionsfasens klimatpåverkan
(se figur 13 och figur 15).
Redovisar klimatpåverkan i CO2-avtryck med enheten CO2-ekvivalenter.
Tydlig bakgrundsbeskrivning om vilka växthusgaser som innefattas i enheten CO2ekv.
Totalt CO2-avtryck vid drift beräknas både för en livslängd på 60 år samt för en
livslängd på 120 år, där den senare livslängden motsvarar projektets mer troliga livslängd.
Tydlighet med antaganden och osäkerheter.
Använder två möjliga scenarion för att beskriva CO2-avtrycket, se figur 15.
För att tydliggöra projektets nytta, utvärderas CO2-utsläppen per passagerarkilometer.
God användning av referenser.
Känslighetsanalys gällande materialvalens inverkan på utsläppen av växthusgaser,
vilket redovisas tydligt ett stapeldiagram.
Livscykelanalyser för de två olika valbara tekniska lösningar som finns vid konstruktionen av järnvägen.
De totala utsläppen av växthusgaser från bygget av järnvägen redovisas i ton CO2ekvivalenter. Driftskedets påverkan beskrivs i CO2-ekv/år jämfört med nollalternativet.
Tydliga figurer för att framhäva viktiga resonemang.
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5. Diskussion
I följande kapitel sammanställs och diskuteras resultaten från litteratursammanställningen,
och fallstudierna. I avsnitt 5.1 beskrivs olika angreppssätt från fallstudie 1 och 2 som skulle
kunna bidra till att stärka Trafikverkets MKB:er gällande beskrivning av klimataspekten. I
avsnitt 5.2 beskrivs de punkter som skulle kunna förbättras i Trafikverkets MKB:er för vägoch järnvägsplaner. Kapitlet avslutas med rekommendationer som skulle kunna tydliggöra
och förbättra bedömningen av klimataspekten i MKB:er för väg- och järnvägsplaner.

5.2 Förbättringspunkter Trafikverket
Av Trafikverkets 20 undersökta rapporter, fanns det en stor spridning för om klimatfrågan
behandlades samt hur den behandlades. Endast fyra av 20 undersökta MKB:erna behandlade klimataspekten såväl att de kunde kategoriseras in i ett ”ja”. Detta påvisar att det existerar vissa förbättringsmöjligheter gällande inkluderandet av klimataspekten. Avgörandet
av vad som är en tillräckligt noggrann analys av klimataspekten ligger däremot hos Länsstyrelsen. Däremot kan det nog antas att de MKB:er som endast kategoriserar in sig i ”ytterst
lite” samt ”nej” inte kommer vara tillräckliga. Särskilt då många gånger belägg för uteslutandet/ den minimala hanteringen av aspekten saknas. Storleken på projektet kommer vara
avgörande för hur noggrann analys som krävs, men såvida klimataspekten inte kan avgränsas
bort helt så borde minimumkravet vara att redovisa utsläpp av växthusgaser (positiva eller
negativa). Detta är också i linje med som Europaparlamentets och rådets direktiv
(2014/52/EU) föreslår. Denna redovisning var något som saknades i flera av de undersökta
MKB:erna. De som behandlade klimataspekten ”ytterst lite” kopplade allt oftast samman
projektets inverkan på det svenska miljömålet ”begränsad klimatpåverkan”, men då endast
kvalitativt. Även de som kategoriserar in sig i ”Ja, till viss del” redovisar inte heller alltid
kvantitativa värden för utsläppen av växthusgaser. I många MKB:er används bedömningsgrunder likt de i tabell 23 för att värdera ett projekts klimatpåverkan. Eftersom dessa inte
kopplas ihop med några mål eller värden kan konsekvenserna bedömas olika av olika personer.
Tabell 23. Exempel på bedömningsgrunder som används i Trafikverkets MKB:er.
Stora konsekvenser
Måttliga konsekvenser
Små konsekvenser
Positiva konsekvenser

Uppstår om projektet medför ett stort ökat utsläpp av växthusgaser
Uppstår om projektet medför ett måttligt ökat
utsläpp av växthusgaser
Uppstår om projektet medför ett marginell ökat
utsläpp av växthusgaser
Uppstår om projektet medför minskat utsläpp
av växthusgaser t.ex. genom att vägåtgärderna
medför en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och förbättrar möjligheten att nyttja kollektivtrafik
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I figur 9 (se fallstudie 1), kan vissa nyckelord använda i de olika MKB:erna ses. I figuren
syns en stor spridning mellan användandet av olika ord och uttryck som används. Det mest
vanliga är ordet är ”klimat”, det minst vanliga ordet är ”extremt regn/väder” och därefter
”global uppvärmning”. Ordet klimatanpassning, används i 6 av 20 MKB:er. I och med det
nya EU-direktivet är detta något som skulle kunna tydliggöras i Trafikverkets MKB:er. Det
som även framkom när det söktes efter de särskilda nyckelorden var att termer som koldioxid-koldioxidekvivalenter, klimatgaser-växthusgaser, global uppvärmning-klimatförändringar-förändrat klimat är uttryck som används i samma sammanhang för att beskriva
samma ämne.
Från fallstudie 1 framkom det att endast 5 av 20 MKB:er beskrev klimatpåverkan ur ett
livscykelperspektiv. Detta kan mest troligt förklaras av att detta perspektiv är något som
införts nyligen inom Trafikverket, de MKB:er som hade ett livscykelperspektiv var inte mer
än fyra år gamla (år 2018). Även budgeten på projektet är avgörande för om ett livscykelperspektiv applicerades, med undantag från (ÅF Infrastructure AB 2017) som är ett relativt
litet projekt (liten åtgärd). Denna MKB använde sig av E-LCA-perspektiv, men redovisade
däremot inte resultatet kvantitativ. De gånger när ett livscykelperspektiv används saknas det
i vissa fall definitioner för vad som ingår i livscykelanalysen gällande systemgränser och
livscykelfaser. ”Väg 222 Skurubron” (Trafikverket 2014b) är relativt noggrann med att redovisa dessa osäkerheter, men detta skulle också kunna tydliggöras i fler av Trafikverkets
MKB:er.
Vid planering av, framförallt järnväg, så kan de positiva effekterna redovisas tydligare. Något som det kanske bör läggas vikt på är hur framtida klimatförändringar och ökad trafik i
järnvägssystemet kommer att påverkas, likt ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014a).

5.3 Rekommendationer
Av de fyra MKB:er som analyserats så har alla fördelar och nackdelar. Det som är tydligt att
det finns en förbättringspotential i alla fyra MKB:er gällande klimatbedömningar. Detta beror antagligen tillstörsta del på att klimataspekten är en ny miljöaspekt som inte tidigare har
behandlats i MKB:er (Jiricka et al. 2016). En annan orsak kan vara att klimataspekten inte
kan hanteras på samma sätt som andra mer traditionella miljöaspekter. Detta på grund av
dess komplexa natur men även på grund av att dess effekter och konsekvenser är tvärsektoriella (Beyer & Yeomans 2007; Jiricka et al. 2016). Därav krävs oftast ett tydligt systemtänk.
Hur dessa effekter ska bedömas är däremot inte alltid självklart.
”Svårigheten var att hitta en nivå som var lämplig, hitta relevanta jämförelser och antaganden samt att få fram beräkningsunderlag.” (Respondent 1)
Denna svårighet att bedöma klimataspekten var också något som framkom i litteratursammanställningen. Bland annat fastslogs det att mer systematiska bedömningsmetoder behövs
utvecklas (Yi & Hacking 2011). Av det som framkommer ur fallstudierna och litteratursammanställningen, kan bra bedömningsgrunder vara att koppla projektet till globala, nationella
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och regionala mål (Finnveden & Åkerman 2014; Ohsawa & Duinker 2014), detta likt ”Väg
222 Skurubron” (Trafikverket 2014b) och HS2 (2013). Om denna koppling däremot saknas,
finns risk för att viktiga hållbarhetsaspekter inte inkluderas i planeringen (Finnveden &
Åkerman 2014; Ohsawa & Duinker 2014). Ett annat sätt att bedöma klimatpåverkan kan
vara genom att använda funktionella enheter, exempelvis genom CO2-ekv/Km järnväg,
såsom i den norska MKB:en. Detta ger även möjlighet att jämföra olika projekt och transportmedel mot varandra, vilket kan vara särskilt positivt vid järnvägsprojekt eftersom dessa
representerar ett mer ”hållbart byggande” i jämförelse med vägprojekt.
Ur litteratursammanställningen framkommer det att ett E-LCA perspektiv i MKB-processen
kan tillföra stor nytta (Manuilova et al. 2009; Židonienė & Kruopienė 2015). Dels ger ett ELCA-perspektiv ett tydligt ramverk att hålla bedömningen inom, vilket medför ett tydligare
systemperspektiv i bedömningen. Dels är det lättare att finna poster som ger upphov till
utsläpp av växthusgaser (Manuilova et al. 2009; Židonienė & Kruopienė 2015). Ett systemperspektiv är också av stor vikt för att kunna bygga hållbara samhällen. I ett senare planeringsskede vid väg- och järnvägsprojekt jämförs ofta alternativa tekniska lösningar och arbetsmetoder i byggskedet. Därav kan det vara av nytta att fokusera E-LCA till dessa skeden
(Block A i figur 16). Särskilt då det framkommer från litteratursammanställningen att byggmaterialet har en mycket stor inverkan på utsläppen av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv (särskilt betong, asfalt och stål)( Huang et al. 2015; Miliutenko et al. 2012).
”Jag gjorde den första miljöbudgeten för järnväg i Norge, och jag minns
väl vilken a-ha upplevelse detta var för Jernbaneverket då de såg vikten
av produktionen av material till infrastrukturen och vad det betydde i
livscykelsammanhang”(Respondent 3)
Materialval, olika tekniska lösningar och tillgänglighet till projektet kan alltså vara avgörande för hur ett projekts utsläpp kan begränsas. Därav är en förutsättning att materialanvändningen analyseras noggrant, men också att analysen ges plats i MKB:en. Sedan 1 april
2015 måste Klimatkalkyl användas i projekt utförda/beställda av Trafikverket för projekt
över en viss budget (≥50 miljoner kronor, reinvesteringar omfattas ej) (Trafikverket, 2018c).
Klimatkalkyl beräknar infrastrukturens påverkan och energianvändningen ur ett livscykelperspektiv. Det finns alltså redan verktyg för att införa ett livscykelperspektiv i Trafikverkets
MKB:er. Slutsatsen från detta är att resultaten från dessa analyser skulle kunna redovisas i
en högre grad, vilket också är viktigt för att öka transparenteten, som är en central del i MKB.
Dessutom som Johansson et al. (2015) fastslår, är nyckeln till att hitta åtgärder för att uppnå
minsknings- och begräsningsmål, korrekta beräkningar av utsläppen som infrastrukturen orsakar. Redovisningen av utsläppen behöver däremot inte vara omfattande, här kan inspiration hämtas från ”Järnvägsplan Flackarp-Arlöv” (Tyréns 2014a) som redovisade materialpåverkan på ett tydligt sett med en känslighetsanalys. MKB:erna från England och Norge redovisar också detta på ett tydligt sätt (se avsnittet fallstudier). Det som skulle kunna tydliggöras i Trafikverkets MKB:er är däremot vad som ingår i livscykelanalysen gällande systemgränser och projektfaser, här kan inspiration från Tyréns AB (2017) hämtas. Tyréns AB
(2017) var en av de 5 MKB:er som hade ett tydligt E-LCA-perspektiv. Det som är positivt
är att det i denna MKB förklaras vilka mjukvaror som använts för att modellera järnvägsplanens klimateffekter. De beskriver även vad som ingår i beräkningarna för klimateffekter vid
byggandet samt vad som inte ingår.
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Förståelsen av val av systemgränser och vad detta innebär för bedömningen är också avgörande. Ett tydligt exempel på detta är resonemanget om marginalel eller medelel. Det ”perspektiv” som väljs kommer ha en avgörande inverkan på hur stora/små utsläppen från projektet kommer medföra. Finnveden och Åkerman (2014) anser att vid förändrad energianvändning bör marginalel/marginaldata användas i analysen. För att belysa denna skillnad är
känslighetsanalyser alternativt scenarioanalyser, likt HS2 (2013), en bra metod. Dessa behöver inte heller vara omfattande, utan kan redovisas likt figur 15. Ett annat tillfälle då
scenarioanalyser kan vara nödvändigt är vid återkopplingen till hur projektet påverkar olika
klimatmål. Scenarioanalyser kan i den här benämningen betyda att projektera hur exempelvis vägplanen kommer påverka utsläppen av växthusgaser för två olika prognosår, Vid miljöbedömningar av transportsystem uppkommer, som nämnt, vissa osäkerheter.
”I många fall studerar du också system som har en lång livslängd (t.ex.
transport) och då kommer det att finnas stor osäkerhet om viktiga faktorer framöver i tid, vilket inte kan förutsägas. Det är till exempel hur
mycket transport du har om 50 år, vilken teknik som ska beaktas etc”
(Respondent 3)
I syfte att påvisa och belysa dessa osäkerheter och för att identifiera nyckelparametrar kan
känslighetsanalyser och scenarioanalyser också användas i detta syfte. Dessa känslighetsanalyser och scenarioanalyser skulle kunna användas från representativa lokaliseringar och
typiska åtgärder (Björklund 2012).
Tydligare definitioner och uttryck av ord skulle innebära att Trafikverkets MKB:er skulle
kunna bli mer sammanhängande och jämförbara. Termer som koldioxid-koldioxidekvivalenter, klimatgaser-växthusgaser, global uppvärmning-klimatförändringar-förändrat klimat
är uttryck som används i samma sammanhang för att beskriva samma ämne. Likt Ohsawa
och Duinker (2014) fann i sin fallstudie om MKB:er i Kanada, krävs mer sammanhängande
definitioner och mer förståeliga uttryck för att förbättra inkluderandet av klimataspekten.
Därav rekommenderas det att ett ord bör används för en definition och att olika uttryck inte
heller bör blandas ihop eller användas olika. Ohsawa och Duinker (2014) fann även att det
fanns en skillnad mellan uttryck som signifikans och vad som ansågs vara små, mellanstora
och stora utsläpp. Även i Trafikvervekets MKB:er kan de det i vissa fall uppstå en skillnad
av hur olika utsläpp bedöms. Detta beror på att bedömningsgrunderna ibland endast består
av kvalitativa grunder (se tabell 23), om dessa grunder också hade kopplats ihop med kvantitativa värden, passande för projektet, hade bedömningen blivit mindre subjektiv. Det kan
alltså, återigen vara betydelsefullt att koppla samman bedömningsgrunderna med existerande lagstiftningar och mål för att minska risken för subjektiva bedömningar. ”Väg 222
Skurbron” (Trafikverket 2014b) beskriver tydligt de bedömningsgrunder som har använts
vilket gör bedömningen mer saklig och objektiv, se tabell 24.
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Tabell 24. Exempel från väg 222 Skurubron för hur bedömningsgrunderna kan utvecklas med koppling till olika klimatmål (Trafikverket 2014b).
Instans

Målnivå för reduktion av växthusgaser

Mål inom EU

Ökningen av den globala medeltemperaturen ska
begränsas till maximalt 2 grader Celsius jämfört
med förindustriell temperaturnivå
För att klara EU-målet ovan krävs att den industrialiserade delen av världen minskar utsläppen med
40 %
80 %
30 %
80-95 %
Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige minska med 40 %. 27 % av detta ska genomföras inom Sverige
Inga nettoutsläpp av växthusgaser
30 %
Målet om begränsad klimatpåverkan uppnås inom
transportsektorn om energieffektiviseringar sker
tillsammans med ett brutet beroende från fossila
bränslen

Grundpelare i Köpenhamnsöverenskommelsen

EU
Miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan-delmål 2020
Klimatpolitisk proposition
Stockholmsöverenskommelsen
Transportpolitiskt hänsynsmål

Ska
uppnås
år

2020
2030
2020
2050
2020

2050

Det nya EU-direktivet fastslår även att en MKB skall beskriva hur ett förändrat framtida
klimat kan påverka projektet. Klimatanpassning är något som Trafikverket redan jobbar
med, särskilt gällande risken för översvämningar, enligt respondent 2. Fallstudie 1 visar
däremot att oftast används inte uttrycket ”klimatanapassning”. För att förtydliga kopplingen
mellan klimatanpassning och klimatförändringar skulle antingen korsreferenser till ”klimatavsnittet” eller ett avsnitt under samma kapitel kunna användas, likt ”Väg 222 Skurubron”
(Trafikverket 2014b), när de klimatanpassade åtgärderna beskrivs. För att uppfylla huvudsyftet med en MKB så krävs det däremot att inte bara påverkan beskrivs, utan att också
”förmildrande åtgärder” så kallade miljöåtgärder beskrivs och genomförs. Detta är däremot
möjligtvis något som behövs regleras i upphandlingen.
Klimat är en miljöaspekt som påverkar och påverkas av en rad olika faktorer. Landanvändning och luftkvalité är exempelvis två aspekter som kommer att påverka klimatet. Dessa två
aspekter beskrivs i egna kapitel vilket egentligen indirekt innebär att de flesta MKB:er, till
viss del hanterar klimat. Detta visar återigen på att klimataspekten är tvärsektoriell. Vid anpassningar till klimatet är det därför också viktigt att förstå hur detta kan påverka andra miljöaspekter. Därför kan det ifrågasättas likt Hands och Hudson (2016) om det bästa sättet är
att inkludera klimataspekten är i ett eget avsnitt eller om aspekten bör behandlas i ett avsnitt
kallat ”kumulativa effekter”. MacDonald et al. (2015) föreslår även att vid uppförandet av
ett MKB-dokument att verksamhetsutövaren funderar över om det bästa sättet är att redovisa
i ett avsnitt/kapitel eller om olika element kan integreras in i relevanta ”konventionella”
aspekter. Av de 20 MKB: er som undersökts, hade de flesta ett kapitel under miljöaspekter/
Miljökonsekvenser som behandlade miljöaspekten. Tyréns AB (2014b) skiljde sig här och
tog upp frågan under kapitlet ”förutsättningar”. Därav finns det olika sätt att integrera klimataspekten i MKB-dokumentet på och vad som är mest optimalt bör diskuteras inom varje
projekt.
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I vissa fall kanske det inte är så relevant att bedöma klimatpåverkan grundligt eller överhuvudtaget, men då är det viktigt att detta motiveras. För att stödja utsläppsbedömningar kan
en lathund utvecklas med inspiration från guiderna European Comission (2013) och
(Vergoulas et al. 2017), likt tabell 20 (Se fallstudie 3).
För att kontrollera så att Trafikverket uppnår de olika klimat- och miljömålen, krävs även
kvantifierade mål (Trafikverket 2011). Därav är det rimligt att i en MKB beskriva kvantitativa utsläpp orsakad från ett projekt. Dessa utsläpp bör rimligtvis också beskrivas i form av
CO2-ekvivalenter enligt IPCC-standarder eftersom mål såsom, Kyotoprotokollet och Parisavtalet, är kopplat till utsläpp av växthusgaser och alltså inte bara CO2.
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6. Slutsats
I följande avsnitt beskrivs reflektioner kring studiens utförande och användbarhet. Därefter
sammanfattas de rekommendationer till Trafikverket som studien har mynnat ut i. I avsnittet beskrivs även förslag till vidare studier för ämnen som berörts men som ligger utanför
studiens omfattning.

6.1 Måluppfyllelse och resultatets användbarhet
Resultatet från denna studie kommer att tillhandahållas till Trafikverket. Resultatet belyser
frågeställningen gällande om och hur klimatsaspekten tillämpas i Trafikverkets MKB:er.
Syftet med examensarbetet var att förtydliga klimatperspektivet i MKB:er och målet var att
därigenom ge rekommendationer till hur Trafikverket bör göra för att tydliggöra klimataspekten i MKB:er för svenska väg- och järnvägsplaner. Examensarbetet har mynnat ut i
rekommendationer vars syfte är just att förtydliga detta. Därmed är både syfte och huvudmål
uppfyllt. Däremot är det visserligen ett visst arbete kvar innan klimatperspektivet fullständigt kan integreras i Trafikverkets MKB:er, det krävs bland annat att ett faktiskt förfarande
tas fram. Detta förfarande kan dock stödjas med de rekommendationer som detta examensarbete behandlar samt genom med de lathundar som finns i redan existerande vägledningar,
exempelvis den speciellt framtagen av European Commission (2013).
Ytterligare utvärderingar av fallstudier, likt denna studie, föreslås genomföras på MKB:er
godkända efter år 2018. Detta för att hitta ytterligare goda tillvägagångsätt från MKB:er som
enligt Miljöbalken måste överväga klimataspekten men också för att utvärdera de tillvägångsätt som väljs att tillämpas framöver. I dagsläget är det svårt att utvärdera vad som är ett
”lyckat” tillvägagångssätt eftersom klimatbedömningar inte har varit så utbrett i MKB:er
utförda tidigare än år 2018, vilket även framkom ur litteratursammanställningen. Därav finns
det ingen ”gyllene väg att gå” utan metodiken måste utvecklas med tiden.
Det nya krav som ställs på Trafikverket är att klimatpåverkan och klimatanpassning ska behandlas i MKB:er, så länge detta inte kan avgränsas bort med motivering. Hur väl detta ska
beskrivas kommer däremot variera för varje MKB och vad Länsstyrelsen anser är tillräckligt.
Generellt sett finns det en stor spridning gällande hur och om klimataspekten behandlas i
Trafikverkets MKB:er men som går att läsa i avsnitt 5 finns vissa åtgärder som skulle kunna
förbättra och dessutom göra Trafikverkets MKB:er mer likvärdiga. Minsta möjliga krav
borde däremot rimligtvis vara att redovisa de kvantitativa utsläpp som bedöms orsakas av
projektet, vilket är i linje med rekommendationerna från Europaparlamentets och rådets direktiv (2014/52/EU).
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6.2 Sammanställning av rekommendationer
Rekommendationerna till Trafikverket kan sammanfattas i framförallt nio punkter som
skulle kunna förbättra Trafikverkets metodik gällande beskrivningen av klimataspekten.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Om klimataspekten inte redovisas bör en motivering finnas till detta.
Redovisa utfall kvantitativt. Rimligtvis i form av CO2-ekvivalenter (både positiva
och negativa).
Tydligare bedömningsgrunder. Förslagsvis: Koppla ihop projektet till globala, nationella och regionala mål; använd funktionella enheter, exempelvis CO2-ekv/Km
järnväg.
Tydligare definitioner och uttryck.
Använd ett E-LCA-perspektiv i MKB:en och redovisa systemgränser och livsfaser.
(Lyft fram sådant som framkommer i en eventuell EPD tydligare)
Belys osäkerheter med känslighetsanalyser och scenarioanalyser.
Förtydliga kopplingen mellan klimatanpassning och klimatförändringar
Inför klimataspekten i ett ”eget” avsnitt eller under ett avsnitt kallat ”kumulativa
effekter”
För att stödja processen med införandet av klimataspekten kan en lathund likt tabell
20 (se Fallstudie 3) utformas.

6.3 Reflektion kring studiens utförande
Vid fallstudie 1 behöver hänsyn tas till att alla undersökta MKB:er är utförda innan EUdirektivet trädde i kraft. Detta innebär att klimataspekten tidigare inte har varit ett krav och
har därmed inte behövts integreras i Trafikverkets MKB:er. De projekt som har integrerat
klimataspekten har därför haft ett gott miljöarbete. Något som också bör beaktas är att endast
20 stycken av Trafikverkets MKB:er har utvärderats. Även om dessa valts ut slumpvis behöver det inte betyda att dessa MKB:er är fullständigt representativa för Trafikverkets tillvägagångssätt. Däremot kan resultatet ändock anses vara trovärdigt eftersom Trafikverkets
MKB:er följer ett visst förfarande vilket styrker resultaten. Intressenterna till detta examensarbete ansåg dessutom att resultaten var förväntade eftersom klimataspekten inte tidigare
varit ett krav.
Det betygsystem som har utvecklats till fallstudie 1 är anpassad för att i så stor mån som
möjligt kunna kategorisera in en mängd olika MKB:er. Även om många MKB:er följer ett
särskilt förfarande är ingen MKB sig lik någon annan. Därav kan kategorisering i vissa fall
vara svårt. Därför är betygsystemet inte helt tillförlitligt och det finns en risk att vissa subjektiva bedömningar kan ha gjorts. Fördelen med betygssystemet är däremot att den i stora
drag ger en bild över hur klimataspekten tillämpas i varierande grad i Trafikverkets MKB:er.
Det bör också noteras att alla fallstudier endast är granskade av en person, vilket medför att
det endast blir granskarens perspektiv som lyfts fram. Andra perspektiv hade möjligtvis
framkommit om fler personer hade varit med och granskat MKB:erna i fallstudierna.
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I litteratursammanställningen fanns det begränsat med artiklar om vissa ämnen, vilket också
ger ett begränsat perspektiv. Även här finns risk för att litteratursammanställningen omedvetet kan ha ”vinklats” för att belysa sådant som av författaren anser är av vikt. De artiklar
som använts i litteratursammanställningen varierar mellan år 2000–2017, alla artiklar är
”peer-reviewed”. Orsaken till att artikeln från år 2000 (Tukker, 2000) bedömts relevant är
Tukker (2000) är en av de som tidigast diskuterar möjligheterna att integrera ett E-LCAperspektiv i MKB-processen och Tukker (2000) har därför citerats 127 gånger.
Totalt används 14 olika journaler. Flest artiklar, fyra stycken, kom ifrån Journalen ”Impact
Assessment and Project Appraisal” ( IAPA). IAPA är “International Association for Impact
Assessment” officiella publikation och är en internationell referenstidskrift. IAPA har en
Impact factor på 1,60 (2015). Näst flest artiklar, tre stycken, kom ifrån ”Journal of Cleaner
Production” som har en Impact factor på 5,72 (2016). Impact factor är ett mått på hur ofta
en tidskrift citeras, ju högre poäng desto större genomslag har den vetenskapliga journalen.

6.4 Förslag till vidare studier
Intressanta områden för vidare studier som framkommit under studiens gång, men som inte
fått plats inom ramen för detta examenarbete listas nedan:
•
•

•

•

Ytterligare utvärderingar av fallstudier, likt denna studie, för att utvärdera ” lyckade
tillvägagångssätt efter 2018.
Utveckla tydligare bedömningsgrunder för klimataspekten. Är exemplet som beskrivits från MKB:en ”Väg 222 Skurbron” (Trafikverket 2014b) optimalt för alla typer
av projekt? Kan projektspecifika utsläppskrav utvecklas från regionala klimatmål
användas?
Utvärdera klimatkalkyls inverkan på val av arbetsmetoder, teknikval och materialval och till vilken grad ett E-LCA-perspektiv i processen kan medföra klimatbesparingar.
Uppföljning av rekommenderade åtgärder för att undersöka i vilken grad de kan
påverka de totala utsläppen av växthusgaser i ett projekt.
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