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Välkomna!

Lars Marklund
Programchef

Gunn-Mari Löfdahl
Bitr. Programchef



Agenda
09:00 Inledning och kort om programmet

09:20 Investeringsskulden inom VA, Pär Dalhielm, Svenskt Vatten

09:50 Paus (10 min)

10:00 Underhållsskulden inom Gata väg, Selda Taner, SKR

10:25 Diskussion, frågor

10:35 Läget inom alla projekten – kort uppdatering från projektledare och doktorander

10:55 Paus (5 min)

11:00 fortsatt uppdateringar från projektledare och doktorander

12:00 Avslutning med framåtblick



Dagens mål

 få en inblick i vad som händer inom programmet
 (gå hem med nya kontakter), nya idéer om problemställningar och 

lösningar inom underhållsplanering och en känsla av att ha bidragit till 
framtidens underhåll



Vår vision är en hållbar infrastruktur 
som är tillgänglig och säker 

dygnet runt



Vi behövs!

 I Sverige är kommunerna små – median ca 
15 000 invånare. Små kommuner har små 
resurser men lika stora behov.
 Underhållet behöver öka 40%

 Mistra InfraMaint ger kommuner och VA-
verksamheter bättre underlag för att bygga 
sina beslut om underhåll.
 Mistra InfraMaint utvecklar ny teknik och 

nya sätt att organisera. 
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Anläggningens status 
Den stora andelen rött och det faktum att 

nödvändiga förbättringsåtgärder är 
resurskrävande gör att denna parameter är 

vattentjänstorganisationernas största 
utmaning. 



Ett starkt team 
bygger programmet

Forskningsinstitut:

Universitet:

Organisationer:

Finanisiering:

80 MSEK BU (49 MSEK från Mistra)
4 (+4) År
8 Doktorander (4 Industridoktorander)
3 Forskningsinstitut
5 Universitet
>20 Kommuner / förvaltning / bolag
+ ett flertal parter från industri, entreprenad, 
konsulter och nationella och internationella
nätverk
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Ett starkt team 
bygger programmet

 80 miljoner till forskning kring hållbar förvaltning 
av infrastruktur - med VA och gator i fokus, 4 
års forskning men med utblick på 8 år.
 49 miljoner från Mistra, resterande från 

framförallt medverkande kommuner, 
Trafikverket och Svenskt Vatten.

Tre forskningsinstitut

Fem lärosäten

Dessutom är mer än 20 
kommunala och andra offentliga 
aktörer delaktiga liksom parter 
från industri, entreprenörer, 
konsulter och nationella och 
internationella nätverk.



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

Januari
Amjad Afridi
Doktorand 1.8

Martin Larsson
Doktorand 1.9



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

Februari



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

Mars/april
Pandemin börjar påverka oss…

Doktorandträff on-line 20-04-01

Annika Malm
avgick som programchef till ny roll inom 
Kungsbacka kommun



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

Maj
Patrik Groth, Skanska Teknik
ny i styrelsen

Kristina Gabrielii Charlotte Brogren Marielle Svan Martine Christensen-
Odenhall

Tomas Bergholm Åsa Romson

Daniel Hellström, Norrvatten
ny i programledningen



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

September
Ebba Gröndahl
Doktorand 1.5

Martin Bjarke
Doktorand 1.6a

Viktor Bergion
PostDok 1.7



Kort om året 2020 och nytillkomna i programmet

Oktober
Karin Sjöstrand
Disputerade (projekt 1.10)
Decision support for sustainable water security

November
Lars Marklund
ny programchef



Agenda
09:00 Inledning och kort om programmet

09:20 Investeringsskulden inom VA – Pär Dalhielm, Svenskt Vatten

09:50 Paus (10 min)

10:00 Underhållsskulden inom Gata väg – Selda Taner, SKR

10:25 Diskussion, frågor – David Nilsson, KTH

10:35 Läget inom alla projekten – kort uppdatering från projektledare och doktorander

10:55 Paus (5 min)

11:00 fortsatt uppdateringar från projektledare och doktorander

12:00 Avslutning med framåtblick



Inspiration
Pär Dalhielm, Svenskt Vatten



Pär Dalhielm, VD
Par.dalhielm@svensktvatten.se



Att snacka om…

 Svenskt Vatten

 Förändringstrycket

 Investeringsbehovet

 Slutsatserna



Svenskt Vatten vill skapa förutsättningar för

Den starka VA-organisationen 2026
År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt stärkt sin förmåga att:

- Leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
- Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning.
- Vara en attraktiv arbetsgivare

Bygga kunskap
Forskning/innovation

Förmedla kunskap
Utbildning/konf/standard

Påverka
Politik/lagar/prioriteringar

Medlemmar
Mobilisera/kraftsamla

Verka genom andra
Partnerskap



Förändringstrycket…

Va-anläggningen
Gammal infrastruktur

Klimatförändring
Kvalité / Kvantitet

Reglering
EU, Miljölagstiftning

Urbanisering
Förtätning / Avfolkning

Digitalisering
Tjänsteutveckling

Säkerhet
Robusthet 



Vår spelplan

Boverket

HaV

Livsmedelsverk

SGU

Vattenmyndigheter

SMHI

Naturvårdsverk

Forsknings-
institut

Länsstyrelser

MSB

EU



Vart är vi på väg?

Strukturomvandling
Pågår!



VA-Branschens investeringsbehov
Investeringsrapport 2020



Investeringsrapport 2017

• Investeringsbehov 16 mdr/år
• Investeringsnivå 12 mdr/år
• Fördubblade taxor på 20 år

– 4 %/år i genomsnittlig ökningstakt



Övergripande slutsatser 2020

• Årligt investeringsbehov på 23 miljarder. 
(varje år till år 2040)

• Nuvarande investeringsnivå 16 miljarder (År)

• Investeringsglapp 7 miljarder (År)

• Totala kostnad för kommunalt VA beräknas utgöra 37 miljarder År 2040.

• Kapitalkostnader förväntas fyrdubblas till 2040

• VA-taxorna fördubblas (dagens penningvärde) år 2040.



Status idag
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Drivkrafter

Reinvesteringar
56%

Utbyggnad
26%

Ökade krav
4%

Anpassad 
infrastruktur

3%

Klimatanpassning
5%

Omvandlingsområden
6%

Drivkraft Anläggnings-del Årlig genomsnittlig 
investeringsutgift 
(miljarder kr per år)

Reinvesteringar

Vattenverk
2,1

Avloppsreningsverk
3,8

Ledningsnät
6,8

Befolkningsökning och
Urbanisering

Vattenverk
0,4

Avloppsreningsverk
0,6

Ledningsnät
5,0

Ökade krav

Vattenverk
0,3

Avloppsreningsverk
0,6

Ledningsnät
Ingår i andra poster

Klimatanpassning

Vattenverk
0,25

Avloppsreningsverk
Ingår i andra poster

Ledningsnät
0,9

Anslutning av befintliga 
fastigheter

1,4

Anpassad infrastruktur 0,7

Totalt
22,7



Återanskaffningsvärde

Värdet av dagens infrastruktur uppgår till 
ca 80 000 kronor per invånare i Sverige 
(totalt över 800 miljarder sek).

Återanskaffningsvärde (miljarder kr)

Vattenverk 50

Avloppsreningsverk 90

Ledningsnät 
(inklusive pump- och 
tryckstegringsstationer samt 
reservoarer)

680

Totalt 820



Omsättning
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Omsättning Avskrivningar Ränta

• Löpande kostnader (drift och underhåll) 
och Kapitalkostnader – Utgör 
totalkostnad som ska täckas av intäkter 
från VA-taxor.

• Låga kapitalkostnader idag 
(Avskrivning, Ränta)

• Dagens VA-taxorna är konstlat låga
(tar inte hänsyn till verkliga värdet av tjänsten)



VA-taxor
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årlig genomsnittlig höjning av VA-taxan

• Olika förutsättningar över landet - Stora 
skillnader i taxenivåer.

• Taxorna inte utvecklats i linje  med behov av 
investeringar 

• Framtida taxenivåer kräver lokala analyser
- Utgångsläge (Historik)
- Geografiska förutsättningar
- Naturgivna förutsättningar.
- Framtida förutsättningar (Urbanisering)
- Ambitionsnivåer
- etc.
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Befolkningsökning och urbanisering

Tudelade utmaningar

• Ökad befolkning och växande städer ställer 
nya kapacitetskrav

• Minskad befolkning
Färre personer finansierar befintlig infrastruktur. 
Åtgärder/investeringar för att anpassa & skala ner 
infrastrukturen

Antal 
kommuner

Genomsnittlig 
befolkningsändring (%)

Ökande befolk. 
2020-2040 158 15,5

Minskande befolk. 
2020-2040 132 -6,1





Tendenser och Slutsatser

• Vatten- och avloppstjänster har god status idag
MEN strategiska åtgärder och investeringar krävs för att trygga långsiktig hållbarhet.

• Trycket på vattnet som resurs ökar 
Klimat, Samhällets utsläpp, Åldrad infrastruktur, Lagstiftning, etc.

• Från Vattentjänst - Till Samhällsnytta
Vattnet som resurs och nyttigheter

• Samverkan ökar verksamhetens hållbarhet.

Pengar – Personal – Organisation



Branschen kan mer

• Med rätt förutsättningar kan VA-branschen leverera större samhällsnyttor och bli 
en motor i den cirkulära ekonomin.

• Vattentjänsterna kan erbjuda samhället så mycket mer än avlopps- och 
dricksvattenförsörjning (Energiproducent, Näringsåterföring, Nya vattenkvalitéer, 
Ekosystemtjänster, etc.)

• Vi både kan och vill vara en stark aktör i Sveriges strävan mot ett hållbart 
samhälle. Verktygslådan behöver utvecklas.

• VA-branschen behöver omstart, tre nycklar
Rätt investeringar - Organisatorisk kapacitet - Kompetens (FoI)



Kort sagt…

Pengar - Personal - Organisation

Det behövs starka VA-organisationer för att klara planering och 
genomförande av kommande investeringar.



Pär Dalhielm, VD
Par.dalhielm@svensktvatten.se



Inspiration
Selda Taner, SKR



Skulden till underhåll

Det kommunala underhållsbehovet för 
gator, broar och belysning

Selda Taner, strateg drift och underhåll
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)



Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) är en 

• medlemsorganisation

• arbetsgivarorganisation

• intresseorganisation

Alla landets kommuner och regioner är 
medlemmar. Medlemskapet är frivilligt 
och alla har valt att vara med.



Vi formar idéerna för 
välfärd och utveckling.

Det framgångsrika Sverige skapas 
lokalt



Skulden till underhåll

Ett mycket stort kapital är investerat i 
kommunal infrastruktur och ska naturligtvis 
vårdas på bästa sätt. Systematiskt arbete 
med tillståndsinventering, planering och 
samordning kan ge förbättringar i 
kommunens infrastruktur. I denna skrift kan 
man läsa om hur tillståndet på kommunala 
gator, broar och belysningsanläggningar ser 
ut idag samt hur man undviker en ökad 
underhållsskuld i kommunen. (oktober 2016)



Ansvar för infrastrukturen

− En av kommunens kärnverksamheter.
− Alla kommuninvånare ska kunna nå arbete, skola, service, kultur

och fritidsaktiviteter samt upprätthålla sociala kontakter.
− Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande

infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt.
−Den pågående förändringen i det globala klimatet påverkar i hög

grad infrastrukturen och har stor inverkan på konstruktionernas
hållbarhet.



Nutidens och framtidens behov

− ”Miljonprogrammet” på 1960- och 70-talen innebar att det byggdes 
mycket gator, broar och belysningsanläggningar, som nu med 
marginal passerat sin teoretiska tekniska livslängd och därför utgör 
en puckel i det kommunala underhållsbehovet.

−Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering 
och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens 
infrastruktur så att den möter både nutidens och framtidens behov. 
Ett metodiskt underhållsarbete innebär också att medel på sikt 
frigörs till kommunens övriga kärnområden som skola, vård och 
omsorg.



Kommunala gator 





Typ av skador på väg





Källa: www.kolada.se

http://www.kolada.se/


Hänger det samman?
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Andel gator med 
eftersatt underhåll i 
relation till 
inv/gatulängd



Kommunala cykelvägar
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Typ av skador på cykelvägar



Samband?



Belysning
−De oskyddade 

trafikanterna 
−Cykelbanor och 

kollektivtrafik
−Hållplatser för 

kollektivtrafik
− Parker, lekplatser 
− Belysning där det behövs  

– när det behövs.



Vad bryter ner anläggningen

− Tid
− Klimat
− Yttre åverkan bl.a. hundkiss 

och gräsklippning
− Icke utfört underhåll
− Ingrepp i anläggningen, 

bl.a. vid närliggande 
schaktning och 
kabelskarvar



Tillståndsbedömning
− Åldersbedöm de olika 

anläggningsdelarna
− Sammanställ okulär besiktning på 

synliga delar,  komplettera ev. med 
annan icke förstörande provning 

− Sammanställ historik på akut 
åtgärdade skador på kabel, stolpar 
med mera

− Åskådliggör de olika resultaten på 
karta 



Underlag för beräkning av 
underhållsskuld för belysning



Broar
− För de 97 kommuner som 

använder BaTMan är den 
fiktiva åtgärdskostnaden dvs 
behovet ca 1.1 miljarder för 
TK3-skador. 

−Måste då räknas upp för 
resterande nästan 200 
kommuner.

− Totalt ca 2-3 miljarder kr
Antal skador fördelade per tillståndsklass som finns 
registrerade i BaTMan







Tack!



Diskussion
David Nilsson, KTH



Projekten i programmet  



Forskningsprogram med smart underhåll i fokus

Programmet arbetar tvärvetenskapligt 
inom tre tematiska områden:

1. Hållbara beslutsstöd, baserade på 
relevant data

2. Hållbara affärsmodeller och 
organisationer

3. Hållbar kompetens
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1

Doktoranderna

Beslutsstödsstrategier för ägare av Infrastruktur – 1.1
Roya

Smart Underhåll med AR & VR – 1.2

Förbättra underhållet av dricksvattennät – 1.5
Ebba

Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-nät – 1.7
Viktor B (PostDok)

Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiv data – 1.8
Amjad

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor (Lic) – 1.9
Martin L

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll 
– 1.11 Carolina

Systemlogik och  anpassning av affärsmodeller för Smart 
underhåll av Infrastruktur – 2.1  Amelie

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut –
1.6a  Martin B

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut 
(Lic) – 1.6b Anna

Syntesprojekt – ramverket – 2.5

Framgångsrika strategier för 
tillgångsförvaltning – 2.4

Styrning & organisering av tillgångs-
förvaltning med LCA perspektiv – 2.3

Procurement Arena – 2.2

Hållbarhetsanalys för smart underhåll  
– 1.12

AM – från data till socioekonomiskt 
beslutsstöd – 1.10

Betong och stål …– prediktiv livs-
längd för underhållsplanering – 1.3

Kompetensbyggande – 3.1, 3.2
Kunskapsöverföring från Shift2Rail –
3.3

Seniora projekt



FINANSIERAT AV PROGRAMVÄRDETT FORSKNINGSPROGRAM MED 
SMART UNDERHÅLL I FOKUS

https://mistrainframaint.se
info@mistrainframaint.se

1.1 Tillståndsbedömning 
och beslutsstöd för 
infrastrukturägare

Roya Meydani 
John Leander 



Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare

Ett doktorandprojekt på KTH i samarbete med Stockholms stad och
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA).

Doktorand: Roya Meydani

Handledare: John Leander & Raid Karoumi

SVOA: Tommy Giertz

Projekt 1.1
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Tillämpningen är tekniska system som kräver 
löpande underhåll.
Syftet är att planera underhållsåtgärder baserat 
på sensordata.
Huvudfrågorna är…
• om en åtgärd behövs;

• vilken åtgärd; och

• när.

Projekt 1.1

Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare



Forskningen är inriktad mot:

1. Dataaggregering
• Kommunikation

• Kvantifiering av osäkerheter

• Maskininlärning

2. Tillståndsbedömning
• Nedbrytningsmodeller

• Säkerhet

• Återstående livslängd

3. Beslutsstöd
• Osäkerheter

• Åtgärder

• Konsekvenser

• Risk

Projekt 1.1

Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare



Projekt 1.1

Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare
Status:
Roya Meydani började som doktorand i mars 2019.
Fram till nu har studierna bestått av…
• Doktorandkurser: grunder i sannolikhetsteori, statistik, 

forskningsmetodik, presentationsteknik, …
• Litteraturstudier.
• Instudering av rutiner på Stockholm vatten och avfall.
• Fallstudie tillsammans med Uppsala vatten och avfall.
• Föräldraledig oktober 2020 – juni 2021.



FINANSIERAT AV PROGRAMVÄRDETT FORSKNINGSPROGRAM MED 
SMART UNDERHÅLL I FOKUS
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1.3 Betong och stål i 
byggnadsstukturer –
Förväntad livslängd för 
underhåll

Johan Ahlström, RISE



Projekt 1.3:   RISE Korrosion, RISE, ”CBI”, WSP

Inspektions-
data (WSP)

Modellerings-
Data (RISE Kimab)

Statistisk-
Data (RISE CBI)

Verktyg

Beslutsstöd för 
underhållsnivå



Inspektion med drönare

Drönaren tar bilder som kan sättas ihop till en 3d-Modell av konstruktionen



Vi har inspekterat: 

- Vattenreservoar
- Två små broar i Gysinge
- En del av Johanneshovsbron i Stockholm: Testar annan programvara
- Broarna: Jämföra våra inspektioner med senaste inspektionsprotokoll från trafikverkets databas 

(BaTMan)

Liten bro i Gysinge
Små korrosionsangrepp



Modell i 1D: för att beräkna Kloridkoncentration, pH, inlöst syre i porlösning 
och vattenmättnadsgraden i porsystemet. 
Enklare modell i 2D: Armeringens position kan flytta runt

Korrosionsmodellering

Armeringskorrosion startar för att: 
1: Hög kloridkoncentration i betongen
2: Betongen har lågt pH (koldioxid reagerar med porlösningenpH sänkning)

Klorider i betong pH i betong



Titta på skador
Objektets ålder
SMHI: 
medeltemperatur
Nederbörd

Korrosionsmodell

Vi har mätt 
kloridkoncentration och 
karbonatisering på 
broarna i gysinge

Beslutsstöd för 
underhållsnivå
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1.5 Förbättra underhållet 
av dricksvattennät

Ebba Gröndahl, NSVA



Pågående arbete
 Läser kurser 

 Läser artiklar för att sätta mig in i området

 Möten med behovsägare (NSVA, VA Syd etc) för att lära om branschen

 Sätter mig in i planer, policys, måldokument, utvecklingen av Hållbarhetsindex etc

 Kommer att testa arbetsboken för självskattning på NSVA och resultatet kommer 
användas som en del av en fallstudie för att beskriva hur NSVA jobbar med 
tillgångsförvaltning idag. 



PROJEKT 1.6A
Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Martin Bjarke – Industridoktorand, VA SYD/LTH
Kenneth M Persson – Handledare på LTH
Marianne Beckman – Handledare på VASYD



SYFTE
• Identifiera relevant information för 

att möjliggöra effektiv övervakning av 
avloppsledningsnät

• utveckla en metod för prioritering av 
åtgärder

-> effektiv förvaltning av ledningsnät



VAD GÖR JAG?
• Startade augusti 2020
• Lär mig VA-branschen (teknik och arbetssätt), särskilt då hos 

VA SYD (och NSVA)
• Nätverkande
• Doktorandkurser
• Söker relevant litteratur
• Fundera på forskningsfrågeställning



FUNDERINGAR JUST NU

• Utvärdera verktyg/modeller/metoder för 
avloppsledningsnätet
– Inspektion
– Prediktion
– Beslutsstöd för underhåll/förnyelse

• Saknas något verktyg?



FUNDERINGAR JUST NU

• Användning/tillämpning av verktyg?
– Finns tillräckligt underlag?
– Vilken information om avloppsledningsnätet har exempelvis 

VASYD idag och hur används den för underhålls- och 
förnyelseplanering?
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1.6b Tillskottsvatten
Från gömda avloppsnät till 
full åtkomlighet för smarta 
beslut

Anna Ohlin



Tillskottsvatten
Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Anna Ohlin
Kretslopp och vatten, Göteborg stad
Chalmers

Handledare: Lars Rosén och Andreas Lindhe

Projekt 1.6b



2020-11-18

Syfte
Utveckla en 
riskbaserad 
beslutsstödsmodell 
för att nå en 
hållbar nivå av 
tillskottsvatten. 



2020-11-18

Läget

(ISO, 2018)

(Aven, 2012)

Method A B C ..

General
Risk based 
approach



Uncertainty included

Decision 
criteria

Financial internal   
Financial external 
Social 
Environmental 



2020-11-18

Plan 2021
Kostnadsnyttoanalys

• Effekter
• Systemgränser

• T.ex. VA-huvudman och samhället

Effekt av projekt
• Infodring
• Separering
• Historisk och ny data

Konstruktion av åtgärder Mindre rening av tillskottsvatten

Färre källaröversvämningar

Kostnader Nyttor

Ökad lukt

Övriga kostnader Övriga nyttor



2020-11-18

Frågor?

anna.ohlin@chalmers.se
anna.ohlin@kretsloppochvatten.goteborg.se

031 – 368 71 15
073 – 529 15 19

mailto:anna.ohlin@chalmers.se
mailto:anna.Ohlin@kretlsoppochvatten.goteborg.se
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Skellefteå kommun
Lunds tekniska högskola (LTH)

Sveriges forskningsinstitut (RISE)
Chalmers tekniska högskola (CTH)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Lars Rosén
Chalmers tekniska högskola

1.7 Förbättrat beslutsstöd för 
befintliga VA-ledningsnät



PROJEKTETS SYFTE

”Att utveckla ett angreppssätt för hur VA-ledningsnät på ett 
hållbart och resurseffektivt sätt ska analyseras och åtgärder 
prioriteras så att dess status optimeras med hänsyn till hela 
livslängden.”



VA-LEDNINGSNÄT

VA -
ledningsnät

Beslutskriterier (krav och 
mål som avgör vad som 
är den bästa åtgärden)

Beslutsstöd 
(kombinerar data, 
dess länk till risker 
och åtgärder, samt 
beslutskriterierna)

Risker (Händelser med 
olika konsekvenser)

Behov av åtgärder 
(underhåll, 

reinvesteringar 
och utbyggnad)

Data (information om 
risker, ledningsnätet 

och åtgärdernas 
effekter)



BESLUTSSTÖD – VAD FINNS?

Beslutsmodeller

• Optimering
• Ett eller flera 

kriterier
• Multikriterieanalys
• Kostnadsnyttoanalys
• Kostnadseffektivitet
• …

Modeller för livslängd 
eller händelser på rör 

• Statistiska
• Processbaserade
• Tillskottsvatten
• Rörbrott
• …

Riskmodeller

• Konsekvenser
• Sannolikhet
• Matriser
• …

Konsekvens 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

Ekonomiska eller ”asset 
management” modeller

• Åtgärder
• Kostnader/nyttor
• Livscykelanalys
• …

Kostnader Nyttor



BESLUTSSTÖD

VAD BEHÖVS?



VAD HÄNDER NU?
 Fortsätta beskriva de modeller som finns

 Samordnat underhåll (dricks-, spill-, och dagvatten)

 Vilket beslutsstöd behövs/saknas och hur förehåller det sig till tillgängliga 
metoder?
 Utveckla intervju/enkätstudie

 Fokus på kopplingen mellan status- och riskbedömning samt beslutsanalys
 Små och medelstora vattenverk?
 Examensarbeten
 Samordning med övriga delprojekt
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1.8 Smart underhåll av
stadsgator baserat på
objektiva data

Amjad Afridi



1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

 Mål
 Nuläget
 Plan 2021

PROJEKT 1.8-Minstra InfraMaint- VTI-KTH

Amjad Afridi, doktorand, Skellefteå kommun
amjad.afridi@skelleftea.se

Handledare
Sigurdur Erlingsson, VTI
Leif Sjögren, VTI



1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

– Metoder som anpassas till underhåll av kommunala gator och vägar
– Prioritera när, var och hur en gata ska underhållas
– Beskriva vägytans tillståndsdata
– Hitta lösningar genom digitalisering och nya tekniker

PROJEKT 1.8-Minstra InfraMaint- VTI-KTH

Mål



Nuläget

PROJEKT 1.8-Minstra InfraMaint- VTI-KTH

Enkät om underhåll av kommunala gator och cykelvägar

Utmaningar

Strategier

Budget



Nuläget

• Litteraturstudie : Vägförvaltningssystem
• Kursarbete: 4 st ( 19,5HP)  

PROJEKT 1.8-Minstra InfraMaint- VTI-KTH

• Packningsprover och  Tjällyftsprover

• Klimatdata (2010-2020 )
• Tjäldjup
• Luft och Yttemperatur

• Vägskador i kallt klimat

• System för tillståndsbedömning



Plan 2021

PROJEKT 1.8-Minstra InfraMaint- VTI-KTH

• Kursarbete - fortsätter

• Forskningsarbete
• Analys av enkät och tjällyftsprover

• Vetenskaplig artikel och Licentiatavhandling
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PROJEKT 1.9 BESLUTSVERKTYG 
FÖR UNDERHÅLL AV CYKELVÄGAR

Martin Larsson
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Mål

Konsekvens

Problem Nedbrytnings-
faktorer

Funktionellt 
tillstånd

Trafiksäkerhet Komfort Framkomlighet

Strukturellt 
tillstånd

Drift och 
underhåll

SYFTE OCH MÅL 



LÄGET OCH RESULTAT
• Litteraturstudie kring nedbrytningsfaktorer på 

cykelvägar

• Cykelmätvagn för cyklistanpassade mätningar 
av cykelvägar 

• Kommunenkät om underhåll av gator och 
cykelvägar, med fokus på frågor kring 
underhållsprocessen, tillståndsbedömning, 
skadetyper och orsaker samt budget 

Bild: Anna Niska, VTI



CYKELMÄTVAGNEN
• Utveckling och testning pågår



KOMMUNENKÄTEN

• Enkäten fortsatt öppen.

• Svar fortsätter att komma in.

• Svarsfrekvensen ligger på 39 procent just nu.
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VAD HÄNDER 2021?
• Litteraturstudie färdig

• Artikel om cykelmätvagnen

• Fortsatt arbete med djupintervjuer av valda 
kommuner utifrån enkätresultaten. 
Förhoppningsvis en artikel

• Lic.-avhandling
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1.10 Asset Management  
– från data till socio-
ekonomiskt beslutsstöd 

Karin Sjöstrand
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1.11 Reduced life cycle 
impacts of future 
infrastructure maintenance

Carolina Liljenström



LCA – miljöpåverkan av framtida underhåll väg och järnväg
Kartlägga olika sätt att beräkna detta. Hur passar de i olika beslutssituationer?
Fokus på 3 områden:

1. Hur motiveras längd av analysperiod:
• lika med infrastrukturens tänkta livslängd
• följa riktlinjer för t.ex. LCA och LCC

2. Hur uppskattas framtida underhållsbehov: 
• utgå från rådande praxis 
• labbtester
• modellering

3. Hur beaktas ändringar i externa faktorer:
• saknas underlag 

Projektet avslutas 2021: disputation, artikel, rapport

1.11 Reduced life cycle impacts of future infrastructure maintenance

Carolina Liljenström (carlil@kth.se); Anna Björklund (anna.bjorklund@abe.kth.se) 

mailto:carlil@kth.se
mailto:anna.bjorklund@abe.kth.se
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1.12 Sustainable 
analysis for smart 
maintenance
Yvonne Andersson-Sköld, VTI



Syfte
Öka möjligheten att bidra till hållbar utveckling genom att beakta hela livscykeln 
från vagga till grav med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter 

Hur
Utveckla, uppdatera, förenkla och testa hållbarhetsplaneringsverktyget SUNRA 
med fokus på underhållsfasen. 

Resultat
Verktyg som ska tillämpas för att bättre beakta hållbarhetsaspekter avseende 
underhåll både under driftsfasen liksom i planeringsskedet av nyinvesteringar:
• Uppdaterat SUNRA med fokus på drift- och underhåll Trafikverket
• Light-version som också ska tillämpas för mindre projekt (VA och gata/väg).
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SUNRA (Sustainability - National Road Administrations)
Ett hållbarhetsverktyg för väg- och järnväg, ägs av Trafikverket



Begränsad 
klimatpåverkan

Boende och offentlig 
miljö

Samråd/ 
brukaremedverkan

Säkerhet och trygghet

Anpassning till 
förändrat klimat

Tillgänglighet till 
dagliga aktiviteter

Naturresurshushållning

Jämställdhet och social 
balans

Kulturarvet

Personalengagemang

Landskap och 
ekosystemfunktion

Främjande av 
miljöanpassade 

transporter

Avfall EnergieffektivitetBuller och vibrationer

Processinriktade 
teman

Vattenresurser och 
vattenkvalitet

Marken som resursLuftkvalitet

Ekonomi: 
lokal/regional 

utveckling

Ljusförorening


Start

				SUNRA Projektverktyg





				START





				Hållbarhetsteman

				Verktyget innehåller 26 hållbarhetsteman som nås via länkarna i tabellen nedan. Av dem är tjugo teman effekt/konsekvensbaserade. För vart och ett av temana ska en sondering av hållbarhetsaspekter göras. För de aspekter som väljs att beakta ska mål sättas och indikatorer väljas.

				De övriga sex temana skiljer sig från de tjugo konsekvensbaserade temana genom att de inte tillskrivs några specifika uppföljningsmål. De hanterar istället planeringsförfaranden eller organisatoriska frågor. Dessa sex teman grupperas tillsammans under rubriken ”processinriktade teman” och nås via länken längst ner till höger i tabellen. För processinriktade teman genomförs endast sonderingsteget. 

Använd länkarna i tabellen nedan för att komma till de olika temasidorna. Temasidorna kan även nås från sammanfattningssidan.
Arbetet i varje tema ska utföras i tre steg:

1).   Sondering – val av vilka relevanta hållbarhetsaspekter som ska beaktas
2).   Målsättning och val av indikatorer för de aspekter som beaktas
3).   Uppföljning av mål 

Förslagsvis görs steg 1 och 2 inte vid samma tillfälle. Det ger mer tid för eftertanke och ett extra tillfälle i arbetet med verktyget. 
För de teman där man valt aspekter som ska beaktas markeras detta  genom att rutan med länken grön-markeras. Övriga teman har kvar sin ursprungliga färg. 



				Anpassning till förändrat klimat				Avfall				Begränsad klimatpåverkan				Boende och offentlig miljö				Buller och vibrationer				Ekonomi: lokal/regional utveckling				Energieffektivitet

				Främjande av miljöanpassade transporter				Jämställdhet och social balans				Kulturarvet				Landskap och ekosystemfunktion				Ljusförorening				Luftkvalitet				Marken som resurs

				Naturresurshushållning				Personalengagemang				Samråd/ brukaremedverkan				Säkerhet och trygghet				Tillgänglighet till dagliga aktiviteter				Vattenresurser och vattenkvalitet				Processinriktade teman





				Resultat

				Verktyget tillhandahåller sammanfattande tabeller för alla aspekter där mål och indikatorer har angivits. Klicka på länkarna nedan för att komma till sammanfattningstabeller för var och en av de tre ansvariga aktörerna. 

				Använd uppdateringsknapparna på respektive sida för att uppdatera tabellerna (detta görs inte automatiskt). 







				Projektdetaljer och verktygsanvändare

				Projektnamn

				Verktygsversion												Användarreferens, t.ex. om flera versioner av ramverket används parallellt

				Startdatum

				Uppdateringsdatum



				Verktygsanvändare

				Namn								Initialer		Organisationsnamn								Organisationstyp















				Version

				Version: Detta är version 7, inlämnad till TrV 28 november 2017. 



				VIKTIGT! Macron, Spara som och Excel-version

				Makron måste vara aktiverade för att denna arbetsbok ska fungera.

				För att göra detta (i Excel 2007 och 2010): Arkiv > Alternativ> Säkerhetscenter > Inställningar för säkerhetscenter… > Makroinställningar: välj sedan:



				(Notera att dessa inställningar inte specifika är för denna arbetsbok, utan kommer att tillämpas på alla excel-filer som öppnas på din dator. För att återgå till tidigare inställningar så följer du samma procedur som ovan och välj de säkerhetsinställningar som du vill ha.)

				Vid användning av Spara som så måste denna arbetsbok sparas i “Makroaktiverad Excel-arbetsbok” (.xlsm)-format. Inga andra filformat stöder makron som krävs för att köra verktyget. 

				Observera att denna arbetsbok (och .xlsm-filformatet) inte stöds av Excel-versioner äldre än 2007. 







Sammanfattning

				SUNRA Projektramverk





				SAMMANFATTNING





				Projektdetaljer

																						Sammanfattning av aspekter, mål och indikatorer för respektive ansvarig aktör:

				Projektnamn				

				Verktygsversion				

				Startdatum				

				Uppdateringsdatum				





				 Andel besvarade sonderingsfrågor																														Måluppfyllelse





























































				Framsteg inom ramverket

				TEMAN										SONDERING						MÅL OCH INDIKATORER				MÅLUPPFYLLELSE

														Tillämpade aspekter		Ej tillämpade aspekter		Ej besvarade sonderings-frågor		Mål satta		Identifierade indikatorer		Registrerad prestanda		Mål överskridet		Mål uppnått		Mål mer än 50% uppnått		Mål mindre än 50% uppnått

				Anpassning till förändrat klimat										100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Avfallshantering										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Begränsad klimatpåverkan										100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Boende och offentlig miljö										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Buller och vibrationer										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Ekonomi: lokal/regional utveckling										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Energieffektivitet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Främjande av miljöanpassade transporter										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Jämställdhet och social balans										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Kulturarvet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Landskapet och ekosystemfunktion										14%		0%		86%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Ljusförorening										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Luftkvalitet										40%		20%		40%		50%		50%		0%		0%		0%		0%		0%

				Marken som resurs										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Naturresurshushållning										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Personalengagemang										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Samråd/brukaremedverkan										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Säkerhet och trygghet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Tillgänglighet till dagliga aktiviteter										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Vattenresurser och -kvalitet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Processinriktade teman										0%		0%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A

				Framsteg sonderingsfrågor och prestanda

				Teman (omvänd ordning för graf)												% tillämpade aspekter		% ej tillämpade aspekter		% ej besvarade sonderingsfrågor		% mål överskridet		% mål uppnått		% mål mer än 50% uppnått		% mål mindre än 50% uppnått		Ingen måluppfyllelse registrerad

				21		Processinriktade teman										0%		0%		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%

				20		Vattenresurser och -kvalitet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				19		Tillgänglighet till dagliga aktiviteter										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				18		Säkerhet och trygghet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				17		Samråd/brukaremedverkan										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				16		Personalengagemang										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				15		Naturresurshushållning										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				14		Marken som resurs										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				13		Luftkvalitet										40%		20%		40%		0%		0%		0%		0%		100%

				12		Ljusförorening										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				11		Landskap och ekosystemfunktion										14%		0%		86%		0%		0%		0%		0%		100%

				10		Kulturarvet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				9		Jämställdhet och social balans										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				8		Främjande av miljöanpassade transporter										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				7		Energieffektivitet										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				6		Ekonomi: lokal/regional utveckling										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				5		Buller och vibrationer										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				4		Boende och offentlig miljö										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				3		Begränsad klimatpåverkan										100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%

				2		Avfallshantering										0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		100%

				1		Anpassning till förändrat klimat										100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%























% mål överskridet	Anpassning till förändrat klimat	Avfallshantering	Begränsad klimatpåverkan	Boende och offentlig miljö	Buller och vibrationer	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Energieffektivitet	Främjande av miljöanpassade transporter	Jämställdhet och social balans	Kulturarvet	Landskape	t och ekosystemfunktion	Ljusförorening	Luftkvalitet	Marken som resurs	Naturresurshushållning	Personalengagemang	Samråd/brukaremedverkan	Säkerhet och trygghet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Vattenresurser och -kvalitet	Processinriktade teman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% mål uppnått	Anpassning till förändrat klimat	Avfallshantering	Begränsad klimatpåverkan	Boende och offentlig miljö	Buller och vibrationer	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Energieffektivitet	Främjande av miljöanpassade transporter	Jämställdhet och social balans	Kulturarvet	Landskapet och ekosystemfunktion	Ljusförorening	Luftkvalitet	Marken som resurs	Naturresurshushållning	Personalengagemang	Samråd/brukaremedverkan	Säkerhet och trygghet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Vattenresurser och -kvalitet	Processinriktade teman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% mål mer än 50% uppnått	Anpassning till förändrat klimat	Avfallshantering	Begränsad klimatpåverkan	Boende och offentlig miljö	Buller och vibrationer	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Energieffektivitet	Främjande av miljöanpassade transporter	Jämställdhet och social balans	Kulturarvet	Landskapet och ekosystemfunktion	Ljusförorening	Luftkvalitet	Marken som resurs	Naturresurshushållning	Personalengagemang	Samråd/brukaremedverkan	Säkerhet och trygghet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Vattenresurser och -kvalitet	Processinriktade teman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% mål mindre än 50% uppnått	Anpassning till förändrat klimat	Avfallshantering	Begränsad klimatpåverkan	Boende och offentlig miljö	Buller och vibrationer	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Energieffektivitet	Främjande av miljöanpassade transporter	Jämställdhet och social balans	Kulturarvet	Landskapet och ekosystemfunktion	Ljusförorening	Luftkv	alitet	Marken som resurs	Naturresurshushållning	Personalengagemang	Samråd/brukaremedverkan	Säkerhet och trygghet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Vattenresurser och -kvalitet	Processinriktade teman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingen måluppfyllelse registrerad	Anpassning till förändrat klimat	Avfallshantering	Begränsad klimatpåverkan	Boende och offentlig miljö	Buller och vibrationer	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Energieffektivitet	Främjande av miljöanpassade transporter	Jämställdhet och social balans	Kulturarvet	Landskapet och ekosystemfunktion	Ljusförorening	Luftkvalitet	Marken som resurs	Naturresurshushållning	Personalengagemang	Samråd/brukaremedverkan	Säkerhet och trygghet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Vattenresurser och -kvalitet	Processinriktade teman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Processinriktade teman	Vattenresurser och -kvalitet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Säkerhet och trygghet	Samråd/brukaremedverkan	Personalengagemang	Naturresurshushållning	Marken som resurs	Luftkvalitet	Ljusförorening	Landskap och ekosystemfunktion	Kulturarvet	Jämställdhet och social balans	Främjande av miljöanpassade transporter	Energieffektivitet	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Buller och vibrationer	Boende och offentlig miljö	Begränsad klimatpåverkan	Avfallshantering	Anpassning till förändrat klimat	







% tillämpade aspekter	Processinriktade teman	Vattenresurser och -kvalitet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Säkerhet och trygghet	Samråd/brukaremedverkan	Personalengagemang	Naturresurshushållning	Marken som resurs	Luftkvalitet	Ljusförorening	Landskap och ekosystemfunktion	Kulturarvet	Jämställdhet och social balans	Främjande av miljöanpassade transporter	Energieffektivitet	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Buller och vibrationer	Boende och offentlig miljö	Begränsad klimatpåverkan	Avfallshantering	Anpassning till förändrat klimat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0.14285714285714285	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	% ej tillämpade aspekter	Processinriktade teman	Vattenresurser och -kvalitet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Säkerhet och trygghet	Samråd/brukaremedverkan	Personalengagemang	Naturresurshushållning	Marken som resurs	Luftkvalitet	Ljusförorening	Landskap och ekosystemfunktion	Kulturarvet	Jämställdhet och social balans	Främjande av miljöanpassade transporter	Energieffektivitet	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Buller och vibrationer	Boende och offentlig miljö	Begränsad klimatpåverkan	Avfallshantering	Anpassning till förändrat klimat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19999999999999996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% ej besvarade sonderingsfrågor	Processinriktade teman	Vattenresurser och -kvalitet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Säkerhet och trygghet	Samråd/brukaremedverkan	Personalengagemang	Naturresurshushållning	Marken som resurs	Luftkvalitet	Ljusförorening	Landskap och ekosystemfunktion	Kulturarvet	Jämställdhet och social balans	Främjande av miljöanpassade transporter	Energieffektivitet	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Buller och vibrationer	Boende och offentlig miljö	Begränsad klimatpåverkan	Avfallshantering	Anpassning till förändrat klimat	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4	1	0.85714285714285721	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	Processinriktade teman	Vattenresurser och -kvalitet	Tillgänglighet till dagliga aktiviteter	Säkerhet och trygghet	Samråd/brukaremedverkan	Personalengagemang	Naturresurshushålln	ing	Marken som resurs	Luftkvalitet	Ljusförorening	Landskap och ekosystemfunktion	Kulturarvet	Jämställdhet och social balans	Främjande av miljöanpassade transporter	Energieffektivitet	Ekonomi: lokal/regional utveckling	Buller och vibrationer	Boende och offentlig miljö	Begränsad klimatpåverkan	Avfallshantering	Anpassning till förändrat klimat	







Syfte och om verktyget

				SUNRA Projektverktyg





				SYFTE OCH OM VERKTYGET





				SUNRA är ett beslutstödsverktyg utgörs av en trestegsprocess innefattande följande moment:





				1).   Sondering – val av vilka relevanta hållbarhetsaspekter som ska beaktas
2).   Målsättning och val av indikatorer för de aspekter som beaktas
3).   Uppföljning av mål 



				Med verktyget sätter man mål för ett vägprojekts bidrag till hållbar utveckling med hänsyn till miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter. I verktyget ingår 26 hållbarhetsteman teman. Av dessa utgör 20 olika områden som ingår i begreppet hållbar utveckling, dvs områden inom den miljömässiga, sociala- och ekonomiska dimensionen som kan påverkas av ett väg- eller järnvägsprojekt. Dessutom finns det 6 teman som avser processrelaterade ämnesområden.   



				Syfte



				Syftet med SUNRA är att bidra till ett strukturerat arbetssätt med hållbarhetsfrågor i väg- och järnvägsprojekt. Verktyget identifierar och belyser dessutom målkonflikter så att dessa i ett tidigt skede kan åtgärdas, vilket normalt innebär ett mer kostnadseffektivt sätt då det kan göra det möjligt att undvika stopp i processens senare skeden. 

				Med verktyget ska man aktivt sätta mål för ett projekts bidrag till hållbar utveckling med hänsyn till miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter. Verktyget ska också användas för att följa upp dessa mål. 

				Syftet är att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet för ett specifikt projekt genom att sätta högre/ eller ytterligare mål än de befintliga krav som finns inom Trafikverket. 



				SUNRA i förhållande till andra processverktyg



				Skillnaden mellan SUNRA och andra beslutstödsverktyg såsom SEB (Samlad effektbedömning),  och miljökonsekvensbeskrivning är att i SUNRA sätts mål som sedan följs upp. De andra verktygen används för att beskriva och bedöma förväntade effekter. 

SUNRA kompletterar övriga verktyg genom att resultaten som erhålls med de andra verktygen, såsom SEB, kan jämföras med mål satts med SUNRA. Avvikelser från målen som satts med SUNRA kan därmed identifieras och åtgärder vidtas för att få en bättre överensstämmelse mellan mål och förväntad påverkan. SUNRA kan också användas för att förtydliga vad som bör beaktas och vilka mål som är avsedda att uppnås inför arbete med SEB och miljökonsekvensbeskrivningar. SUNRA kan också användas som underlag för vad som ska kravställas i upphandlingar och vad som specifikt ska beaktas i den fortsatta processen.

				Länkar till SEB, Konsekvensbeskrivning etc.



				Vilka ska vara involverade

				För att arbetet med SUNRA ska bidra till en effektiv process, så att synergier tas tillvara, och målkonflikter identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede bland annat för att undvika stopp i processens senare skeden, är det betydelsefullt om personer med ansvar, kompetens och specifika intressen inom miljö-, sociala- och ekonomiska områden medverkar vid sonderingstillfälet och vid målsättning inom projektet. Alla behöver inte vara aktiva i alla steg, men det är av mycket stor betydelse att målkonflikter är identifierade och beaktade tidigt i processen och att alla mål är förankrade hos projektledningen i alla projektsteg där SUNRA används. 

Att arbeta på detta sätt kräver resurser och att få ta tid. Projekt med tydliga och väl förankrade mål framarbetade med en bred kompetensbas i slutändan blir mer kostnadseffektiva, inte minst för att de utsätts för mindre stopp till följd av överklaganden etc.













































Var i plan- och byggprocessen

				SUNRA Projektverktyg





				VAR  I PLAN- OCH BYGGPROCESSEN SUNRA KAN ANVÄNDAS





				SUNRA kan användas i alla stora väg- och järnvägsprojekt men föreslås även som ett lämpligt verktyg för att på ett strukturerat sätt få in hållbarhetsaspekter i gång-, cykel och mindre väg- och järnvägsprojekt.  SUNRA kan användas vid mycket tidiga planeringsskeden och genom ett projekts alla faser. SUNRA kan användas:



				•   I åtgärdsvalsstudien. I denna väljs teman och aspekter som är viktiga att beakta i arbetet med fyrstegsprocessen för att de val som beaktas ska värderas med utgångspunkt för viktiga hållbarhetsaspekter. För valda aspekter inom respektive tema sätts också övergripande mål som kan jämföras med resultatet från åtgärdsvalsstudiens Samlade effektbedömning (SEB). 

•   I planläggningsprocessen inför arbetet med samrådsunderlag. I detta skede uppdateras valet av teman, indikatorer väljs och målen uppdateras med hänsyn till vald åtgärd. Potentiell måluppfyllelse uppskattas baserat på SEB-resultat för denna del av processen. Resultatet används för upphandling av konsult och annan relevant personal för det fortsatta projektarbetet. 

•   Därefter kan SUNRA användas inför planförslag samt i samband med genomförandet av en specifik miljöbedömning och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning samt inför upphandling av konsult och annan relevant personal för det fortsatta projektarbetet. I varje nytt skede bör en uppdaterad sondering och målsättning göras.  

•   Inför projektstart för att uppdatera val av aspekter samt definiera mål och krav för själva bygg/projektfasen. Även i detta steg görs en uppdatering av aspekter som beaktas, sätts mål för dessa samt indikatorer väljs. I detta skede involveras relevanta konsulter och andra aktörer som kommer att vara ansvariga för miljöarbetet. Det kan vara fördelaktigt om en, eller ett fåtal personer, hos konsulten tar fram förslag som sedan kan diskuteras genom att involvera övriga kompetenser och nyckelpersoner genom ett eller flera kortare avstämningsmöten för att effektivisera processen. Resultaten kan används som underlag för upphandling av entreprenör.

•   För uppföljning av måluppfyllelse under ett projekts bygg- och projektfas.



				Länkar till planläggningsprocessen samt SEB och konsekvensbeskrivning.























































Användning av verktyget

				SUNRA Projektverktyg





				ANVÄNDNING AV VERKTYGET





				SUNRA utgörs av nedanståden trestegsprocess:



				1).   Sondering – val av vilka relevanta hållbarhetsaspekter som ska beaktas
2).   Målsättning och val av indikatorer för de aspekter som beaktas
3).   Uppföljning av mål 



				Steg 1 och 2 bör inte utföras vid samma tillfälle utan att det görs vid två näraliggande tillfällen. Dels går det åt mindre tid vid respektive tillfälle, vilket kan bidra till att arbetet upplevs som mindre tröttsamt, och dels ges tid för eftertanke och ett extra tillfälle för att komma in i arbetet med verktyget.

				Med verktyget sätter man mål för ett vägprojekts bidrag till hållbar utveckling med hänsyn till miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter. I verktyget ingår 26 hållbarhetsteman teman. För varje tema ingår ett urval aspekter för vilka man ska sätta mål och välja indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse. Av de 26 temana utgör 20 olika områden som ingår i begreppet hållbar utveckling, dvs områden inom den miljömässiga, sociala- och ekonomiska dimensionen som kan påverkas av ett väg- eller järnvägsprojekt. Dessutom finns det 6 teman som avser processrelaterade ämnesområden.   

				Sondering



				Sonderingen innebär att man för vart och ett av de 26 hållbarhetstemana väljer aspekter som är relevanta att beakta för den specifika åtgärdsvalsstudien eller det specifika projektet. Valet av aspekter görs genom att man i den lista där de 26 hållbarhetstemana finns sammanställda i fliken (se figur 1 till höger om denna textsektion läggs samma figur som figur1 och med länk på samma sätt som i nuvarande guide) klickar på respektive tema för att komma till en ny flik där sonderingen fortsätter med val av aspekter som ska beaktas (se exempel i figur 2 till höger om denna textsektion läggs samma figur som figur1 och med länk på samma sätt som i nuvarande guide). 

Den som är ansvarig, väljer i samverkan med övriga medverkande i sonderingssteget, Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på vilka aspekter som är relevanta att beakta i sonderingsfrågorna. De aspekter som väljs bort, dvs inte bedöms som relevanta att beakta, kommer att inaktiveras för fortsatt arbete med verktyget.  Under fliken "Syfte och verktygsbeskrivning" ges förslag på vilka som ska vara involverade i arbetet med SUNRA.
																						Figur 1: Start. Använd länkarna i tabellen på start-sidan för att komma till de olika temasidorna. Temasidorna kan även nås från sammanfattningssidan.  



				I kommentarsfältet anges en motivering för de val som har gjorts. Detta är viktigt för att man vid uppföljningen ska kunna följa hur prioriteringar, och på vilka grunder, olika val har gjorts. Om det under processen blir aktuellt att ändra de val som gjorts är det givetvis också viktigt att kunna se hur man tänkte när valet gjordes. Det är vidare avgörande för att rpocessen ska kunna vara transparent och för att processen ska kunna fortsätta på ett smidigt sätt även om nyckelpersoner byts ut under processen.

				För de aspekter som bedömts vara relevanta, dvs där man svarat ”Ja” utförs steg 2.



				Målsättning och val av indikatorer



				För de aspekter som valts att beakta ska mål sättas och indikatorer för att kunna följa uppmålen (figur 3). Även om det i det befintliga Excelverktyget föreslås relevanta mått/indikatorer så är det upp till användaren att välja om dessa ska användas eller om andra indikatorer är att föredra. Verktyget är utformat för att kunna använda lämpliga metoder för att följa och bedöma måluppfyllelse, däribland metoder för att samla in data över prestanda. 

Minikrav på målsättning är de lagkrav som finns och trafikverkets egna mål samt policyer. 

Flera mål kan sättas för en aspekt. För att lägga till eller ta bort mål används knapparna “Lägg till” eller “Ta bort” med tillhörande rullgardinsmenyer ovanför mål/indikator-tabellen på varje temasida.
																						                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Figur 2: Exempel på temasida med sonderingsfrågor. Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. 



				För varje mål och indikator tilldelas en ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör, eller en kombination av de tre). Den ansvarige aktören avser den person som under planeringsfasen och/eller under byggskedet ansvarar för uppfyllelse och uppföljning av de mål som satts.

Notera att mål och indikatorer ej definieras för processinriktade teman. Dessa teman tillhandahåller en förteckning över de förfaranden som är relevanta att implementeras i ett projekt.																						Figur 3: Exempel på temasida med mål och indikatorer.  För varje aspekt som väljs i ramverket ska mål specificeras och mått/indikatorer identifieras. Varje mål ska tilldelas en ansvarig ”aktör” (organisationen som är ansvarig för målet under projektet; detta kommer också att hjälpa till att avgöra när i projektstadiet aspekten ska beaktas) och projektstadie (stadiet då effekten eller påverkan inträffar, t.ex. planläggning, DoU etc.). 

				Uppföljning av mål

				Det sista steget är att bedöma projektets måluppfyllelse gentemot de mål som satts upp för varje aspekt samt att registrera detta. Måluppfyllelse registreras enkelt som ” mål överskridet”, ” mål uppnått”, ” mål delvis uppnått” eller ”mål ej uppnått”. Resultaten baseras på förväntade eller verkliga utfalls förslagsvis relaterat till:



				•   Resultat från konsekvensbeskrivningar såsom SEB (samlad effektbedömning), miljöbeskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar för alla skeden fram till byggskedet. Dvs måluppfyllelser relateras till potentiella/ beräknade/ bedömda/uppskattade effekter. Vid denna jämförelse belyses också relevanta aspekter som inte beaktats till exempel i SEB, eller om konsekvensbeskrivningar inte kan svara på i vilken utsträckning projektet kommer att bidra till att de satta målen uppnås. 

•   Reellt utfall under byggskedet

				Avvikelser mellan utfall och mål används för att kunna göra åtgärder och anpassningar så att målenkan nås. Det kan också under processen framkomma att visa mål inte är rätt satta, i dessa fall behöver nya mål och eventuellt även indikatorer för dessa tas fram. 

Det är viktigt att dokumentera vilka underlag som har använts och hur man får tag på dem. Det är av betydelse för att underlätta arbete i senare planerings- och genomförandefaser. Det är också av betydelser för att underlätta inför arbete med liknande projekt, men inte minst för att förenkla och tydliggöra hur tidigare arbeta har utförts vid utbyte av personal och även vid granskning eller revision av projektet. En förteckning och vad man kan hitta underlagen beskrivs i ”Verktygets utdata” och i kommentarsfälten i verktyget. 																						 Figur 4: Sammanfattande redovisning. Grafen visar en sammanfattning över andelen sonderingsfrågor som tagits med/inte tagits med samt återstående obesvarade frågor. För de aspekter som tagits med visar den högra sdian av grafen en sammanfattning av graden av måluppfyllse 



				Sammanfattning och resultat



				Sammanfattningssidan ger en översikt över andel (%) aspekter som valts respektive inte valts inom respektive tema samt information om måluppfyllelse. För processinriktade teman visas bara andel aspekter som valts. Resultatet sammanfattas dels grafiskt (figur 4) och dels i tabellform (figur 5).

Projektverktyget har också tre sidor med utdata som genererar tabeller över aspekter, mål och indikatorer baserat på den ansvariga aktör som identifierats under sonderingssteget. Information kommer från flikarna "Beställare", "Planläggare" respektive "Entreprenör". Exempel på information från en sådan sida finns i figur 6. Processinriktade teman sammanfattas inte på dessa sidor.

De sammanfattande tabellerna nås antingen via samfattnings- eller startsidan (notera att dessa tabeller uppdateras automatiskt när verktyget uppdateras). 



				Allmänna/övriga råd



				Makron måste vara aktiverade för att denna arbetsbok ska fungera. Denna inställning görs i Excel säkerhetscenter, se startsidan.

Verktyget bör navigeras med hjälp av de hyperlänkar som finns på startsidan och längst upp på varje sida. Det går också att aktivera flikar för att bläddra mellan blad. Gå till: Arkiv - Avancerat - Visa alternativ för den här arbetsboken - Visa bladflikar.

Datera när filen senast använts samt dokumentera vad som ändrats i jämförelse med föregående version (inkl hänvisning till denna)

Använd alltid kommentarsfält när dessa finns tillgängliga.

																										 Figur 5: Sammanfattande redovisning i tabellform.  





																										Figur 6: Exempel på fesultattabell (Beställare)

































Klimatanpassning

		ANPASSNING TILL FÖRÄNDRAT KLIMAT																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Anpassning till förändrat klimat kan ses som ett svar på pågående och förväntad klimatförändring för att minska sårbarheten hos olika system. Åtgärder för att göra transportsystemet mer robust och för att upprätthålla infrastrukturens funktion vid störningar är exempel på viktiga insatser för att möta de ökande klimatrelaterade påfrestningarna på transportsystemet. Det ska finnas beredskap att möta framtida klimatförändringar som är okända för oss idag. 

		Aspekter av temat

				• Förhöjd risk för översvämning, kraftig nederbörd, höga flöden och ökad erosions- samt skredrisk                                                                                                                                                                                
• Förhöjd risk för torka, ökad brandrisk och för högre luftfuktighet
• Förändring av medeltemperaturer och mer extrema minimi- och maximitemperaturer
• Högre vindhastigheter och mer frekventa storm- och orkantillfällen
• Förlängd vegetationsperiod och förändrade livsmiljöer för växter och djur (förändrad viltolycksrisk)

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: En potentiellt ökad risk för framtida översvämning, kraftig nederbörd, ökade flöden och ökad erosionsrisk till följd av förändrad nederbörd och nederbördsmönster, ökad brandrisk  och för ökad stormutsatthet bör påverka åtgärdsvalsstudien. Man bör beakta att klimatet kan ändras på ett idag okänt vis.
Planläggning: Vid val av korridor bör man beakta en eventuellt ökad risk för framtida översvämning, ökade flöden och ökad erosionsrisk, ökad brandrisk  eller ökad risk för stormskador för de olika sträckningarna. Dränerings- och avvattningsanläggningar, dagvattensystem, ytskikt, broar, tunnlar, stolpar, strömavtagare, vägutrustning, tekniska informationssystem etc. ska utformas så att de står emot framtida väderextremer. Förändrade risk för viltolyckor under drifskedet kan beaktas redan i planeringsskedet.
Byggfas: : Risker relaterade till följd av höga flöden och påverkan på erosion och skredrisk bör beaktas för områden där lasten förväntas öka (temporär masslagring, tunga maskiner). Tillfällen med torka medför ökad brandrisk och kan medföra minskad vattentillgång och vattenkvalitet. Förändrade arbetsrelateraderisker förknippade med höga temperaturer.
Drift och underhåll: Dränerings- och avvattningssystem liksom system för omhändertagande av dagvatten måste regelbundet underhållas för att minska översvämningsrisken. Ökad risk för stormfällning av träd över infrastrukturen samt andra klimateffekter bör beaktas. Förändrad  viltolycksrisk. Förändrade arbetsrelaterade risker vid höga temperaturer. 
Avveckling: Ej relevant.

		Bästa branschpraxis

				Bland anpassningsstrategier kan nämnas: tillgängliga omledningsmöjligheter vid brand, översvämning, kraftig nederbörd eller höga flöden, val av linjedragning till mindre klimatkänsligt område, teknisk utformning/design anpassad till ökade klimatpåfrestningar, kompletterings- och förbättringsåtgärder, ökad beredskap för väderextremer, klimatanpassad DoU-planering, övervakning och forskning, beredskap att möta idag okända klimatförändringar.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.





		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		1.1		ÖVERSVÄMNING OCH HÖGA FLÖDEN: Föreligger risk för översvämning, höga flöden och ökad erosions eller skredrisk? (exempelvis genom kraftig eller ökad nederbörd, ytavrinning, risk för havshöjningseffekter, höjd havsnivå pga starka vindar)				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan innebära varierande risk för översvämning, höga flöden, erosions- och skredrisk och vara olika känsliga för översvämning. 
Exempel på indikatorer: Riskbedömning för olika åtgärdsalternativ.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Bland förhållanden att ta hänsyn till ingår dagvattenhantering (kapacitet hos diken och trummor; dammar m.m.), erosion och släntstabilitet, underminering av fundament m.m., sättningar i mark, byggnader och konstruktioner, trafikstörningar till följd av översvämning, trafikolyckor till följd av vattenplaning eller förhöjt vattenstånd, översvämningskonsekvenser för GC-trafikanter och för intilliggande ägor och fastigheter. Vägar och järnvägar bör lokaliseras till områden som inte kan förväntas bli utsatta för översvämningsrisk eller för höga flöden, extra försiktighet bör vidtas för väg/järnväg som kan påverkas av höga flöden som kan orsaka skada på konstruktionen. Hänsyn bör även tas till säkerheten hos närliggande konstruktioner som kan leda till kraftigt ökade flöden såsom dammbrott
Exempel på indikatorer: GIS underlag eller andra kartunderlag för beaktande av översvämningsrisk och risker kopplade till höga flöden inom och kring projektområdet. Längd på väg- eller järnvägsavsnitt där risk för framtida översvämning eller höga flöden förväntas föreligga.
Byggfas: Risker relaterade till följd av höga flöden och påverkan på erosion och skredrisk bör beaktas för att säkerställa att de klarar en förväntad temporär lastökning (temporär masslagring, tunga maskiner).
Exempel på indikatorer: Bedömning av temporär lasttålighet (geoteknisk bedömning för att indikera mer/mindre lämpliga områden för tung belastning under byggfasen).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Regelbundet underhåll av dränerings- och avvattningssystem kan minska risken för översvämning. Kontroll och underhåll av konstruktionen för att undvika risker kopplade till höga flöden, erosion och sättningar.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av regelbundet underhåll av alla dränerings- och avvattningsanläggningar. Plan för att följa upp maximalt vattenstånd och höga flöden samt erosion och skredrisk nära anläggningarna.
Avveckling: Ej relevant .										Översvämning

		1.2		TORKA eller LUFTFUKTIGHET: Kan infrastrukturen påverkas vid längre perioder av torka, ökad brandrisk eller ökad luftfuktighet som kan ge risk för tex mögel?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Bland förhållanden att ta hänsyn till ingår hur olika åtgärdsval påverkar framkomlighet vid brand samt vilka brandrisker och behov och möjligheter/omledningsmöjligheter för brandkår och andra uttryckningsfordon olika alternativ medför.
Exempel på indikatorer: Riskbedömning för olika åtgärdsalternativ.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Efter torrperioder kan det finnas ökad brandrisk, risk för temporärt höjda föreoreningshalter i dagvattnet. Vid/efter en period med extrem torka kan det finnas risk för halka p.g.a. ansamling av föroreningar på vägbanan. Vid torka ökar risken för damning. Ökad luftfuktighet kan öka risken för korrosion.
Exempel på indikatorer: GIS underlag eller andra kartunderlag för beaktande av brandrisk samt framkomlighet om brand uppstår samt dokumentation av beaktande av brandrisk samt övriga risker kopplade till torka och ökad luftfuktighet och åtgärder för att minska dem. Ventileringskrav för anläggningen. 
Byggfas: TORKA KAN MEDFÖRA ÖKAD BRANDRISK, under perioder med torka bör extra beredskap och extra nödvändigt att brandsäkerhet beaktas. Tillfällen med torka kan medföra minskad vattentillgång och försämrad vattenkvalitet.
Indikator: Plan för brandsäkerhet och för effektiv vattenanvändning vid långvarig torka under byggfasen
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Efter långvarig torka eller period av hög luftfuktighet bör beläggning och andra delar av vägkonstruktionen kontrolleras för skador. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av sådana skador och åtgärder. Kontrollprogram för korrosion och mögelangrepp.
Avveckling: TORKA KAN MEDFÖRA ÖKAD BRANDRISK, under perioder med torka bör extra beredskap och extra nödvändigt att brandsäkerhet beaktas. Tillfällen med torka kan medföra minskad vattentillgång och försämrad vattenkvalitet. 
Indikator: Plan för brandsäkerhet och för effektiv vattenanvändning vid långvarig torka under avveckling.										Torka eller Fukt

		1.3		TEMPERATUR: Föreligger risk för att olika komponenter i den planerade infrastrukturen kan skadas av förhöjd medeltemperatur, höga extremtemperaturer eller ökad spännvidd mellan min- och maxtemperaturer?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Extremtemperaturer kan medföra risk för fordonshaverier, fel i signalsystem samt brand och brandrök från omgivningen. Extremtemperaturer, och större variation i temperaturer, kan innebära förkortad livslängd på komponenter i väg- eller järnvägskonstruktionen och medföra ett ökat behov av underhållsinsatser. Hetta kan orsaka skador på beläggningar, vägmarkeringar, fogar, metallkomponenter, kullager m.m. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av beaktande av relaterade anpassningsåtgärder.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Extremtemperaturer kan öka behovet av kontroll och underhåll av olika delar av väg- eller järnvägskonstruktionen, tekniska system m.m. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av kontroller och åtgärder relaterade till temperaturvariation eller hetta.
Avveckling: Ej relevant.										Temperatur

		1.4		VINDHASTIGHET: Föreligger risk för att olika komponenter i den planerade infrastrukturen kan skadas av förhöjda extrema vindstyrkor, t.ex. i relation till stormfälld skog?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan vara olika känsliga för höga vindhastigheter. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att höga vindhastigheter har hanterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Motståndskraft mot vindpåfrestningar på broar, konstruktionsapparater, vägutrustning, tekniska system m.m. ska beaktas. Det kan finnas risk för omkullblåsta träd och fordon samt kringblåsande föremål. 
Exempel på indikatorer: Beräkning av vindfältet vid storm.  Längd av vägavsnitt med förhöjd risk för extrema vindhastigheter, fördelat på skogsområden, öppna områden och broar.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Kontrollera skador på broar, konstruktionskomponenter, väg/järnvägsutrustning, tekniska system, framkomlighet m.m. orsakade av extrem vind. Åtgärdsberedskap mot extremvind ska finnas. Skogsavverkning kan öka risken för omkullblåsta träd.
Exempel på indikatorer: Uppdatering var tredje år av material som beskriver riskområden.
Avveckling: Ej relevant.										Vindhastighet

		1.5		ÅRSTIDER, VEGETATIONSPERIODER OCH LIVSMILJÖER: Föreligger risk för att väg- eller järnvägsnära miljöer kan påverkas av förändringar i årstidsrytm hos flora och fauna, biotopegenskaper eller artsammansättning?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Anpassningsåtgärder inom DoU-verksamheten ska planeras. Vissa förändringar i årstidsrytmer och annan påverkan på flora och fauna kan förutses och hanteras under planeringsfasen.  
Exempel på indikatorer: Dokumentation av beaktande av möjliga årstidsförskjutningar, biotopförändringar och förändrad artsammansättning, samt årstidsförändring av risk för viltolyckor.
Byggfas: Ej relevant. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamhet bör anpassas till exempelvis häcknings- och vandringsperioder samt biotopförändringar. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av beaktande av förändrad artsammansättning och av årstidsberoende aktiviteter hos olika djurgrupper. Uppdatering av biotopstudier var 20e år.
Avveckling: Ej relevant.										Årstider, vegetationsperioder och livsmiljöer



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt		Översvämning				Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		5

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Översvämning																Ja

		2		Torka eller Fukt																Ja

		3		Temperatur																Ja

		4		Vindhastighet																Ja

		5		Årstider, vegetations-perioder & livsmiljöer																Ja







Avfallshantering

		AVFALL																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Grundläggande för hantering av avfall är att ha kännedom om mängder och kategorier av allt avfall som kan uppstå under genomförandet av projektet. En god planering ska även innehålla en bedömning av olika alternativ för avfallshanteringen. Planeringen måste även beakta att det avfall som uppstår skiljer sig åt mellan projektets olika skeden. Temat Avfall berör etappmålet Ökad resurshållning i byggsektorn, som finns till för att nå miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

För avfallshanteringen gäller följande prioritetsordning:
    • Undvika
    • Minimera 
    • Återanvända
    • Återvinna
    • Återställa
    • Deponera
(Hur projektet nyttiggör återanvända och återvunna material och produkter beskrivs under temat ”Resurseffektivitet”.)

		Aspekter av temat:

				• Upprättande av plan för avfallshantering
• Undvikande av uppkomsten av avfall
• Avfallsförvaltning
• Avfallshantering

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Avfallshanteringen avseende markberedning beskrivs i en plan för avfallshantering. Planen för avfallshantering kan utvidgas att även innehålla övriga avfallstyper. Under planläggningsprocessen görs en grov bedömning av vilka mängder av olika avfallskategorier som potentiellt kan uppstå under projektets olika skeden. I första hand minimeras uppkomsten av avfall, i övrigt följs den prioritetsordning för avfallshantering som nämns i ämnesbeskrivningen ovan. Möjligheter att använda sig av slutna kretslopp inom projektet bör undersökas. Om inert avfall (avfall som inte förändras med tiden) uppstår inom projektet kan det eventuellt återanvändas som ballast inom projektet, såvida lagar och regelverk tillåter detta. Om detta inte är möjligt kan istället återanvändning eller återvinning inom något annat projekt vara möjligt. Avfall som kan uppstå vid drift och underhåll bör beaktas redan under planläggningsfasen. 
Byggfas: Uppdragstagaren har ansvar för allt avfall som uppstår på plats och att det hanteras på ett miljö- och resursmässigt betryggande sätt. Genom lämplig byggteknik kan avfallsmängderna minimeras. Avfallet ska hanteras och transporteras på ett sådant sätt att återanvändning eller återvinning underlättas. Åtgärder bör vidtas för att undvika slöseri med råmaterial. Detta inkluderar förlorat material p.g.a. skador och överbeställning. Avfall som ”exporteras” utanför projektet skall överföras till licensierad aktör. Entreprenören skall föra åtkomliga och överskådliga register över de avfallsmängder och -kategorier som överförs till annan aktör. Byggföretag kan överlåta avfallshantering till återvinningsföretag även inne på byggarbetsplatsen. Med hjälp av databaser, så som ex. BASTA, eller att ta hänsyn till byggvarudeklarationer kan ett miljövänligare materialval underlättas.
Drift och underhåll: Underhållsplanen ska inkludera hanteringen av avfall från olika DoU-åtgärder samt det avfall som uppkommer på rastplatser. Planen bör även ange åtgärder för att förhindra större sopansamlingar i naturen.
Avveckling: Material som produceras vid infrastrukturens avveckling bör återanvändas eller återvinnas i största möjliga grad. I övrigt följs prioritetsordningen för avfallshantering som anges under ämnesbeskrivningen ovan.

		Bästa branschpraxis

				Under planläggningsprocessen upprättas en plan för avfallshantering. Planen för avfallshantering baseras på den prioriteringsordning för avfallshantering som nämnts under ämnesbeskrivningen ovan. Med hjälp av smarta materialval samt lämpliga bygg- och DoU-processer kan avfallsmängderna minimeras och kretsloppen slutas i så hög grad som möjligt. Planen för avfallshantering ska skickas till uppdragstagaren för att där vidareutvecklas. Planen kan ofta behöva modifieras, specificeras, anpassas och vidareutvecklas beroende på vilket planeringsskede den ska appliceras på. Genom att följa en väl genomarbetad avfallshanteringsplan säkerställs att råmaterialkonsumtion och spillförluster minimeras, att materialen sorteras för bästa avfallskvalitet, att den totala mängden avfall minimeras, att möjligheterna till återanvändning och återvinning tillvaratas och att den mängd som går till deponi minimeras. Det avfall (mängder och kategorier) som ”exporteras” från projektet dokumenteras på ett transparent sätt.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.





		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare. 



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för måluppsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		2.1		UPPRÄTTA EN PLAN FÖR AVFALLSHANTERING: Kommer projektet att producera avfall under byggnadsfasen eller vid drift och underhåll?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Mängden avfall kan minimeras genom materialval och utformning av processer. Möjligheter för återanvändning ska identifieras, utvecklas och tillvaratas. Det bör finnas faciliteter för avfallshantering och för att förhindra nedskräpning. 
Exempel på indikatorer: Upprättad en plan för avfallshantering för projektets hela livstid. Dokumentation av avfallsplanens implementering i olika skeden.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Uppkomsten av avfall kan minimeras genom materialval och byggteknik.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i upphandlingen. Belägg för att uppdragstagaren har minimerat mängden avfall som går att undvika (p.g.a. skador, överbeställning o.dyl.).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Uppkomsten av avfall kan minimeras genom val av material och DoU-tekink.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i DoU-upphandlingen. Belägg för att uppdragstagaren har minimerat mängden avfall som går att undvika (p.g.a. skador, överbeställning o.dyl.).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att återanvända och återvinna material och råvaror för annan byggnation eller DoU-verksamhet inom eller utanför TrV.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i upphandlingen. Fördelning av avfall mellan återanvändning, återvinning och deponering (kategorivis).										Utveckla en avfallshanteringsplan

		2.2		UNDVIKA AVFALL: Finns möjlighet att i någon mån undvika avfall under byggfasen eller vid drift och underhåll?						Åtgärdsvalsstudie: Potentiellt avfall t.ex. från rivning av tidigare infrastruktur kan identifieras översiktligt.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av storleksordningar av potentiellt avfall från olika åtgärder.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Genom planering kan det vara möjligt att undvika avfall, t.ex. genom användning av avfallsmaterial i byggnationen, användning av standardiserade komponentstorlekar för att minimera spill, val av produktionsmetod. Undvikande av inkorporering av tillfälliga element i permanenta strukturer.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att avfallsmängderna minimerats. Krav på avfallsminimering inkluderade i upphandlingen. Maximala avfallsmängder uppdelade på avfallstyp.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Uppkomsten av avfall kan minimeras genom materialval och byggteknik.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i upphandlingen. Belägg för att uppdragstagaren har minimerat mängden avfall som går att undvika (p.g.a. skador, överbeställning o.dyl.). Minskad avfallsmängd relativt avfallshanteringsplanen eller maximal avfallsmängd per inköpt mängd.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Uppkomsten av avfall kan minimeras genom materialval och DoU-teknik.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i DoU-upphandlingen. Belägg för att uppdragstagaren har minimerat mängden avfall som går att undvika (p.g.a. skador, överbeställning o.dyl.).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att återanvända och återvinna material och råvaror för annan byggnation eller DoU-verksamhet inom eller utanför TrV.
Exempel på indikatorer: Krav rörande minimering av avfallsuppkomsten inkluderade i upphandlingen. Fördelning av avfall mellan återanvändning, återvinning och deponering (kategorivis).										Undvika avfall

		2.3		AVFALLSFÖRVALTNING (PÅ PLATS):  Kan någon del av det uppkomna avfallet upparbetas och återanvändas i projektet?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant. 
Planläggning: Ej relevant.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Avfall ska i görlig mån hanteras på ett sätt som förhindrar att material tas ut ur återvinningscykeln. Så mycket som möjligt av uppkommet avfall ska återanvändas eller återvinnas; minimala mängder avfall ska gå till deponi.
Exempel på indikatorer: Andel av avfallet som återanvänds resp. återvinns. Andel av avfall som inte skickas till deponi, förekomst av specificerade metoder för avfallshantering (undvikande, återanvändning, återvinning, deponering, o.s.v.).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Se Byggfas.  
Exempel på indikatorer: Se Byggfas.
Avveckling: Ej relevant.										Avfallsförvaltning

		2.4		AVFALLSHANTERING: Kommer det uppkomna avfallet att i någon mån transporteras från arbetsplatsen?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Ej relevant. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Allt oundvikligt avfall ska hanteras på ett hållbart sätt och i enlighet med gällande regler.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att licensierad avfallstranportfirma anlitats. Dokumentation av återvinningsgrad på omlastningsplatser/-anläggningar. Spårning av avfallet från platsen där det produceras till platsen där det återvinns eller slutförvaras.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Se Byggfas.
Exempel på indikatorer: Se Byggfas.
Avveckling: Ej relevant.										Avfallshantering



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		4

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Utveckla en plan för avfallshantering																0

		2		Undvika avfall																0

		3		Avfallsförvaltning																0

		4		Avfallshantering																0







Klimatpåverkan

		Begränsad klimatpåverkan																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Detta ämnesområde hanterar åtgärder som syftar till att begränsa utsläppen av klimatpåverkande gaser och åtgärder som syftar till att minska utsläpp och halter av sådana gaser i atmosfären. Sverige har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010, detta bör beaktas i hela kedjan från åtgärdsvalsstudie till avvecklingskedet.

		Aspekter av temat

				• Utsläpp av klimatgaser från trafiken både från det färdigställda projektet och från omledningstrafik under byggtiden
• Utsläpp av klimatgaser från arbetsmaskiner (konstruktion, DoU)
• Utsläpp av klimatgaser vid framställning/bearbetning av material för det planerade projektets konstruktion och DoU
• Transport av material (råvaror, avfall etc.) i samband med konstruktion, drift och underhåll av det planerade projektet
• Inbindning av koldioxid, tungmetaller och andra luftföroreningar i vegetation med hjälp av exempelvis buffertzoner

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Minimering av klimatavtryck (”Carbon footprint”) bör eftersträvas genom hela planeringsprocessen och alla möjligheter till åtgärder som begränsar utsläppen av klimatgaser bör utnyttjas. Åtgärdsvalet (enligt fyrstegsprincipen) har stor betydelse för hur stor klimatpåverkan en anläggningen har, där särskilt trafikens klimatutsläpp kan variera mellan åtgärdsalternativen. Stor påverkan fås även under byggfasen av komplexa konstruktioner som broar och tunnlar eftersom dessa innebär stor användning av cement och/eller stål. 
Planläggning: I denna fas avgörs exempelvis frågor som gäller vilka material (massor) som ska användas, vilka kvaliteter de ska ha, var de kommer ifrån och hur de ska transporteras. Materialens kvalitet och hållbarhet över tid har betydelse för vilken klimatpåverkan projektet ger under hela livscykeln. Hur stora klimatutsläppen blir påverkas starkt av vilken väg- eller järnvägskorridor som väljs. Vägens/järnvägens utformning har inverkan på trafikens utsläpp av klimatgaser. Topografi, antal körfält, korsningsutformning och beläggningens egenskaper är exempel på påverkande faktorer. Här finns också möjlighet att undvika platser där halka normalt uppträder, vilket påverkar behovet av DoU. Beslut i detta skede påverkar även vilken klimatpåverkan infrastrukturens framtida DoU ger exempelvis vad gäller beläggningsunderhåll eller banunderhåll, vinterväghållning och energianvändning för belysning. 
Byggfas: Viktiga faktorer i byggfasen kan exempelvis vara  materialhärkomst, massbalans, materialval, material- och avfallstransporter, val av konstruktionsteknik samt energieffektivitet hos arbetsmaskiner och -fordon. Här har entreprenören ett stort inflytande hur stor klimatpåverkan projektet kommer att ge. I upphandlingen har beställaren ett verksamt instrument för styrning av klimatpåverkan från det projekt som ska upphandlas. 
Drift och underhåll: Beställaren ska så långt möjligt minimera klimatavtrycket från DoU.
Avveckling: Minimera utsläppen av klimatgaser vid avvecklingen.

		Bästa branschpraxis

				God praxis är att följa principen att i första hand undvika emission av klimatpåverkande gaser (t.ex. genom att välja det åtgärdsalternativ i arbetet med fyrstegsprincipen som under åtgärdens livscykel förväntas bidra minst till utsläpp av växthusgase, söka alternativa sätt för leverans av produkter och tjänster), i andra hand att reducera emissionerna (t.ex. genom att tillämpa energieffektivare metoder och materialval), i tredje hand att ersätta klimatgasemitterande metoder och produkter med alternativa teknologier och material (t.ex. genom övergång till förnybara energikällor) och i sista hand att kompensera för utsläppen av klimatpåverkande gaser. I alla led begränsas energibehoven. Inspiration kan exempelvis hämtas från ERA-net-projekten CEREAL (minskning av CO2-emissioner från vägen och trafiken i ett livscykelperspektiv) och MIRAVEC (infrastrukturens inverkan på fordonens energianvändning).



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.




		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		3.1		UTSLÄPP FRÅN TRAFIK: Kan det planerade projektet påverka trafikens emissioner av klimatpåverkande gaser, exempelvis genom linjeföring, trafikflöden eller antal körfält?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan ge olika klimatavtryck avseende trafikutsläpp. Det kan vara möjligt att minska emissionerna av klimatgaser genom att reducera eller flytta över faktisk trafik från ett trafikslag till ett annat. Tänk på att även elenergi kan ge utsläpp av klimatgaser.
Exempel på indikatorer: Utsläpp av klimatgas för de olika åtgärderna.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektets utformning påverkar utsläppen av klimatgaser. Det bör finnas tillgång till laddning eller tankning av alternativa bränslen i vägens omedelbara närhet.
Exempel på indikatorer: Trafikens emission av klimatgaser jämfört med nollalternativet. (tips t.ex. från ERA-Net-projektet MIRAVEC).
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Utsläpp från trafik

		3.2		ARBETSMASKINER OCH -FORDON: Används arbetsmaskiner och tunga fordon i projektet?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Ej relevant.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Energieffektiva maskiner och fordon bör användas i byggarbetet, likaså bränslen med låga emissioner av klimatpåverkande gaser. Berörda parter bör ges instruktioner om att motorer ska stängas av då de ej används. 
Exempel på indikatorer: Förbrukning av bränsle av olika slag per maskin/fordonstyp. Emissionsfaktorer av koldioxid (CO2). Gångtider för arbetsmaskiner o.dyl.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Energieffektiva maskiner och fordon bör användas, likaså bränslen med låga emissioner av klimatpåverkande gaser. Det kan vara möjligt att förbättra vägbelysningens energieffektivitet.  
Exempel på indikatorer: Förbrukning av bränsle av olika slag per maskin/fordonstyp. Emissionsfaktorer av koldioxid (CO2). Gångtider för arbetsmaskiner o.dyl.
Avveckling: Ej relevant.										Energianvändning för DoU & kommunikation

		3.3		MATERIALANVÄNDNING: Påverkar framställningen/bearbetningen av material för det planerade projektets konstruktion och DoU emissionen av klimatpåverkande gaser?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Minskat behov av materialmängder ska eftersträvas. Material med låg klimatpåverkan vid framställning/utvinning/bearbetning bör användas.
Exempel på indikatorer: Inbyggd emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter per ton material). Även livscykelperspektiv kan användas.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Minskat behov av materialmängder och återanvändning av material ska eftersträvas. Återanvända/sekundära/alternativa material kan användas. Material med låg klimatpåverkan vid framställning/utvinning/bearbetning bör användas.
Exempel på indikatorer: Emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter per ton material). Andel återanvänt resp. återvunnet material (för olika materialslag). Även livscykelperspektiv kan användas. Procentuell fördelning mellan varmåtervunnen, kallåtervunnen och konventionell asfalt. Andel återvunnet järn i räler.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Minskat behov av materialmängder och återanvändning av material ska eftersträvas. Återanvända/sekundära/alternativa material kan användas. Material med låg klimatpåverkan vid framställning/utvinning/bearbetning kan användas.
Exempel på indikatorer: Inbyggd emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter per ton material). Andel återanvänt resp. återvunnet material (för olika materialslag). Även livscykelperspektiv kan användas. Procentuell fördelning mellan varmåtervunnen, kallåtervunnen och konventionell asfalt. Andel återvunnet järn i räler vid utbyte.
Avveckling: Ej relevant.										Materialanvändning

		3.4		TRANSPORT AV MATERIAL: Medför projektet betydande transport av material (råvaror, avfall etc.) i samband med byggande, DoU eller avveckling?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Systematiskt arbete kan minimera antalet transporter, vid exempelvis avfallsbortforsling. Lokalt framställda/utvunna material kan användas. Fordon och maskiner med låga utsläpp av klimatpåverkande gaser bör väljas.
Exempel på indikatorer: Transport av material av olika slag (tonkm, tonkm per år el.dyl.). Identifierade möjligheter till leverans av lokala material för byggande och DoU. Samordnade transporter av avfall av olika slag. Emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter).
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Massbalans inom det planerade projektet ska eftersträvas, likaså ska antalet transporter vid exempelvis avfallsbortforsling minimeras. Lokalt framställda/utvunna material bör användas. Fordon och maskiner med låga utsläpp av klimatpåverkande gaser bör väljas.
Exempel på indikatorer: Massbalans inom det planerade projektet. Transport av material av olika slag (tonkm). Emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter).
Drift och underhåll:  Underlag för diskussion om målsättning: Lokalt framställda/utvunna material bör användas. Avfallsmängderna bör minskas. Fordon och maskiner med låga utsläpp av klimatpåverkande gaser bör väljas.
Exempel på indikatorer: Transport av material av olika slag (tonkm, km). Emission av klimatpåverkande gaser (kg koldioxidekvivalenter, tonkm).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Vid avveckling av det planerade projektet ska användning och transport av massor och material beaktas. 
Exempel på indikatorer: Transport av material av olika slag (tonkm).										Transport av material

		3.5		VEGETATION:  Kan man med hjälp av vegetation binda klimatpåverkande gaser och partiklar, och därmed förhindra onödig spridning till vatten eller övriga markområden?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Ej relevant.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Tät vegetation ökar markens förmåga till infiltration och lagring av partiklar och tungmetaller. Hänsyn bör tas till mest effektiv vegetation i förhållande till anläggningsplats.
Exempel på indikatorer: Mäta halter av giftigt material i omkringliggande mark och vatten.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: För att bevara effektiviteten i marken bör regelbundet underhåll antas, så som rensning av diken.  Energieffektiva maskiner och fordon bör användas, likaså bränslen med låga emissioner av klimatpåverkande gaser.
Exempel på indikatorer: Dagvattnets möjlighet till gynnsam avrinning. Förbrukning av bränsle av olika slag per maskin/fordonstyp. Energianvändning. Emissionsfaktorer (CO2). Gångtider för arbetsmaskiner och -fordon.   
Avveckling: Se Drift och underhåll.										Arbetsmaskiner och -fordon



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		5

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Utsläpp från trafik																Ja

		2		Arbetsmaskiner och -fordon																Ja

		3		Materialanvändning																Ja

		4		Transport av material																Ja

		5		Vegetation																Ja







Boende

		BOENDE OCH OFFENTLIG MILJÖ																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Boendemiljö och offentlig miljö avser de faktorer och värden som sammantaget bidrar till trivsel, trevnad och trygghet i bostadsområden samt på gator, torg och andra allmänna platser där en stads eller tätorts invånare vanligen vistas. Dessa förhållanden bidrar till människors livskvalitet.

		Aspekter av temat

				• Miljökvalitet (t.ex. luftkvalitet, lukter och ljudmiljö)
• Klimatkomfort (t.ex. undvikande av kraftig blåst, mycket höga temperatur och värmestrålning, samt skapa balans mellan skugga och ljustillgångljus)
• Fastighetspriser (som kan ha betydelse för ett områdes attraktivitet och sociala förhållanden)
• Tillgänglighet till kollektivtrafik; faciliteter för gång- och cykeltrafik (GC-trafik)
• Tillgänglighet till målpunkter (t.ex. arbetsplatser, skolor, bibliotek, dagligvaruhandel, handelsområden, restauranger, torg, parker och närrekreationsområden)
• Säkerhet och trygghet
• Resupplevelse/trafikantupplevelse  
• Livskvalitet (t.ex utsikt, närhet till grönområdet, Sky View Factor (SVF, som beräknar mängden himmel ovanför en plats))

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Förbättringar i det lokala infrastrukturnätverket kan påverka boende- och offentlig miljö såväl positivt som negativt.
Planläggning: Tidigt i planläggningsprocessen identifieras de förhållanden, faktorer och värden i den yttre miljön som har betydelse för invånarnas upplevelse av sin boendemiljö, sin närmiljö och den offentliga miljön där de vistas. Identifierade målsättningar avseende boende- och offentlig miljö utgör en bra utgångspunkt för att minimera de negativa och stärka de positiva effekter som den planerade infrastruktursatsningen kan ha på kringmiljön. Infrastrukturprojektet kan t.ex. påverka:
- Fastighetsvärden och eventuell boendesegregation
- Fysiska samband mellan bostadsområden (t.ex. järnvägsspårs och vägars barriärverkan, broar, tvärförbindelser via GC-väg)
- Tillgänglighet till målpunkter (lätthet att hitta och nå målpunkter; parkeringsmöjligheter, hållplatslägen etc.)
- Tillgänglighet oberoende av transportslag (kollektivtrafik, GC-banor etc.)
- Säkerhet och trygghet (hastighetsgränser, övergångsställen, fysiska åtgärder i den yttre miljön som kan ha brottsförebyggande inverkan etc.)
Byggfas: Byggverksamheten kan resultera i barriäreffekter, förändrade trafikmönster, miljöpåverkan (främst störning och visuella hinder), vilket påverkar de flesta aspekterna som tillhör temat.
Drift och underhåll: DoU-verksamheten kan resultera i störningar och miljöpåverkan från drift och olika former av byggverksamhet.
Avveckling: När infrastrukturen avvecklas, kan den frigjorda marken och den närmaste omgivningen öka i värde och bli mer attraktiva för exploatering eller boende. Möjlighet att minska barriärverkan bör tas till vara.

		Bästa branschpraxis

				Genom hela planeringsprocessen tas frågorna som rör boende- och offentlig miljö bäst om hand genom att planeringen 
- beaktar nationella, regional och lokala målsättningar
- tar tillvara synpunkter som framkommer i olika former av samråd
- söker möjligheter att genom infrastrukturinvesteringen förbättra boendemiljön och den offentliga miljön i området och bidra till en positiv resupplevelse för trafikanterna 



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		4.1		MILJÖKVALITET: Kan byggverksamheten, trafikering och/eller DoU-verksamhet förväntas ge störning eller hälsoproblem (till följd av luftförorening, buller etc.) för dem som bor eller vistas i närheten av projektet?						Åtgärdsvalsstudie: Mycket relevant. Åtgärder som minskar trafik och hälsoproblem bör beaktas genom att beakta alternativ 1 – 4 lösningar enligt 4 stegsprincipen.
Exempel på indikatorer: Förväntad ÅDT samt emissioner till luft för de olika åtgärdsalternativen.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet kan påverka människors hälsa och miljö (byggverksamhet, DoU, trafikering) t.ex. i utemiljöer nära projektet. 
Exempel på indikatorer: Modellberäkning av bullerexponering och halter av luftföroreningar från trafikering på det färdiga projektet. Dokumentation av relaterade klagomål i samråd etc.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan påverka hälsan hos människor som bor eller vistas i närheten av det planerade projektet.
Exempel på indikatorer: Modellberäkning av bullerexponering och halter av luftföroreningar från byggprocessen. Antal klagomål som lett till åtgärder för att minska olägenheter från byggverksamheten.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamheten kan påverka hälsan hos människor som bor eller vistas i närheten av vägen/järnvägen.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål angående störning från DoU-verksamhet. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Exponeringen för buller och luftförorening minskar/upphör då det planerade projektet tas ur bruk. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt diskuterats i planeringen av avvecklingen.										Miljökvalitet

		4.2		KLIMATKOMFORT: Kan byggverksamheten och/eller DoU-verksamheten förväntas ge problem med det lokala klimatet, såsom skugga eller blåst, för de som bor eller vistas närheten av det planerade projektet?						Åtgärdsvalsstudie: Åtgärder som bidrar till förbättrat klimatkomfort bör beaktas genom att beakta alternativ 1 – 4 lösningar enligt 4 stegsprincipen
Exempel på indikatorer: Bedömning av förväntad inverkan på  klimatkomfort (blåst, värme, skugga) för de olika åtgärdsalternativen.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet kan påverka människors klimatkomfort.
Exempel på indikatorer: Modellberäkning av skuggning och blåsighet från det färdiga projektet. Maximalt antal skuggade bostäder.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan påverka klimatet för människor som bor eller vistas i närheten av det planerade projektet.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål som lett till åtgärder för att minska olägenheter från byggverksamheten.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: De klimataspekter som bör beaktas vid avveckling av det planerade projektet ska väljas. Avvecklingen kan påverka t.ex. skuggning och vindsystem.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att klimataspekter beaktats i avvecklingsplanen.

		4.3		FASTIGHETSPRISER: Kan projektet förväntas påverka markpriserna och/eller områdets attraktivitet när det gäller boende, verksamhetsetablering o.dyl.?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka bostadsmarknaden, markpriserna och exploateringstrycket i området. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet kan påverka områdets attraktivitet för boende, exploatering för handel och andra verksamheter etc. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt diskuterats i planläggningsprocessen. Utvecklingen av fastighetspriser efter vägens/järnvägens tillkomst.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen kan frigöra mark för exploatering av olika slag. Fastighetspriserna i omgivningen kan påverkas. 
Exempel på indikatorer: Fastighetsprisernas utveckling efter avvecklingen.										Fastighetspriser

		4.4		TILLGÄNGLIGHET TILL KOLLEKTIVTRAFIK; FACILITETER FÖR GC-TRAFIK: Kan projektet förväntas påverka tillgängligheten för GC- och/eller kollektivtrafikanter? 						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka färdmedelsval och resmönster inom ett område som sträcker sig långt bortom projektets närområde.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att åtgärdsvalets påverkan på lokala och regionala resmönster har beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka färdmedelsval och resmönster inom ett område som sträcker sig långt bortom projektets närområde. Projektet kan inkludera åtgärder för att förbättra GC- och kollektivtrafikanters möjlighet att nå t.ex. närrekreationsområden. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att förhållandena för kollektiv- och GC-trafikanter beaktats i planläggningsprocessen. Förändring av skolbarns resmönster till skolor. Antal P-platser avsedda för samåkning eller byte mellan bil och kollektivtrafik. Antal boende som har högst 10 minuters gångväg till busshållplats.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Förhållandena för GC- och kollektivtrafikanter ska inte försämras under byggtiden.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål från GC-trafikanter under byggtiden. Maximal tidsfördröjning för transport till närmaste hållplats under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Förhållandena för GC- och kollektivtrafikanter ska inte försämras under perioder av underhållsåtgärder. Vinterväghållningen påverkar GC-trafiken. 
Exempel på indikatorer: Plan för att motverka negativ inverkan på GC-trafiken under tiden för ombyggnads- och underhållsåtgärder. Strategi för vinterväghållning av GC-banor.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avveckling av infrastruktur kan påverka restiden. 
Exempel på indikatorer: Förändring i resmönster och restid till/från skolor och andra målpunkter.										Tillgänglighet till målpunkter

		4.5		TILLGÄNGLIGHET TILL MÅLPUNKTER: Kan det planerade projektet  påverka tillgängligheten till olika typer av målpunkter inom området och utanför?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka tillgängligheten till målpunkter i området. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka tillgängligheten till målpunkter i området. Det kan finnas möjlighet att i projektet inkludera åtgärder för att förbättra GC- och kollektivtrafikanters möjlighet att nå t.ex. närrekreationsområden. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats i planläggningsprocessen. Förändring av skolbarns resmönster till skolor. Antal målpunkter som kan nås inom 20 minuter (med olika färdmedel) från ett bostadsområde.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan medföra tillfälliga trafikstörningar och omledning av trafik.
Exempel på indikatorer: Förändring i restid till skolor och livsmedelsbutiker från ett bostadsområde under vägens/järnvägens byggtid.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Tillgängligheten till målpunkter kan ändras i och med avvecklingen av vägen/järnvägen. 
Exempel på indikatorer: Förändring i restid till skolor.										Tillgänglighet till kollektivtrafik

		4.6		SÄKERHET OCH TRYGGHET: Påverkar projektet den upplevda säkerheten och/eller tryggheten?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsvalet kan påverka trafiksäkerheten. Det kan finnas en kommunal policy för trygghetsskapande åtgärder.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att trafiksäkerhet och trygghet beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet kan påverka trafiksäkerheten och/eller stärka känslan av trygghet hos boende i närområdet. Utformningen av allmänna platser i anslutning till infrastrukturåtgärden kan bidra till kommunens brottsförebyggande arbete.
Exempel på indikatorer: Modellberäkning av projektets trafiksäkerhetsvinster. Synpunkter som under samråden inhämtats beträffande trygghet för boende och skolbarn. Antal meter tillkommande GC-vägar med belysning.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Säkra och trygga (skol-)vägar bör säkerställas under byggtiden. 
Exempel på indikatorer: Plan för upprätthållande av säkra och trygga skolvägar under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-åtgärder har betydelse för trafiksäkerheten för GC-trafikanter. Belysning och siktröjning av GC-vägar samt belysning av allmänna platser påverkar trafiksäkerheten för GC-trafikanter och tryggheten för äldre, barn och lokalbefolkningen i stort.
Exempel på indikatorer: Budget avsatt för vinterväghållning av GC-vägar. Antal skolbarn som cyklar till/från skolan vintertid. Antal inkomna synpunkter på belysningen på GC-vägar och allmänna platser i anslutning till den byggda vägen.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen kan medföra minskad närvaro i området, och nya ovana resmönster.
Exempel på indikatorer: Antal släckta lampor. Dokumentation av analys av tryggheten efter avveckling.										Säkerhet och trygghet

		4.7		RESUPPLEVELSE/TRAFIKANTUPPLEVELSE:  Kan trafikanters upplevelse av landskapet påverkas av projektet? 						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsvalet kan påverka inkomsterna från turism i det område åtgärden berör.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att resupplevelse/trafikantupplevelse (inkl. upplevelsen av landskapet) beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet kan påverka resenärers och besökandes intryck av orten, och till förstärkt platskänsla (sense of place). Utformningen av projektet kan, i samverkan med kringåtgärder, bidra till förhöjda trafikupplevelser. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att estetiska och trivselrelaterade synpunkter på projektet som framkommit under samråden eller på annat sätt har beaktats.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Störningar relaterade till visuella och estetiska förhållanden, trevnad etc., under byggtiden bör minimeras. 
Exempel på indikatorer: Antal åtgärdade klagomål rörande förfulning, nedsmutsning o.dyl. under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Störningar relaterade till visuella och estetiska förhållanden, trevnad etc., under tiden för ombyggnads- och reparationsarbeten samt annan drift bör minimeras.
Exempel på indikatorer: Antal åtgärdade klagomål rörande förfulning, nedsmutsning etc. relaterade till underhållsverksamheten.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avveckling kan medföra att fula infrastrukturmiljöer försvinner och/eller att landskapet tillförs nya estetiska värden.
Exempel på indikatorer: Plats- och kontextspecifik indikator söks.										Resupplevelse/Trafikantupplevelse

		4.8		LIVSKVALITET:  Kan projektet påverka invånarnas livskvalitet relaterat till rättvisa, klimatansvar etc. i ett helhetsperspektiv?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Analys av irriterande moment i dagens transportlösning. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att livskvalitet beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet kan påverka resenärers och besökandes livskvalitet. Projektet kan bidra till förstärkt närhet till naturen. Utformningen av projektet kan, i samverkan med kringåtgärder, bidra till förhöjda trafikantupplevelser avseende klimatnöjdhet, estetik, mobilitet eller rättvisa. 
Exempel på indikatorer: SVF, antalet utsiktspunkter från vägen/järnvägen. Antalet identifierade förändringar i planeringen som relateras till påverkan på livskvalitet. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Störningar relaterade till naturupplevelsen, SVF (Sky View Factor) etc., under byggtiden bör minimeras.
Exempel på indikatorer: Antal åtgärdade klagomål rörande livskvalitet o.dyl. under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Störningar relaterade till naturupplevelsen, SVF etc., under tiden för ombyggnads- och reparationsarbeten bör minimeras.
Exempel på indikatorer: Antal åtgärdade klagomål rörande naturupplevelsen, SVF o.dyl relaterade till underhållsverksamheten.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avveckling kan medföra att utsikter försvinner och/eller att landskapet tillförs nya estetiska värden.
Exempel på indikatorer: Plats- och kontextspecifik indikator söks. Dokumentation av att livskvalitet beaktats i avvecklingsplanen. 										Livskvalitet



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		8

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Miljökvalitet																0

		2		Klimatkomfort																0

		3		Fastighetspriser																0

		4		Tillgänglighet till kollektivtrafik																0

		5		Tillgänglighet till målpunkter																0

		6		Säkerhet och trygghet																0

		7		Resupplevelse/ Trafikantupplevelse																0

		8		Livskvalitet																0







Buller och vibrationer

		BULLER OCH VIBRATIONER																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Buller och vibrationer genereras såväl av byggverksamheten som av DoU-åtgärderna. Avståndet mellan källan och de exponerade boendemiljöerna, invånarna och djurlivet är avgörande inom detta tema. Åtgärder för minskade olägenheter är särskilt angelägna för verksamhet nattetid och i områden där känsliga receptorer (människor, djur, byggnader etc.) finns. Vibrationer fortplantar sig genom mark och luft.

		Aspekter av temat

				• Störningarnas relation till tid, främst tid på dygnet, men också veckodag och årstid
• Projektets lokalisering avseende vibrationsstörning
• Projektets lokalisering avseende bullerstörning
• Bullerstörning från trafiken 
• Störningarnas beroende av använd konstruktionsteknik

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Om projektet ger upphov till olägenheter relaterade till buller och vibrationer beror på vilken åtgärd som väljs och vilka typer av landskap som berörs.
Planläggning: Störningar och olägenheter från buller och vibrationer skiljer sig mellan olika miljöer (befolkningstäthet, andra verksamheter än projektet, kulturhistoriskt intressanta byggnader, naturområden, djurliv etc.). Det planerade projektets lokalisering i landskapet och placering i horisontal- och vertikalled påverkar spridningen av buller och vibrationer. Bulleremissioner från biltrafik styrs främst av vägbeläggning, trafikslag, trafikvolym, hastighet och trafikens sammansättning. Bullerspridningen påverkas bl.a. av avståndet från källan, markens fysiska beskaffenhet och förekomsten av fysiska hinder. Vibrationer orsakade av trafik är en lågfrekvent störning som kan skada byggnader och påverka dem som befinner sig där. Vibrationer fortplantar sig genom mark och luft.
Byggfas: Buller och vibrationer åtgärdas i första hand vid källan.  Emissionen av buller och vibrationer beror till stor del av vilka typer av arbetsfordon, -maskiner och -redskap som används. Utrustningens underhållsmässiga kondition har också betydelse. Åtgärder för minskade olägenheter är särskilt angelägna för verksamhet nattetid och i områden där känsliga receptorer (människor, djur, byggnader etc.) finns.
Drift och underhåll: Se Byggfas.
Avveckling: Se Byggfas.

		Bästa branschpraxis

				Buller från biltrafik emitteras från motor, drivlina, avgashantering samt friktion mot beläggningen och luften. Vibrationer orsakade av trafik är en lågfrekvent störning som kan skada byggnader och påverka dem som befinner sig där. Buller- och vibrationsspridningen påverkas bl.a. av avståndet från källan, markens fysiska beskaffenhet och förekomsten av fysiska hinder. 
Bland åtgärder för att minska de negativa effekterna kan följande nämnas:
- Korridorval; läge i landskapet, vertikalplacering (nedsänkningar och skärningar hindrar spridningen)
- Bullervallar, bullerskärmar etc.
- Bullerreducerande beläggning
- Hastighetsbegränsningar
- Bullerdämpande fönster och andra åtgärder på byggnader
- Temporära bostäder under byggtiden
- Buller- och vibrationsrelaterade krav i upphandlingen av byggåtgärder och -material
- Restriktioner för byggarbeten nattetid
- Omledning av trafik till mindre känsliga områden under byggtiden
- Underhåll av buller- och vibrationsreducerande åtgärder



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		5.1		BULLEREMISSIONERNAS FÖRLÄGGNING I TID: Kommer byggande, drift och underhåll av projektet att förekomma nattetid?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Arbeten och trafik som stör människor och djur bör undvikas nattetid. Bostäder och arbetsplatser kan påverkas i olika utsträckning av tidpunkter för bullerexponering.
Exempel på indikatorer: Antal timmar som närboende beräknas bli exponerade för  buller från byggarbete och trafikering över ett visst tröskelvärde klockan 21:00-07:00 (antal hushåll x antal timmar under byggtiden).
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggarbeten som stör människor och djur bör undvikas nattetid.
Exempel på indikatorer: Antal timmar som närboende beräknas bli exponerade för byggbuller över ett visst tröskelvärde klockan 21:00-07:00 (antal hushåll x antal timmar under byggtiden). Antal klagomål över bullerstörningar nattetid.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-arbeten som stör människor och djur bör undvikas nattetid.
Exempel på indikatorer: Antal timmar som närboende beräknas bli exponerade för buller (över ett visst tröskelvärde) från DoU-verksamhet klockan 21:00-07:00 (antal hushåll x antal timmar per år). Antal klagomål över bullerstörningar nattetid.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingsarbeten som stör människor och djur bör undvikas nattetid. Förändring av användningen av området kan påverka bullernivåerna.
Exempel på indikatorer: Antal timmar som närboende beräknas bli exponerade för buller (över ett visst tröskelvärde) från arbetsmaskiner och -fordon klockan 21:00-07:00 (antal hushåll x antal timmar under avvecklingsarbetena).										Bygg/DoU-aktiviteters förläggning i tid

		5.2		HUR PROJEKTETS LOKALISERING PÅVERKAR EXPONERING FÖR VIBRATIONER:  Är projektet lokaliserat i närheten av vibrationskänsliga byggnader eller fastigheter eller påverkas andra vibrationskänsliga ekosystem?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning:  Finns vibrationskänsliga byggnader i närheten av projektet.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av vibrationskänsliga byggnader i området eller av diskussion om problemet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Lämplig lokalisering av åtgärder och effektiva skademildrande åtgärder kan minimera det planerade projektets påverkan på boende och vibrationskänsliga byggnader. Spridningen av vibrationer kan eventuellt begränsas med materialval och andra åtgärder.
Exempel på indikatorer: Kartering av vibrationskänsliga byggnader i utredningsområdet. Antal hushåll som beräknas bli berörda av trafikvibrationer eller andra vibrationsstörningar över en viss nivå med respektive utan olika åtgärder.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Med effektiva skademildrande åtgärder kan det vara möjligt att minimera byggarbetenas påverkan på boende och på vibrationskänsliga byggnader.
Exempel på indikatorer: Kartering av vibrationskänsliga byggnader i utredningsområdet. Antal hushåll som beräknas bli berörda av byggbuller över en viss nivå med respektive utan olika buller- och vibrationsåtgärder. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Med effektiva skademildrande åtgärder kan det  vara möjligt att minimera DoU-arbetenas påverkan på boende och på vibrationskänsliga byggnader. 
Exempel på indikatorer: Kartering av vibrationskänsliga byggnader i utredningsområdet. Antalet hushåll som beräknas bli berörda av DoU-relaterat buller över en viss nivå med respektive utan olika buller- och vibrationsåtgärder.
Avveckling: Ej relevant.										Projektets lokalisering

		5.3		HUR PROJEKTETS LOKALISERING PÅVERKAR EXPONERING FÖR BULLER: Kan exponeringen för buller påverkas av projektets lokalisering? Exempelvis åtgärder för att hindra spridning eller andra åtgärder?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Med lämplig lokalisering av projektet kan det vara möjligt att minimera det planerade projektet bullerpåverkan på boende.
Exempel på indikatorer: Antal bullerstörda hushåll för olika åtgärdsalternativ. Dokumentation av tysta områden i närheten av projektet. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Med lämplig lokalisering av åtgärden (begränsning av spridningen) och med effektiva skademildrande åtgärder kan det vara möjligt att minimera det planerade projektet bullerpåverkan på boende. Bullerskärmar och bullerabsorbenter kan minska exponeringen. Emissionspunktens höjd över omgivningen kan påverka spridningen.
Exempel på indikatorer: Antal hektar närrekreationsområden som genom bulleråtgärder kan få acceptabel ljudmiljö. Kartering av störningskänsliga fågelarter inom x-antal meter från det planerade projektet. Modellberäkning av antalet bullerstörda hushåll vid olika åtgärdsval.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Med lämpliga bullerskydd kan det vara möjligt att minimera det planerade projektet bullerpåverkan på boende.
Exempel på indikatorer: Antal bullerstörda hushåll för olika åtgärdsalternativ vid olika byggaktiviteter. Antal klagomål på bullerstörning under byggtiden. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Med lämplig lokalisering av DoU-verksamheten kan det vara möjligt att minimera bullerpåverkan på boende.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på bullerstörning relaterat till DoU.
Avveckling: Ej relevant.										Bullerstörning från trafiken

		5.4		STÖRNING FRÅN PERSON- OCH GODSTRAFIK: Kommer projektet att förändra trafikarbetet och således buller och vibrationsalstringen från person- och godstrafik?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan medföra olika antal bullerstörda hushåll.
Exempel på indikatorer: Modellberäkning av antalet bullerstörda hushåll vid olika åtgärdsval.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Olika planer kan ge olika trafikmängder, där särskilt tung trafik kan orsaka vibration beroende på vägval. Olika mängd använt material ger olika behov av transporter vilket ger effekter på både buller och vibrationsalstring.
Exempel på indikatorer: Kartläggning av bullerspridning från trafiken med resp. utan bullerreducerande åtgärder. Antalet hushåll som beräknas bli störda av trafikbuller över en viss nivå med resp. utan olika bullerreducerande åtgärder. Antal hektar närrekreationsområden som genom bulleråtgärder kan få acceptabel ljudmiljö. 
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Störningarnas beroende av teknik

		5.5		STÖRNINGARNAS BEROENDE AV ANVÄND TEKNIK: Kommer projektet att involvera buller och vibrationsälstande teknik, tex sprängningsarbete, packning, pålning eller spontning?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Vissa åtgärdsalternativ kan förutsätta tunneldrivning eller annan typ av sprängningsarbete, alternativt pålning eller spontning.
Exempel på indikatorer: Framtagande av lösningsalternativ som inte involverar omfattande sprängningsarbete eller annan bulleralstrande verksamhet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet bör om möjligt lokaliseras så att sprängning, pålning eller spontning kan undvikas. 
Exempel på indikatorer: Antal ton sprängmaterial vid alternativa lokaliseringar av det planerade projektet. Antal timmar med spontnings- och pålningsbuller. Dokumentation av teknikval i relation till buller.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Tunneldrivningsteknik med minimerad risk för vibrationer bör väljas. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av teknikval. Antal ton sprängmaterial. Antal timmar med spontnings- och pålningsbuller.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Underhållsarbeten bör utföras med teknik som inte orsakar störningar på boende, byggnader och djur.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av teknikval i relation till buller och vibrationsstörning.
Avveckling: Ej Relevant.										Vibrationers påverkan på byggd miljö



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		5

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Bygg/DoU-aktiviteters förläggning i tid																0

		2		Projektets lokalisering avseende vibrationsstörning																0

		3		Projektets lokalisering avseende bullerstörning																0

		4		Bullerstörning från person- och godstrafik 																0

		5		Störningarnas beroende av teknik																0







Ekonomi

		EKONOMI: LOKAL/REGIONAL UTVECKLING																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Ett effektivt transportsystem utgör en förutsättning för den samhällsekonomiska utvecklingen regional och lokalt. Utveckling av transportinfrastrukturen möjliggör effektivare godstransporter och attraktiva pendlingsmöjligheter. Regionförstoring innebär att sysselsättningen kan öka, antingen genom tillkomsten av nya arbetstillfällen eller ökad tillgänglighet till existerande arbetsplatser. Näringslivet får en bredare geografisk rekryteringsbas, och varor och tjänster kan levereras snabbare, vilket ökar företagens konkurrenskraft. Vidare kan jordbruket och liknande näringar få ökade avsättningsmöjligheter genom att dess produkter kan transporteras till en breddad marknad. 
Ett effektivare transportsystem kan emellertid även ha negativa effekter lokalt och regionalt. Befintliga lokala arbetstillfällen kan exempelvis utsättas för konkurrens genom arbetskraft som pendlar från andra orter. Omvänt kan pendling ”åt andra hållet” dränera den lokala arbetsmarknaden på kompetent arbetskraft. Ökad pendling förändrar också befolkningens inköpsmönster, varigenom lokala affärsidkare kan få minskat kundunderlag. Ökad pendling kan också öka transportarbetet vilket kan ha negativa miljöeffekter, främst avseende luftkvalitet, buller och klimatpåverkan. Ny infrastruktur kan också leda till att befintlig handel snabbt passeras och inte kan hävda sig i konkurrensen.

		Aspekter av temat

				• Infrastrukturnätverkets effektivitet
• Arbetstillfällen
• Försörjning med varor lokalt
• Nyetablering av företag
• Lokala/regionala skatteintäkter
• Markpriser 
• Markanvändning
• Produktivitet för areella näringar, t.ex. rennäring, jord- och skogsbruk och fiske
• Tillgänglighet till marknader för produkter från areella näringar.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Eventuell påverkan på näringsliv, arbetsmarknad, dagligvaruhandel etc. lokalt/regionalt bör beaktas redan i åtgärdsvalsstudieskedet.
Planläggning: I valet av korridor för det planerade projektet måste man beakta den inverkan markintrång, barriärverkan och landskapsfragmentering kan ha för bl.a. markanvändningen och jord- och skogsbruket men även exempelvis för dagligvaruhandel och lokala resmönster. Den nya infrastrukturen kan också påverka tillgängligheten till lokala målpunkter, vilket kan påverka lokala näringsidkare.
När det planerade projektet byggs, har det stor betydelse för lokalsamhället om företag, leverantörer, entreprenörer, arbetskraft etc. rekryteras lokalt eller inte. Även behovet av byggmaterial, materiel m.m. kan ibland tillgodoses lokalt.
Vägar och järnvägar styckar ofta upp jordbrukets och skogsbrukets brukningsenheter i mindre delar som blir svårare att bruka. Infrastrukturen kan också skapa barriärer, vilket kan begränsas genom att hitta en lämplig korridor/passage. 
En pendeltågsstation kan medföra urbanisering eller öppna möjligheter att pendla till jobb i staden men kan också dränera bygden på arbetskraft. Tillkomsten av en vägbro kan ha betydelse för avsättningsmöjligheterna för lokalt producerade varor. 
Byggfas: Byggverksamheten kan erbjuda arbetsmöjligheter för arbetskraft lokalt. Att välja lokala leverantörer av insatsvaror och tjänster, t.ex. byggtranporter, kan gynna det lokala näringslivet. Å andra sidan kan byggverksamheten medföra temporär belastning av lokalvägnätet, vilket kan medföra störningar för exempelvis lokala varutransporter. Störningar, t.ex. i form av avspärrningar, damning och buller, bör undvikas som skydd för det lokala/regionala näringslivet.
Drift och underhåll: Att i DoU-verksamheter anlita lokala företag och leverantörer kan ha en gynnsam effekt på det lokala näringslivet på såväl kort som lång sikt. DoU ska planeras och utföras på sådant sätt att störningar på verksamheter i omgivningen minimeras. Exempelvis ska vinterväghållningen inte orsaka saltpåverkan på mark och vatten i omgivningen. Utebliven dammbindning kan orsaka problem för företagare som är lokaliserade invid en väg.
Avveckling: Vid avveckling av en överbliven väg- eller järnvägssträcka kan lokala firmor anlitas för återställningsarbetet.

		Bästa branschpraxis

				Tidigt i planeringen beskrivs och bedöms alla viktiga konsekvenser, såväl positiva som negativa, som projektet potentiellt kan få för den lokala befolkningen, det lokala/regionala näringslivet och andra intressentgrupper och samhällsintressen.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		6.1		INFRASTRUKTURNÄTVERKETS EFFEKTIVITET: Förbättrar projektet effektiviteten hos det regionala/lokala transportnätverket?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan ge olika effektiv infrastruktur avseende den regionala/lokala utvecklingen. Tillgången till stationer eller avfarter från större vägar ger möjligheter att nå den lokala marknaden för förbipasserande.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur denna aspekt beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektets lokalisering och utformning ska förbättra transportinfrastrukturens effektivitet. Projektet bör förstärka den redan existerande infrastrukturen i området. Tillgången till stationer eller avfarter från större vägar ger möjligheter att nå den lokala marknaden för förbipasserande.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur denna aspekt beaktats i planläggningsprocessen. Antal stationer/avfarter före och efter genomförande.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att utnyttja det lokala näringslivet vid upphandling av varor och tjänster. Byggaktiviteterna kan ge (trafik)störningar på existerande infrastruktur.
Exempel på indikatorer:  Andel varor och tjänster som upphandlats lokalt/regionalt. Dokumentation av diskussioner om hur kringliggande verksamheter kan påverkas av byggaktiviteterna. Förekomst av trafikstörningar.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-åtgärder ska inte ge negativa effekter på kringliggande verksamheter.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur denna aspekt beaktats. Antal klagomål rörande nedsmutsning eller förorening från vinterväghållningsaktiviteter och annan DoU.
Avveckling: Ej relevant.										Infrastrukturnätverkets effektivitet

		6.2		ARBETSTILLFÄLLEN: Kan projektet ge ökade möjligheter till sysselsättning regionalt/lokalt och således ökade skatteintäkter?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet kan ge ökad tillgänglighet till arbetsplatser lokalt/regionalt.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av diskussioner om projektets möjlighet att stärka den lokala arbetsmarknaden.
Planläggning: Se Åtgärdsvalsstudie och Byggfas. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Varor och tjänster kan upphandlas regionalt/lokalt.
Exempel på indikatorer: Andel personal, tjänster och/eller varor som anlitats/upphandlats regionalt/lokalt.
Drift och underhåll: Se Byggfas.
Avveckling: Se Byggfas.										Arbetstillfällen

		6.3		FÖRSÖRJNING MED VAROR LOKALT: Finns det tillgång till material och varor från lokala återförsäljare?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Typ av material, varor och förnödenheter kan väljas utifrån lokal/regional tillgänglighet.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur denna aspekt beaktats i planläggningsprocessen. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Insatsvaror för Byggfasen kan upphandlas på den lokala marknaden. Restauranter för byggarbetare kan utnyttjas. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur denna aspekt beaktats i byggfasen. Andel byggmaterial (av olika kategorier) som kommer från den lokala marknaden. Försäljningsökning från lokala dagligvarubutiker under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Insatsvaror för DoU kan upphandlas på den lokala marknaden.
Exempel på indikatorer: Andel insatsvaror för DoU-verksamheten som upphandlats lokalt.
Avveckling: Ej relevant.										Försörjning med varor lokalt

		6.4		NYETABLERING AV FÖRETAG: Kan projektet förväntas underlätta nyetablering av företag?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Ny infrastruktur kan förändra förutsättningarna för etablering av nya företag.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt diskuterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Ny infrastruktur kan förändra förutsättningarna för etablering av nya företag.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt diskuterats i planläggningsprocessen. Antal lokalt nyetablerade företag/firmor under en femårsperiod fr.o.m. byggstart av det planerade projektet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggfasen kan erbjuda möjligheter till temporär sysselsättning i lokal affärsverksamhet.
Exempel på indikatorer: Temporär sysselsättning i affärsverksamhet i samband med byggandet av infrastrukturen kan förekomma. Projektets byggfas kan leda till etablering av nya företag.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet kan öppna möjligheter för lokal nyetablering av företag som kan bli verksamma med DoU av det planerade projektet. 
Exempel på indikatorer: Antal lokalt nyetablerade företag/firmor med verksamhet inom det planerade projektets DoU (inom en femårsperiod fr.o.m. byggstart av det planerade projektet).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen kan erbjuda möjligheter till anläggande av cykelbana på avvecklad väg eller bana, vilket kan ge goda förutsättningar för turistföretag.
Exempel på indikatorer: Diskussion med kommunala/regionala planerare om den avvecklade vägens potentiella roll i ett turistvägnät (för bil- eller cykelturism).										Nyetablering av företag

		6.5		LOKALA/REGIONALA SKATTEINTÄKTER: Kan det planerade projektets tillkomst förväntas ge möjligheter till ökade skatteintäkter lokalt/regionalt?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Ny transportinfrastruktur kan förändra förutsättningarna för lokala/regionala skatteintäkter. 
Exempel på indikatorer: Beräknad förändring av skatteintäkter lokalt/regionalt över en femårsperiod från det planerade projektets färdigställande.
Planläggning: Se Åtgärdsvalsstudie.
Byggfas: Se Åtgärdsvalsstudie.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Lokala/regionala skatteintäkter

		6.6		MARKPRISER: Kan det planerade projektets genomförande förväntas påverka markpriserna lokalt/regionalt?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Ny transportinfrastruktur kan medföra ökande priser på mark och fastigheter lokalt/regionalt. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av diskussion med lokala/regionala myndigheter om projektets inverkan på markpriserna. Utveckling av fastighetspriser över en femårsperiod efter det planerade projektets färdigställande.
Planläggning: Se Åtgärdsvalsstudie.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Markpriser

		6.7		MARKANVÄNDNING: Kan det planerade projektets ianspråktagande av mark påverka det lokala jord-eller skogsbruket (permanent eller temporärt)?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Den nya infrastrukturen kan ge effekter på markanvändningen.  
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att intrångs-, barriär- och fragmenteringseffekter på jord- och skogsbruket diskuterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Den nya infrastrukturen delar vanligen upp jord- och skogsmark vilket medför barriäreffekter och styckning av brukningsenheter. Produktiv mark kan tas i anspråk för infrastruktur och således blir obrukbar.
Exempel på indikatorer: Andel jordbruksmark och andel skogsbruksmark av den markareal som tagits i anspråk för det planerade projektet. Längd av brukningsvägar/avstängning av brukningsvägar för jord- resp. skogsbruket som byggts till följd av tillkomsten av det planerade projektet. Areal jord- resp. skogsbruksmark som omvandlats till exempelvis bostads- eller externhandelsområden eller övergått till annan markanvändning.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan temporärt behöva ta jord- eller skogsbruksmark i anspråk; denna bör vanligen återställas efteråt. 
Exempel på indikatorer: Areal och andel av temporärt ianspråktagen jord- resp. skogsbruksmark som återställts till tidigare användning.
Drift och underhåll:  Underlag för diskussion om målsättning: Underhållsåtgärder kan temporärt behöva ta jord- rep. skogsbruksmark i anspråk; denna ska därefter återställas. 
Exempel på indikatorer: Areal och andel av temporärt ianspråktagen jord- resp. skogsbruksmark som återställts till tidigare användning.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Mark som friställs vid avveckling av det planerade projektet kan lämpligen återställas till den markanvändning som rådde före det planerade projektets tillkomst. 
Exempel på indikatorer: Andel frigjord mark som övergått till jord- eller skogsbruket.										Markanvändning

		6.8		PRODUKTIVITET FÖR AREELLA NÄRINGAR, T.EX. RENNÄRING, JORDBRUK,  SKOGSBRUK OCH FISKE: Kan infrastrukturens tillkomst påverka lokal rennäring, jordbruk, skogsbruk eller yrkesfiske?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Rennäring, jordbruk, skogsbruk eller lokalt yrkesfiske kan förekomma i det aktuella området.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att det planerade projektet påverkan på olika areella näringar beaktats i åtgärdsvalsstudien. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Transportarbetet för areella näringar kan underlättas av ny infrastruktur.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att det planerade projektet påverkan på olika areella näringar beaktats i planeringen. Kartläggning av rennäringens olika aktivitetsområden.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan ge upphov till negativa (eller positiva) effekter på rennäring, jordbruk, skogsbruk eller lokalt yrkesfiske. Byggverksamheten kan behöva förläggas till årstider då rennäringen, fisket eller jordbruket inte störs. Byggverksamheten kan behöva anpassas på andra sätt till behov hos de areella näringarna, tex avseende tillgång på arbetskraft.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att byggverksamhetens påverkan på olika areella näringar diskuterats. Antal inkomna klagomål (synpunkter) från lokala näringsutövare.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Produktivitet för areella näringar

		6.9		TILLGÄNGLIGHET TILL MARKNADER FÖR PRODUKTER FRÅN AREELLA NÄRINGAR: Kan det planerade projektet förväntas påverka marknader för produkter från rennäring, jordbruk, skogsbruk eller fiske? 						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: En ny väg eller järnväg kan öppna nya marknadsmöjligheter för produkter från jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring. Tag behov av snabba transporter i beaktande, exempelvis färska fiske- och jordbruksprodukter. Turism kan underlättas med ny infrastruktur.
Exempel på indikatorer: Dokumentation från diskussion av möjligheten att det planerade projektet i området skulle kunna öppna nya marknadsmöjligheter för produkter från olika areella näringar.
Planläggning: Se Åtgärdsvalsstudie.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamheten kan temporärt påverka avsättningen av produkter från jordbruk, rennäring och fiske; förändringar kan vara negativa (t.ex. trafikstörningar som orsakar försenad leverans av färska jordbruks- eller fiskeprodukter) eller positiva (t.ex. ökad omsättning). 
Exempel på indikatorer: Temporära förändringar i försäljningsvolymerna av produkter från lokalt jordbruk eller fiske. Inkomna klagomål rörande trafikstörningar som påverkar varutransporter. Klagomål från samebyar.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avveckling av en väg eller järnväg kan innebära att tidigare uppstyckad jordbruksmark kommer att bilda större och mer funktionella brukningsenheter. Avveckling av en fjällväg kan minska störningarna för rennäringen. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att sådana möjligheter diskuterats i planeringen.										Tillgänglighet till marknader



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		9

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Infrastrukturnätverkets effektivitet																0

		2		Arbetstillfällen																0

		3		Försörjning med varor lokalt																0

		4		Nyetablering av företag																0

		5		Lokala/regionala skatteintäkter																0

		6		Markpriser																0

		7		Markanvändning																0

		8		Produktivitet för areella näringar																0

		9		Tillgänglighet till marknader																0







Energieffektivitet

		ENERGIEFFEKTIVITET																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Med energieffektivisering menas här åtgärder för att minska energianvändningen för att tillhandahålla en produkt eller tjänst. I första hand eftersträvas att eliminera energibehovet helt, i andra hand att minska den specifika energianvändningen, d.v.s. användningen per enhet vara eller tjänst. 

		Aspekter av temat

				• Energibesparing – i första hand eliminera energibehovet
• Energieffektivitet – att insatsen av varor och tjänster för det planerade projektet sker med lägsta möjliga energiåtgång

(Beträffande förnybara energikällor och energiformer med låga CO2-utsläpp: se ämnesområdet ”Begränsad klimatpåverkan”.)

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Energieffektivitet bör vara en central bedömningsgrund i valet mellan olika åtgärder. Energieffektiviteten skiljer sig exempelvis åtskilligt mellan väg- och järnvägstrafik.
Planläggning: Det planerade projektets lokalisering i terrängen har mycket stor betydelse för energianvändningen hos den trafik som ska utnyttja infrastrukturen. Topografiska förhållanden är här en väsentlig faktor, men även t.ex. vindpåverkan. Grundtanken i planläggningen är i princip att minimera trafikens hastighetsförändring. Kösituation kan väsentligt öka energibehovet. Energianvändningen under trafikeringsfasen ska vägas mot energianvändningen för konstruktionsarbetena. I val mellan tunnel, tråg, bro, omväg runt ett mycket kuperat område etc. ska energiaspekten beaktas. Vidare ska energianvändningen för DoU beaktas tidigt i planläggningsprocessen. Här ingår exempelvis väg- och gatubelysning, vinterdrift, siktröjning, beläggnings- och reparationsarbeten. Att planera markarbeten m.m. efter årstid kan också minska energibehovet.
Byggfas: Energieffektivitet är en viktig faktor i planeringen, exempelvis av vilka arbetsfordon, transportfordon etc. som ska användas. Likaså har transporten av ballast, stål, betong och andra förnödenheter viktiga energiaspekter. Energieffektivitetsvinster kan också göras vid handhavandet av arbetsfordon och annan maskinell utrustning, samt genom undvikande av onödiga transporter och arbetsmoment.
Drift och underhåll: Drift och underhåll inkluderar en lång rad aktiviteter där energieffektivisering bör eftersträvas, exempelvis beläggningsarbeten, ruttoptimering för vinterväghållning, val av belysningsarmaturer och lampor, tids- och effektinställning hos väg/gatubelysning, underhåll av vägutrustning, utrustning för dikesrensning och slåtter, skogsmaskiner för trädsäkring vid järnvägar etc. Energikrav bör ingå i all upphandling av DoU-åtgärder.
Avveckling: Där avveckling av infrastruktur blir aktuell, bör planeringen inkludera energiaspekter, exempelvis beträffande materialtransporter och energiprestanda hos arbetsfordon.

		Bästa branschpraxis

				Att i varje aktivitet söka effektivisera energianvändningen är eftersträvansvärt, inte minst mot bakgrund av att detta vanligen innebär både miljövinster och kostnadsbesparingar.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		7.1		ENERGIBESPARING: Inkluderar projektet verksamheter, aktiviteter, moment, varor eller tjänster där stora energibesparingar kan göras eller energibehovet helt kan elimineras?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan möjliggöra energibesparingar. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna fråga beaktats.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att göra energibesparingar över det planerade projektets livstid genom att beakta topografiska förutsättningar vid vägens/järnvägens lokalisering. Det kan vara möjligt att drastiskt sänka eller t.o.m. eliminera energibehovet för vissa aktiviteter, t.ex. väg/gatubelysning. Även val av beläggning kan påverka energibehovet. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna typ av energibesparingar diskuterats. Energibesparing (kWh/år). 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Transportarbetet för ballast och annat byggmaterial kan planeras med beaktande av energibesparing som en viktig faktor. Valet av arbetsmaskiner kan ha stor betydelse för projektets energianvändning.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att energibesparingar diskuterats under byggfasen. Genomgången energibesparingskurs för byggpersonal.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att göra väsentliga energibesparingar genom val av väg/gatubelysning (belysning eller ej, armatur, lamptyp, effekt, tidsinställning etc.). Val av beläggningsmaterial med lång livstid kan medföra radikalt minskad energianvändning för beläggningsrenovering på lång sikt.
Exempel på indikatorer: Energibesparing (kWh/år) vid olika standardnivåer. Genomgången energibesparingskurs för byggpersonal.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Vilken typ av markanvändning som väljs som slutmål för efterbehandling av mark efter avveckling kan ha stor betydelse för energianvändningen i samband med avvecklingen.
Exempel på indikatorer: Energibesparing (kWh) vid val av slutmål som innebär ringa behov av materialtransport.										Energibesparing

		7.2		ENERGIEFFEKTIVITET: Inrymmer projektet verksamheter/aktiviteter där aktiva val kan minska energianvändningen?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Möjligheten till energieffektivisering ska beaktas i åtgärdsvalsstudien.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att energieffektivitet beaktats.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning:  Strategin för väg/gatubelysning kan ha stor betydelse för energianvändningen under vägens livstid.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att potentialen för energieffektivisering hos alternativa lösningar diskuterats i planläggningsprocessen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Reducerat transportarbete för material vid byggnation kan ge energibesparingar (liksom minskade ekonomiska- och miljökostnader). Personal som är engagerad i byggverksamheten bör genomgå energiinriktad fortbildning. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att potentialen för energieffektivisering hos alternativa lösningar diskuterats. Antal personer som genomgått fortbildning i energieffektivisering.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas en strategi för väg/gatubelysning. Rutter kan optimeras för vinterväghållning. Det bör finnas en metodik för siktröjning och trädsäkring av järnvägen. 
Exempel på indikatorer: Energieffektivisering (kWh per år eller km) vid val av olika åtgärder.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Vilken typ av markanvändning som väljs som slutmål för efterbehandling av mark efter avveckling kan ha stor betydelse för energianvändningen i samband med avvecklingen.
Exempel på indikatorer: Energibesparing (kWh) vid val av slutmål som innebär ringa behov av materialtransport.										Energieffektivitet



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		2

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Energibesparing																0

		2		Energieffektivitet																0







Miljöanpassade transporter

		FRÄMJANDE AV MILJÖANPASSADE TRANSPORTER																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Investering i det planerade projektet påverkar inte bara den aktuella sträckan utan även det kringliggande transportsystemet. Viktigt att tillvarata möjligheterna för projektet att bidra till ett långsiktigt hållbart resande och hållbara godstransporter. Exempelvis via  GC-vägar, anslutning till hållplatser/stationer för buss eller spårburen trafik, P-platser för samåkning och pendeltrafikanter, anslutningar till containerterminaler och väginformation om avgångstider för pendeltåg.

		Aspekter av temat

				• Fördelning av trafik på olika transportslag (både gods- och persontrafik)
• Samverkan med andra transportslag

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Valet av åtgärd kan påverka tillgängligheten till hållbara transporter. En förändring av inställningen till miljöanpassade transporter kan göra att tidigare infrastruktur blir omodern.
Planläggning: Olika transportkorridorer kan ge olika möjligheter till samverkan mellan transportslag. En ny väg kan t.ex. lokaliseras så att den underlättar byte till pendeltåg, särskilt i kombination med restidsinformation i realtid, eller byte till sjöfart för godstransporter. God försörjning med GC-vägar och positiva hållplatsmiljöer kan öka attraktiviteten hos arbetspendling med kollektivtrafik. Samverkan mellan transportplanering och kommunens fysiska planering kan ge goda lösningar för ökad hållbarhet i resande och godstransporter.
Byggfas: Tillgängligheten till kollektivtransport, samt GC-vägar, måste bibehållas under byggtiden och störningar från arbetet minimeras. Säkra och attraktiva GC-vägar och tillgängliga pendelparkeringar kan underlätta resandet med kollektivtrafik även under byggtiden. Där biltrafiken måste ledas om, bör omledningslösningarna utformas med ett hållbarhetsperspektiv, t.ex. med avseende på restid, utsläpp och störningar för kringboende. Vid upphandling kan användandet av miljöanpassade transporter ingå i avtal.
Drift och underhåll: När ombyggnad av infrastruktur pågår, ska förutsättningarna för t.ex. GC-trafik och pendling med kollektivtrafik inte försämras. Underhållsarbete ska störa miljöanpassade transporter i mindre grad än andra transporter. 
Avveckling: Vid avveckling kan man i vissa fall använda vägsträckningen eller banvallen till GC-väg. Avvecklingen kan också öka tillgängligheten till järnvägsstationer eller samåkningsparkeringar. Under själva avvecklingsarbetet ska GC-vägar fortsätta vara tillgängliga och attraktiva.

		Bästa branschpraxis

				Planering av infrastrukturinvesteringar som gynnar ett hållbart resande och hållbara godstransporter kräver i många fall samverkan mellan Trafikverket och kommunal/regional planering såväl som samverkan mellan olika transportslag. Därvid är det viktigt att både aktuella och mer långsiktiga planer kommuniceras mellan de olika samverkanspartnerna. I vissa fall behöver även samverkan över kommungränser ske och i andra även över en nationsgräns, t.ex. för elvägar.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		8.1		FÖRDELNING AV PERSONTRAFIK OCH GODSTRANSPORT PÅ OLIKA TRANSPORTSLAG: Har projektet potential för att överföra transporter till mer hållbara transportslag?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Olika åtgärdsval kan i olika hög grad gynna överföring av person- och godstransporter till hållbara transportsätt.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att åtgärdsvalsstudien beaktat projektets potential för överföring av exempelvis pendlingsresor från bil till kollektivtrafik. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av transportkorridor kan påverka möjligheterna att överföra person- och godstransporter till mer hållbara trafikslag. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av diskussioner om projektets potential för överföring av person- och godstransporter mellan trafikslag. Dokumentation av att åtgärdsvalsstudien beaktat projektets potential att öka transportsamverkan mellan trafikslag. Antal personkm eller tonkm som överförs mellan transportslag.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Transporter av byggmaterial ska miljöanpassas. Det kan vara möjligt att samåka till byggplatser. Undvik störning på transporter, GC-banor och t.ex. passage till hållplatser/stationer.
Exempel på indikatorer: Andel byggmaterialtransporter (baserat på tonkm) som skett med tåg. Andel persontransporter (baserat på personkm) till och från byggarbetsplatser som skett på annat sätt än med bil utan medpassagerare. Visa plan för passage av byggplats för GC- och kollektivresenärer med trafik.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Godstransporter till arbetsplatser för DoU-åtgärder bör göras med miljöanpassade transportmedel. Ombyggnadsarbeten kan/ska/bör gynna överföring av pendlingsresor från bil till kollektivtrafik. Ombyggnadsarbeten bör ge skolbarn (mer) attraktiva GC-vägar till skolan.
Exempel på indikatorer: Andel byggmaterialtransporter (baserat på tonkm) som skett med tåg/sjöfart. Andel persontransporter (baserat på personkm) till och från byggarbetsplatser som skett på annat sätt än med bil utan medpassagerare. Dokumentation av Mobility Management-planer med uppföljning.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: En avvecklad väg- eller järnvägssträckning kan byggas om till GC-väg. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av möjligheten att efter avveckling använda banvallen till en GC-väg. Diskussion med kommunala/regionala planerare om den avvecklade vägens potentiella roll i ett turistvägnät (för bil- eller cykelturism).										Fördelning av trafik på olika transportslag

		8.2		SAMVERKAN MED ANDRA TRANSPORTSLAG: Kan projektet underlätta för person och godstransporter att byta transportslag under resans gång?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsvalet kan ha stor betydelse för möjligheten att under resan byta transportsätt. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av åtgärdsvalets roll för möjligheten att under resan byta transportsätt. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Olika korridorval kan ha olika stor betydelse för möjligheten att under resan byta transportsätt. Hållplatser och andra bytespunkter kan planeras nära större vägar eller andra transportslag.
Exempel på indikatorer: Tillkomst av GC-väg nära hållplats. Antal tillkomna P-platser för samåkning. Antal tillkomna P-platser vid järnvägsstation (eller busshållplats). Antal digitala informationstavlor som upplyser vägtrafikanter om tåg/bussavgångar från närbelägen station/hållplats. Antal nya busshållplatser.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Gatubelysning och vinterväghållning påverkar användningen av GC-vägar.
Exempel på indikatorer: Nytillkommande längd av GC-vägar som utrustats med gatubelysning. Budget för vinterväghållning av GC-vägar. Andel tillkomna P-platser för pendlingstrafik. Antal busshållplatser som utrustats med vindskydd eller digital trafikupplysning. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklade väg- och järnvägssträckor kan omvandlas till GC-väg. Avveckling kan innebära att en barriär för GC-trafik elimineras.
Exempel på indikatorer: Längd väg (eller järnväg) som omvandlats till GC-väg. Längd avvecklad väg (eller järnväg) som kommit att ingå i regionalt turistvägnät (bilväg eller cykelväg). Antal skolbarn som kan cykla (gå) till skolan sedan barriärverkan från vägen/järnvägen försvunnit. Redovisad plan för förbättrad passage för GC-trafikanter.										Samverkan med andra transportslag



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		2

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effeken inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Fördelning av trafik på olika transportslag																0

		2		Samverkan med andra transportslag																0







Jämställdhet

		JÄMSTÄLLDHET OCH SOCIAL BALANS																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Detta ämnesområde handlar om olika gruppers rättigheter i fråga om likhet inför lagen, social behandling, respekt och andra medborgerliga rättigheter. Viktiga aspekter är jämställdhet mellan kön, etnicitet, ålder och sociala grupper. Jämställdhet mellan generationer är exempelvis en viktig princip bakom Brundtland kommissionens definition av långsiktigt hållbar utveckling. Temat hanteras ofta genom riktlinjer och lokala mål.

		Aspekter av temat

				• Jämställdhet mellan generationer
• Jämställdhet mellan kön
• Jämställdhet mellan olika grupper av trafikanter
• Jämställdhet mellan lokalbefolkningen och brukarna av transportinfrastrukturen
• Jämställdhet mellan olika samhällsgrupper

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Samhällsgrupper kan ha både för- och nackdelar av olika lösningar till ett identifierat behov av förbättrade transportmöjligheter. Lokalbefolkningen i området som berörs av en ny eller uppgraderad infrastruktur kan exempelvis ha andra förväntningar och synpunkter än användarna av den tänkta åtgärden. Även ålder och ekonomisk styrka kan påverka vilken åtgärd som är den bästa för gruppen.
Planläggning: Samhällsgrupper ska ges lika möjlighet att i samråd och på andra sätt medverka i planeringsprocessen. Särskild omsorg kan exempelvis behöva läggas på att fånga in önskningar, farhågor och synpunkter från barn och ungdomar. Det kan också vara angeläget att säkerställa möjligheterna att inhämta synpunkter från både bilägare och icke-bilägare samt äldre, rörelsehindrade, människor med bristande språkkunskaper och andra grupper.
Byggfas: För att minimera störningar kan människor bosatta eller verksamma nära en byggplats behöva ägnas särskild uppmärksamhet i planeringen. Skolbarn med och utan skolskjuts kan vara en ytterligare grupp att särskilt uppmärksamma.
Drift och underhåll: Klagomål ska behandlas lika oberoende av avsändare.
Avveckling: Ej relevant.

		Bästa branschpraxis

				I bedömningen av hur en infrastrukturinvestering kan påverka människor är det viktigt att identifiera behov och synpunkter från olika grupper i fråga om exempelvis ålder, kön, funktionshinder och sociala förhållanden. Transportbehovet kan t.ex. vara mycket olika hos bilägare och icke-bilägare, hos äldre och ungdomar, hos landsbygdsbefolkning och tätortsinvånare. Likaså kan fördelningen av infrastrukturens nyttor och olägenheter variera mycket mellan olika befolkningsgrupper.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		9.1		JÄMSTÄLLDHET MELLAN GENERATIONER: Förväntas väg- eller järnvägsprojektets nytta och olägenheter fördelas lika mellan olika åldersgrupper?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika åldersgrupper bör vara en faktor som vägs in i valet av åtgärd.
Exempel på indikatorer: Antal skolbarn som gynnas av åtgärden i relation till det antal som missgynnas (avser skolbarns resor till/från skolan).
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika åldersgrupper bör vara en faktor som vägs in i planläggningsprocessen. 
Exempel på indikatorer: Fördelningen mellan olika åldersgrupper när det gäller projektets positiva och negativa effekter. Antal äldre som kan nyttja projektets planerade nytta.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Hur olika åldersgrupper berörs av störningar relaterade till byggverksamheten bör diskuteras då byggverksamheten planeras. 
Exempel på indikatorer: Antal skolbarn vilkas cykling till/från skolan påverkas under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av DoU av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika åldersgrupper bör vara en faktor som vägs in i DoU-planeringen. 
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på väg/gatubelysning, vinterväghållning eller andra DoU-verksamheter som inkommit från äldre och från familjer med skolbarn.
Avveckling: Ej relevant.										Jämställdhet mellan generationer

		9.2		JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖN: Förväntas det planerade projektets nytta och olägenheter fördelas lika mellan människor av olika kön?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan könen bör vara en faktor som vägs in i valet av åtgärd. 
Exempel på indikatorer: Fördelningen mellan kvinnor och män bland deltagarna i samrådsmöten i samband med det planerade projektet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan könen bör vara en faktor som vägs in under hela planläggningsprocessen. 
Exempel på indikatorer:  Fördelningen mellan kvinnor och män avseende nyttor och olägenheter av det planerade projektet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Hur kvinnor respektive män berörs av störningar relaterade till byggverksamheten bör diskuteras då byggverksamheten planeras. 
Exempel på indikatorer: Fördelningen mellan könen avseende nyttor och olägenheter vid byggnation av det planerade projektet.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: GC-trafikanters behov av trygghet kan vara olika hos könen.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att man i DoU-planeringen beaktat trygghetshöjande åtgärder rörande GC-vägar, t.ex. god belysning och bortröjning av buskage vid GC-tunnlar och -korsningar.
Avveckling: Ej relevant.										Jämställdhet mellan kön

		9.3		JÄMSTÄLLDHET MELLAN OLIKA GRUPPER AV TRAFIKANTER: Förväntas det planerade projektets nytta och olägenheter fördelas lika mellan människor med/utan tillgång till bil samt mellan andra trafikantgrupper?
						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan trafikantgrupper t.ex. bilister respektive andra trafikanter bör diskuteras.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att effekter på olika trafikantgrupper har hanterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika trafikantgrupper, t.ex. bilister respektive andra trafikanter bör diskuteras.
Exempel på indikatorer: Längden GC-väg i förhållande till längden bilväg i vägprojektet. Tillgänglighet med rullstol/rollator/barnvagn till hållplatser för kollektivtrafik på den planerade vägen. Antal arbetsplatser inom xx minuters pendlingsavstånd som genom det planerade projektets tillkomst blivit tillgängliga för bilister respektive andra trafikanter.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Hur olika trafikantgrupper berörs av störningar relaterade till byggverksamheten bör diskuteras då byggverksamheten planeras.
Exempel på indikatorer: Längdökning (%) hos tillfälliga GC-vägar jämfört med de permanenta GC-vägar som byggs (eller fanns före byggnationen). Fördelning av klagomål över trafikantgrupper.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Olika trafikantgrupper har olika behov av DoU.
Exempel på indikatorer: Årlig kostnad för vinterväghållning av GC-vägarna i förhållande till motsvarande för bilvägen.
Avveckling: Ej relevant.										Jämställdhet mellan trafikanter

		9.4		JÄMSTÄLLDHET MELLAN LOKALBEFOLKNINGEN OCH BRUKARNA AV TRANSPORTINFRASTRUKTUREN: Kan det planerade projektets nytta och olägenheter förväntas bli fördelade lika mellan lokalbefolkningen och olika grupper av brukare?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan lokalbefolkning och brukare av den planerade investeringen bör diskuteras. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att detta perspektiv beaktats i åtgärdsvalsstudien. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan lokalbefolkning och brukare av den planerade investeringen bör beaktas i planläggningsprocessen.
Exempel på indikatorer: Antal lokala näringsidkare vilkas näringsverksamhet kan förväntas gynnas respektive missgynnas av tillkomsten av det planerade projektet. Antal arbetsplatser som genom den planerade investeringen nås med kortare pendlingstid än tidigare. Antal personer vars tillgänglighet försämras i lokalområdet t.ex. på grund av barriäreffekter.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Nytta och olägenheter av vägens avveckling kan fördelas olika mellan lokalbefolkning och trafikanter.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att detta perspektiv beaktats i planeringen av avvecklingen.										Lokalbefolkning och transportinfrastruktur

		9.5		JÄMSTÄLLDHET MELLAN OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER: Kan det planerade projektets nytta och olägenheter förväntas bli fördelade lika mellan olika samhällsgrupper?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika samhällsgrupper bör vara en faktor som vägs in i valet av åtgärd.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att olika samhällsgrupper gruppers perspektiv beaktats i åtgärdsvalsstudien. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika samhällsgrupper bör beaktas i planläggningsprocessen. Den privata ekonomin kan påverka trafikantens möjlighet att nyttja den planerade infrastrukturen.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att olika samhällsgruppers perspektiv beaktats i planeringen av det planerade projektet. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika samhällsgrupper bör vara faktorer som vägs in i planeringen av projektets byggnation.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att olika samhällsgruppers perspektiv beaktats vid byggnationen. Antal skyltar på minst tre språk. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Hur nyttor och olägenheter av det planerade projektet kan förväntas bli fördelade mellan olika samhällsgrupper bör vara en faktor som vägs in i planeringen av det planerade projektets DoU. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att olika samhällsgruppers perspektiv beaktats vid DoU av det planerade projektet.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Nytta och olägenheter av vägens avveckling kan fördelas olika mellan samhällsgrupper.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att detta perspektiv beaktats i planeringen av avvecklingen.										Effekter på sårbara grupper



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		5

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effeken inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Jämställdhet mellan generationer																0

		2		Jämställdhet mellan kön																0

		3		Jämställdhet mellan trafikanter																0

		4		Lokalbefolkning och transportinfrastruktur																0

		5		Jämställdhet mellan olika samhällsgrupper																0







Kulturarvet

		KULTURARVET																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Kulturarv avser alla de uttryck för människors och samhällets aktiviteter som utvecklats och överförts från generation till generation. Kulturarvet består av såväl materiella som immateriella uttryck. Här ingår kulturlandskap, kulturmiljöer, arkiv, föremålssamlingar, språk, relationer, traditioner, boplatser och samband, uttryck för konstnärlig verksamhet och mycket mera. Kulturarvet kan sägas bestå av den byggda miljön (byggnader och andra konstruktioner, landskap, historiska lämningar m.m.), naturmiljön (landskap, kuster, jord- och skogsbruk m.m.) och föremål tillverkade av människan (böcker, dokument, konstföremål, instrument och mycket mera). Historiska miljöer, tidiga bosättningar, medeltida vägar, alléer, bebyggelsemönster, fastighetsgränser, källor, sägner och lokala traditioner är exempel på kulturarvsuttryck som måste beaktas i förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen. Liksom all annan samhällelig verksamhet måste väg- och banhållningen bidra till att kulturarvet bevaras och brukas på bästa sätt.
Infrastrukturplaneringen har att beakta såväl det arkeologiska arvet som kulturlandskapets karaktär och människors upplevelse av landskapet. Det arkeologiska arvet utgörs främst av fysiska föremål, exempelvis byggnader, broar, ruiner, gravfält och fornminnen, och ingår sedan länge som en given planeringsfaktor i infrastrukturplaneringen. Landskapets kulturhistoriska dimension består däremot av icke-fysiska kulturarvsuttryck och har först på senare tid kommit att ägnas någon närmare uppmärksamhet. Till landskapets kulturhistoriska dimension räknas exempelvis landskapets fysiska utformning, kommunikationsstråk, färdvägar (såväl nutida som äldre) och övergivna järnvägssträckningar samt landskapsstrukturer som vittnar om tidigare kulturhistoriska samband och funktioner.
I sin helhet måste kulturarvet betraktas som en icke förnybar resurs lika väl som ändliga naturresurser blivit ett begrepp som självskrivet ingår som en viktig faktor i samhällsplaneringen.

		Aspekter av temat

				• Korridorval
• Äldre byggnader
• Historiska lämningar
• Landskap
• Kulturhistoriska drag i landskapet
• Färdvägar
• Lokalt engagemang

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Information om kulturlandskapet kan vanligen hämtas från Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och kommunen. Informationen kan vara föråldrad och kan behöva uppdateras.
Planläggning: Information om kulturarvet tas fram i arbetet med miljöbeskrivning/miljökonsekvensbeskrivning och kan behöva kompletteras under planläggningsprocessens gång. Ofta behövs särskilda insatser för att få information om historiska samband i landskapet, lokala traditioner, sägner och andra aspekter av det immateriella kulturarvet.
Byggfas: Om oväntade arkeologiskt intressanta fynd trots tidigare undersökningar görs i samband med byggnationen, måste arkeologisk expertis kontaktas. För eventuella fältundersökningar behöver tillräcklig tid avsättas.
Drift och underhåll: DoU-åtgärder måste utföras på sådant sätt att historiska lämningar och andra uttryck för kulturarvet inte skadas, t.ex. av vägsalt eller trädsäkring. Regelbunden siktröjning kan vara viktig för att synliggöra kulturhistoriskt intressanta landskap för trafikanterna. Kulturhistoriskt inriktad information vid t.ex. rastplatser bör hållas uppdaterad och attraktiv.
Avveckling: Mark som frigörs vid avveckling av en väg- eller järnvägssträcka bör om möjligt återföras till tidigare markanvändning eller utnyttjas för att i samverkan med länsstyrelse, kommun och markägare skapa nya värden för natur- och kulturmiljövården och/eller friluftslivet.

		Bästa branschpraxis

				Tidigt i planeringsprocessen bör kontakt tas med kulturhistorisk expertis. Befintlig information om fornfynd, historiska lämningar m.m. kan behöva uppdateras och kompletteras med nya fältundersökningar, som möjligen kan vara tidskrävande och behöva utföras under lämplig årstid. Ofta kan man genom exempelvis fältbesök, exkursioner eller intervjuer behöva inhämta aktuell information om lokala traditioner, kulturhistoriskt intressanta landskapssamband o.dyl. Ny infrastruktur bör ta hänsyn till äldre kommunikationsstråk och anpassas till landskapets skala och rytm. Möjligheterna att genom välvald lokalisering och utformning tillföra nya värden i landskapet bör tillvaratas. En ny väg kan också öppna nya vyer och väcka intresse för kulturarvet genom att man på rastplatser och på nätet förmedlar information om traktens kulturhistoriska värden i form av lokala traditioner, industriminnen, färdvägar, kulturhistoriska särdrag m.m.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		10.1		KORRIDORVAL: Om korridorer utanför befintlig väg eller järnväg ingår som alternativ, kommer de då att beröra områden som är känsliga när det gäller kulturarvet?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Inför åtgärdsvalet måste det föreligga ett beslutsunderlag som allsidigt belyser kulturmiljövårdens intressen i berörda områden. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av hur kulturmiljöintressena beaktats inför åtgärdsvalet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Om områden som inkluderar känsliga kulturmiljöer inte kan undvikas, ska skadereducerande eller miljöförbättrande åtgärder diskuteras. I inhämtandet av information, synpunkter och förslag rörande kulturarvet bör lokalbefolkningen involveras.
Exempel på indikatorer: Antal betydelsefulla ändringar i infrastrukturen som vidtagits på initiativ av lokalbefolkningen eller med hänsyn till kulturmiljöintresset.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Beredskap ska finnas för att tillgodose eventuellt framkommande behov av arkeologisk undersökning för det fall icke tidigare kända historiska lämningar upptäcks. 
Exempel på indikatorer: Beskrivning av ändringar som betingats av hänsyn till kulturmiljöintresset. 
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Korridorval

		10.2		ÄLDRE BYGGNADER: Berör projektet äldre byggnader eller konstruktioner eller ruiner?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Ruiner, äldre byggnader och konstruktioner ska dokumenteras på professionellt sätt.  
Exempel på indikatorer: Antal och sammanlagd area av ytor där äldre byggnader och konstruktioner eller ruiner därav blivit professionellt dokumenterade.
Planläggning: Se Åtgärdsvalsstudie.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas en öppenhet för att man i byggfasen kan komma att upptäcka tidigare ej kända fornlämningar, ruiner, huslämningar o.dyl. som kräver en arkeologisk undersökning.
Exempel på indikatorer: Antal ändringar som vidtagits i byggfasen till följd av att man uppdagat kulturhistoriskt intressanta lämningar som inte varit kända i planläggningsprocessen dittills.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Äldre byggnader

		10.3		HISTORISKA LÄMNINGAR: Berör projektet historiska lämningar under mark?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Professionell dokumentation av eventuell äldre bebyggelse ska ingå i utredningsarbetet inför åtgärdsvalet.
Exempel på indikatorer: Antal och area av områden med kulturhistoriskt intressant äldre bebyggelse som blivit professionellt dokumenterade i utredningsarbetet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Professionell dokumentation av eventuell äldre bebyggelse ska ingå i planläggningsarbetet.
Exempel på indikatorer: Antal och area av områden med kulturhistoriskt intressant äldre bebyggelse som blivit professionellt dokumenterade i planläggningsarbetet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas beredskap att tillgodose eventuellt framkommande behov av arkeologisk undersökning för det fall icke tidigare kända historiska lämningar upptäcks.
Exempel på indikatorer: Beskrivning av ändringar i projektets utformning eller design som betingats av hänsyn till kulturmiljöintresset. Antal platser med historiska lämningar som gjorts tillgängliga för trafikanter och allmänhet.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-åtgärder, t.ex. vägsaltning eller förstärkningsarbeten, ska utföras på sådant sätt att de inte skadar kulturhistoriskt intressanta byggnader.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att hänsyn till eventuella kulturhistoriskt intressanta byggnader ingår i upphandling av DoU.
Avveckling: Ej relevant.										Historiska lämningar

		10.4		LANDSKAP: Påverkar projektet den fysiska karaktären hos landskapet (gäller både på landsbygd och i urban miljö, åkerholmar)?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet ska lokaliseras och utformas så att den står i samklang med landskapet (landsbygd eller urban miljö).
Exempel på indikatorer: Plan för att tillgodose strävan att det planerade projektet ska stå i samklang med landskapet och harmoniera med dess karaktär.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet ska lokaliseras och utformas så att den står i samklang med landskapet (landsbygd eller urban miljö). 
Exempel på indikatorer: Antal personer som medverkat i diskussioner med lokalbefolkningen om det planerade projektets lokalisering och utformning i relation till landskapets karaktär. Dokumentation av kulturhistoriskt inriktad information vid rastplatser o.dyl.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamheten ska söka möjligheter att stärka landskapets kulturhistoriska värden.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av DoU-verksamheten står i samklang med eventuell alléplan för området. Plan för upprätthållande av utsikt mot kulturhistoriskt intressanta strukturer i landskapet. 
Avveckling: Ej relevant.										Landskap

		10.5		KULTURHISTORISKA DRAG I LANDSKAPET: Finns det spår efter nutida eller äldre kulturhistoriskt intressanta strukturer eller funktioner i landskapet?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Nuvarande och historiska samband och funktioner i landskapet av kulturhistoriskt intresse ska beaktas i åtgärdsvalsstudien.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att sådana samband och funktioner har tagits i beaktande. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Nuvarande och historiska samband och funktioner i landskapet av kulturhistoriskt intresse ska beaktas i planläggningen.
Exempel på indikatorer: Antal externa personer som bidragit med information om sådana samband och funktioner.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamheten ska ta hänsyn till nuvarande och historiska samband och funktioner i landskapet.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av uppdatering av kulturhistorisk information riktad till trafikanter.
Avveckling: Ej relevant.										Kulturhistoriska drag i landskapet

		10.6		FÄRDVÄGAR: Är något av alternativen lokaliserat till områden där det redan finns kommunikationsstråk av gammalt eller aktuellt datum?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Hänsyn ska tas till eventuella äldre vägsträckningar och äldre generationer av kommunikationsstråk i området. 
Exempel på indikatorer: Förekomst av en plan för att projektets lokalisering och utformning ska stå i samklang med eventuella tidigare generationer av kommunikationsstråk.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Projektets utformning och design ska harmonisera med eventuella tidigare generationer av kommunikationsstråk i området.
Exempel på indikatorer: Antalet rastplatser eller andra ställen där trafikanter kan få information om tidigare kommunikationsstråk.
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU ska om möjligt förstärka upplevelsen av eventuella tidigare generationer av kommunikationsstråk i området. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av uppdatering av väghistorisk dokumentation på rastplatser o.dyl.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Efter avveckling av ett kommunikationsstråk ska det finnas spår av dess existens, gärna också dokumentation som trafikanter kan ta del av.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av uppdatering av väghistorisk dokumentation på rastplatser o.dyl.										Färdvägar

		10.7		LOKALT ENGAGEMANG: Har lokal kunskap om kulturarvet utnyttjats och stärkts i samband med planeringen av infrastrukturen?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet ska tillvarata lokal kunskap om kulturhistoriskt intressanta företeelser, strukturer och funktioner, samt projektets anpassning till dessa.
Exempel på indikatorer: Förekomst av en plan för att i planläggningsprocessen tillvarata, utveckla och stärka kunskapen om det lokala kulturhistoriska arvet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Projektet ska tillvarata lokal kunskap om kulturhistoriskt intressanta företeelser, strukturer och funktioner, samt projektets anpassning till dessa.
Exempel på indikatorer: Antalet personer som deltagit i exkursioner där kulturhistoriskt intressanta företeelser i det berörda landskapet diskuterats.
Byggfas: Se Planläggning.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamheten ska tillvarata och utveckla möjligheter att förstärka det lokala kulturhistoriska arvet. Vinterväghållningen får inte bidra till nedbrytning av kulturhistoriska lämningar. 
Exempel på indikatorer: Förekomst av trafikantinriktad information om det lokala kulturhistoriska arvet och hur projektet tagit hänsyn till detta.
Avveckling: Ej relevant.										Lokalt engagemang



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		7

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör)		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Korridorval																0

		2		Äldre byggnader																0

		3		Historiska lämningar																0

		4		Landskap																0

		5		Kulturhistoriska drag i landskapet																0

		6		Färdvägar																0

		7		Lokalt engagemang																0







Landskap

		LANDSKAP OCH EKOSYSTEMFUNKTION																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Den europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Konventionen, som gäller även i Sverige, anger också att ”landskapet spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet, och utgör en resurs som är gynnsam för ekonomisk verksamhet”. 

Ett ekosystem kan definieras som ett system bestående av de levande organismer och de icke-levande (abiotiska) komponenter som tillsammans fungerar som en enhet inom ett visst område. De levande organismerna och de abiotiska komponenterna samspelar med varandra och är förenade med varandra i ett komplicerat nät av flöden av bl.a. vatten, luft, näringsämnen och energi. Ekosystemen tillhandahåller en rad olika typer av varor och tjänster, s.k. ekosystemtjänster, som människan och mänskligheten är helt beroende av för sin existens. Biodiversitet, eller biologisk mångfald, är en central karaktär hos ett ekosystem.

Transportsystemet gör intrång i landskap och påverkar ekosystemens struktur och funktion på många olika sätt. Vägar och järnvägar medför t.ex. 
    • intrång i landskap
    • förlust och fragmentering av biotoper (livsmiljöer)
    • barriärverkan för djur och växter
    • korridorverkan utefter infrastrukturen
    • störning av olika slag
    • viltolyckor

Infrastrukturens intrång i landskap innefattar en rad fysiska och icke-fysiska effekter på människa och natur. Infrastrukturen påverkar ekologiska funktioner i landskapet och hur människors uppfattar ett landskap. Infrastruktur tar mark i anspråk och raderar livsmiljöer eller delar därav. Fragmentering av landskap och biotoper innebär att funktionella enheter styckas upp i mindre enheter som på sikt kan förlora sin förmåga att fungera som självständiga enheter. Tillsammans med sin trafik utgör vägar och järnvägar barriärer för djurs och växters möjligheter att förflytta sig i landskapet. Infrastrukturen har också en korridorfunktion, där invasiva växt- och djurarter kan spridas till nya områden. Infrastrukturen kan också ge upphov till störningar av olika slag, t.ex. förorening, buller, saltpåverkan och försämring av livsmiljöer för människor och djur. Vidare skördar trafiken många liv bland både stora och små djur.

		Aspekter av temat

				• Val av korridor och lokalisering av vägen/järnvägen i landskapet
• Intrång i landskap
• Biotopförlust och landskapsfragmentering
• Barriärverkan
• Korridorfunktion
• Störningar
• Viltolyckor

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: De storskaliga konsekvenser infrastrukturen kan bedömas få på berört landskap påverkar valet av åtgärd.
Planläggning: I valet mellan alternativa korridorer görs en bred bedömning av projektets konsekvenser på strukturer och funktioner i det berörda landskapet, i princip på livscykelbasis. Såväl negativa som positiva konsekvenser bedöms, och projektets potential att tillföra, utveckla och stärka ekologiska och kulturmiljömässiga värden och funktioner identifieras. Här analyseras exempelvis hur landskapet upplevs från det planerade projektet och hur infrastrukturen upplevs från omgivande landskap. Perspektivet bör också vidgas till att omfatta sociala och ekonomiska aspekter på projektets inverkan på landskapet. Utifrån det bedömda behovet av uppföljning upprättas ett miljöuppföljningsprogram och säkras tillgången på data rörande utgångsläget. Uppföljning kan avse vidtagna miljöanpassningsåtgärder såväl som projektet som helhet. Genom hela planläggningsprocessen utnyttjas samråd i kommunikationen med berörda och den breda allmänheten.
Byggfas: Miljöuppföljningsprogrammet är av stor vikt vid byggnation, och anpassningar planeras och genomförs dels för konstruktionsfasen, dels för trafikeringsfasen. Eventuellt kan plats- och situationsbetingade modifieringar göras, exempelvis beträffande vägbelysning, skyltad hastighet, dagvattenhantering och förläggning av byggverksamhet till tider på året och dygnet som minimerar störningar.
Drift och underhåll: DoU-åtgärder kan behöva förläggas till tider på året eller dygnet där störningar på t.ex. häckning minimeras eller helst undviks. Vid omfattande underhållsarbeten kan det vara lämpligt att förlägga dessa till årstider då störningar på friluftslivet minimeras. Tillfälliga eller permanenta förändringar i tillåten hastighet kan behöva införas. Hänsyns- och anpassningsåtgärder som är i bruk kan behöva modifieras utefter uppföljningsresultat, nya forskningsresultat eller annan bedömning.
Avveckling: När avveckling planeras, kan en princip vara att marken ska återgå till tidigare markanvändning. Planeringen har dock att beakta rådande markanvändningspolitik, kommunala planer, utvecklingen i kringliggande landskap, markägares och kringboendes synpunkter och andra relevanta förhållanden.

		Bästa branschpraxis

				Genom hela processen ska negativ inverkan på landskapet minimeras och om möjligt undvikas. Möjligheter att tillföra och utveckla värden i landskapet och stärka dess ekologiska och kulturmiljömässiga strukturer och funktioner ska beaktas. Där negativa konsekvenser inte kan undgås, söker man möjligheter att vidta olika miljöanpassningsåtgärder för att begränsa eller lindra skadorna eller, i sista hand, vidta adekvata kompensationsåtgärder. Landskap och ekosystem står ofta i fokus i arbetet med bedömning av projektets miljökonsekvenser, men i görlig mån bör även ekonomiska och sociala aspekter på vägens eller järnvägens effekter på landskapet inkluderas. Alla möjligheter till lärande från erfarenheter av uppföljning bör tas tillvara och utnyttjas i befintligt och framtida projekt.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för måluppsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		11.1		VAL AV KORRIDOR OCH LOKALISERING AV PROJEKTET I LANDSKAPET: Har korridorval och det planerade projektets lokalisering i landskapet stor betydelse för miljökonsekvenserna på landskapsskala?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Det aktuella landskapet kan redan vara präglat av infrastruktur; hänsyn bör tas till huruvida landskapet tål mer infrastruktur. Det kan finnas obrutna eller "tysta" områden i det berörda landskapet. Projektet kan tillföra landskapet nya värden eller stärka existerande landskapsvärden. Det kan också leda till sekundära miljökonsekvenser, t.ex. till följd av ändrade utkomstmöjligheter för lokalbefolkningen. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att dylika frågor behandlats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Hänsyn bör tas till huruvida det aktuella landskapet tål mer infrastruktur. Negativa konsekvenser kan lindras/minimeras genom ett klokt korridorval och/eller lokalisering i landskapet. Projektet kan tillföra landskapet nya värden eller stärka existerande landskapsvärden. Det kan också leda till sekundära miljökonsekvenser, t.ex. till följd av ändrade pendlingsförutsättningar. Omledningstrafik kan påverka landskapet utefter omledningsvägen. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att dylika frågor behandlats i planläggningsprocessen. Fragmenteringsindex, maskvidd eller annat kvantitativt mått (t.ex. från publikationer från COST 341).
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Korridorval och väglokalisering

		11.2		INTRÅNG I LANDSKAP: Gör det planerade projektet betydande intrång i landskapet?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan innebära olika grader av intrång i berört landskap. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats. Karta över särskilt intrångskänsliga landskap.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att genom lokalisering påverka det planerade projektets grad av intrång i känsliga landskap. Olägenheter från omledningstrafik ska beaktas. 
Exempel på indikatorer: Karta över olika lokaliseringsalternativs intrång i känsliga landskap. Dokumentation av diskussioner om miljöanpassnings- och kompensationsåtgärder för att reducera intrånget. Karta över viltstråk i landskapet. Synpunkter som framkommit vid samrådsmöten etc.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Under byggfasen tas hänsyn till klagomål/synpunkter från berörda.
Exempel på indikatorer: Antal synpunkter/önskemål från berörda som har lett till ändringar i byggverksamheten.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Intrång i landskap

		11.3		BIOTOPFÖRLUST OCH LANDSKAPSFREGMENTERING:
Kan det planerade projektet orsaka betydande biotopförlust eller fragmentering av landskap?				Ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden kan beröra områden som inte tål mer biotopförlust eller fragmentering av landskap. Vald åtgärd kan leda till minskad landskapsfragmentering.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att dessa aspekter beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan innebära stora skillnader i biotopförlust och/eller landskapsfragmentering. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att olika miljöanpassnings- eller kompensationsåtgärder diskuterats. Karta över områden där landskapet är särskilt känsligt för biotopförlust eller landskapsfragmentering. Förändring i ”Effective mesh size” eller annan fragmenteringsindikator till följd av projektet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Planerade anpassnings- eller kompensationsåtgärder ska fullföljas.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att beslutade åtgärder vidtagits.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen av infrastrukturen kan leda till att tidigare uppstyckade biotoper åter bildar en funktionell enhet. För projektets vidtagna miljöanpassnings- eller kompensationsåtgärder kan behållas/förstärkas/vidareutvecklas så att de biotopförluster eller den fragmenteringsverkan projektet hade kan minska efter dess avveckling. 
Exempel på indikatorer: Karta över förändring i funktionella landskapsenheter före/efter avvecklingen.										Biotopförlust och landskapsfragmentering

		11.4		BARRIÄRVERKAN: Medför det planerade projektet betydande barriärverkan i landskapet?
						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan innebära stora skillnader i resulterande barriärverkan i berörda landskap. Den valda åtgärden kan leda till minskad barriärverkan av existerande infrastruktur. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att dessa aspekter beaktats. Rumslig information (GIS, karta el.dyl.).
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Områden som är särskilt känsliga för barriäreffekter bör karteras. Detsamma gäller för frekventerade viltstråk i landskapet och för områden/stigar som ofta utnyttjas för rekreation. Det kan finnas behov av åtgärder för minskad barriärverkan för djur och människor. 
Exempel på indikatorer: Rumslig information (kartor, GIS) rörande projektets barriärverkan och platser där passagemöjligheter (för djur/människor) behövs. Information om realiserade anpassningsåtgärder. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Planerade anpassnings- eller kompensationsåtgärder ska fullföljas. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att beslutade åtgärder vidtagits.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Funktionaliteten hos passageanläggningar och andra anpassningsåtgärder bör upprätthållas. Det kan finnas ett behov av åtgärder för att säkerställa/förbättra funktionaliteten hos anläggningarna, och av kompletterande anpassningsåtgärder. 
Exempel på indikatorer: Uppföljning av DoU-planer. Uppföljning av anpassningsåtgärders effektivitet, t.ex. djurs användning av faunapassager (antal älgar per dygn etc).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen av projektet kan leda till att tidigare barriärverkan elimineras/minskar. För projektets vidtagna miljöanpassnings- eller kompensationsåtgärder kan behållas/förstärkas/vidareutvecklas så att barriärverkan minskar efter avvecklingen av projektet. Skog kan planteras för att återförena biotopfragment. 
Exempel på indikatorer: Karta över förändring i funktionella landskapsenheter före/efter projektets avveckling.										Barriärverkan

		11.5		KORRIDORFUNKTION: Finns det en risk att det planerade projektet kan bli en spridningskorridor för oönskade invasiva växter (eller djur)?
						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet kan bilda spridningskorridorer för oönskade invasiva arter. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna risk behandlats i planläggningsprocessen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Slänter och annan mark som berörs av byggnationen ska inte tillföras växt- eller jordmaterial som kan leda till etablering av platsfrämmande arter. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt behandlats i planeringen. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-åtgärder ska inte åstadkomma introduktion eller spridning av platsfrämmande växtarter. Invasiva arter ska bekämpas. 
Exempel på indikatorer: Förekomst av invasiva växtarter. Antal insatser mot invasiva arter. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Om invasiva växtarter förekommer i anslutning till projektet bör de om möjligt avlägsnas i samband med projektets avveckling. 
Exempel på indikatorer: Förekomst av invasiva växter efter avslutad avveckling.										Korridorfunktion

		11.6		STÖRNINGAR: Finns det risk att det planerade projektet kan medföra risk för störningar i form av buller, förorening, ljusstörningar eller försämring av livsmiljön för människor eller djur?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden kan beröra landskap som inte tål ökad störningsbelastning. Det kan finnas åtgärdsalternativ som minskar störningsbelastningen i området. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Förläggning av infrastrukturen till störningskänsliga områden ska undvikas. Störningar till följd av omledningstrafik ska beaktas. Det kan finnas behov av skadebegränsande åtgärder. En strategi bör finnas för att begränsa störningar. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att dessa aspekter beaktats i planläggningsprocessen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: En plan för att minimera störningar från byggverksamheten bör finnas.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att planen följs. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamhetens potentiellt viktiga roll för att minimera oförutsedda eller oväntat ökade störningar bör uppmärksammas. Efterinsatta åtgärder kan ibland begränsa störningarna.
Exempel på indikatorer: Uppföljning av effektiviteten hos miljöanpassningsåtgärder.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: En plan ska upprättas för att begränsa störningar i samband med avvecklingsarbetena. 
Exempel på indikatorer: Kontroll av att planen följs.										Störningar

		11.7		VILTOLYCKOR: Finns det en risk att det planerade projektet medför oacceptabelt många viltolyckor?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: En översiktlig bedömning av risk för viltolyckor vid olika val av åtgärd bör göras.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att viltolyckor beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Vilt (och viltstråk) i området bör kartläggas. Det kan finnas behov av passagemöjligheter för vilt, viltstängsel, siktröjning och andra anpassningsåtgärder.
Exempel på indikatorer: Rumslig information (GIS, kartor el.dyl.). Plan för anpassningsåtgärder och deras skötsel. Plan för uppföljning av åtgärdernas effektivitet. Antal faunapassager. Längd av viltstängsel. Förändring i viltstråk.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Kontroll ska göras om att beslutande anpassningsåtgärder vidtas.
Exempel på indikatorer: Antal faunapassager. Antal viltolyckor.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Inblandade ska vara medvetna om DoU-verksamhetens roll för upprätthållandet av effektiviteten hos insatta anpassningsåtgärder. 
Exempel på indikatorer: Utbildning av DoU-personal. Inspektion av åtgärders funktionalitet. Statistik över viltolyckor.
Avveckling: Ej relevant.										Viltolyckor



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		7

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Korridorval och väglokalisering																0

		2		Intrång i landskap																0

		3		Biotopförlust och land-skapsfragmentering																Ja

		4		Barriärverkan																0

		5		Korridorfunktion																0

		6		Störningar																0

		7		Viltolyckor																0







Ljusförorening

		LJUSFÖRORENING																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Ljus från trafik samt väg- och gatubelysning kan ha en störande inverkan på livsmiljöer för djur, särskilt insekter, och människor samt bidrar till ljusföroreningen av himlen på ett globalt plan.

		Aspekter av temat

				• Behov av belysning
• Väg- och gatubelysning
• Lokalisering (stads- eller landsbygd, eller känsliga landskap)
• Lokalisering i obelysta landskap
• Vägytan
• Risk för bländning
• Bygg- och DoU-arbeten nattetid

		Aspekter av temat

				Åtgärdsvalsstudie: Områden känsliga för (ytterligare) ljusförorening bör identifieras i åtgärdsvalsstudien. Sådana områden kan vara samlokaliserade med ”tysta områden” och andra störningskänsliga områden.
Planläggning: Behov av, eller strävan efter, frihet från gatu- eller vägbelysning varierar mellan tätort och landsbygd. Behoven skiljer sig mellan lugna (och kanske samtidigt ”tysta”) områden och områden där trafiken är livlig eller många människor vistas. Varje vägs eller järnvägs bidrag till den allmänna ljusföroreningen av himlavalvet bör också beaktas. Om konstruktionsarbetena planeras involvera mycket nattarbete, har detta implikationer ur ljusföroreningssynpunkt. Ljusstörningar kan till viss del minimeras med hjälp av antalet belysningspunkter och hur de placeras. Utformning och egenskaper hos belysningsstolpar, armaturer och lampor påverkar också ljusspridningen till omgivningen. Ljusstyrkan och tidsfördelningen tänd/släckt belysning är också viktig; dessa kan varieras mellan olika miljöer och mellan årstider med olika störningskänslighet (t.ex. häckningsperioder). Vidare har olika asfalttyper olika reflektionsegenskaper, där även våta ytor bör tas i beaktande.
Byggfas: Hur byggarbetena fördelas mellan ljusa och mörka delar av året och dygnet är viktigt ur ett ljusföroreningsperspektiv. Hur belysningen av byggarbetsplatser är utformad är också betydelsefullt, liksom nedsläckningsperioder på natten. Samtidig emission av ljus, buller och föroreningar kan ge förstärkta kumulativa störningar för kringboende. 
Drift och underhåll: Hur DoU-arbeten fördelas mellan ljusa och mörka delar av året och dygnet är viktigt ur ett ljusföroreningsperspektiv. Belysning av tillfälliga DoU-arbetsställen bör ske på sådant sätt att onödig ljusförorening inte uppkommer. Då lampor och armaturer behöver förnyas, kan man överväga byte till utrustning som ger mindre ljusförorening. 
Avveckling: Ljusförorening bör vägas in i planeringen av hur och vid vilka tider (dygn och årstid) avvecklingsarbetena ska utföras.

		Bästa branschpraxis

				Störning från ljusförorening kan minimeras bl.a. genom planering av anläggnings- och DoU-arbeten så att ljusföroreningen minimeras, placeringen av ljuspunkter, val av lampor och armaturer, ljuskäglornas riktning, avskärmning av ljuskällor, minskad effektanvändning, förekomst av andra ljuskällor i området, partiell eller hel nedsläckning av väg- och gatubelysning vissa perioder samt vägbeläggningens reflektionsegenskaper.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		12.1		BEHOV AV BELYSNING: Finns det under och efter byggandet av det planerade projektet behov av belysning som kan störa människor och djur?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden kan beröra områden där ljusförorening är en viktig faktor att beakta.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att denna aspekt beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan finnas sätt att minimera ljusförorening från byggande, trafik och DoU genom val av belysningsutrustning, ljuspunkternas placering, strålriktning och avskärmning, tidsförläggning tänt/dämpat/släckt och vägbeläggningens reflektionsegenskaper.
Exempel på indikatorer: Belysningsexpert kan anlitas i planeringen. Andel belysningspunkter med periodvis dämpad/nedsläckt belysning. Antal väg/gatlampor som lyser in i bostäder. Antal ljuskällor som skickar ljus över horisonten. Antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader som misspryds av olämplig gatubelysning.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Belysning med låg emission av störande ljus kan användas. 
Exempel på indikatorer: Arbetsplatsbelysning som inte ger onödig ljusförorening. Reducerad/nedsläckt arbetsplatsbelysning under icke-arbetstid. Antal inkomna klagomål rörande ljusstörning.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Belysning med låg emission av störande ljus kan användas.
Exempel på indikatorer: Förekomst av en plan för byte till väg/gatubelysningsutrustning med mindre spridning av oönskat ljus. Antal inkomna klagomål rörande ljusstörning.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Planera avvecklingsarbetena på sådant sätt att onödig ljusförorening inte uppstår.
Exempel på indikatorer: Klagomål från kringboende.										Behov av belysning

		12.2		VÄG- OCH GATUBELYSNING: Behövs väg- och gatubelysning?
						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Behovet av väg- eller gatubelysning ska diskuteras.
Exempel på indikatorer: Plan för väg/gatubelysning utan emission av störande ljus. Antal (andel) ljuspunkter som sänder ljus över horisonten eller in i bostäder. 
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att byta ut väg/gatubelysning om den ger upphov till störande ljus.
Exempel på indikatorer: Klagomål på störande väg/gatubelysning. Antal (andel) ljuspunkter som sänder ljus över horisonten eller in i bostäder. Förekomst av en plan för byte till mindre störande väg/gatubelysning. 
Avveckling: Ej relevant.										Väg- och gatubelysning

		12.3		LOKALISERING: Berör projektet boende- eller andra miljöområden som är särskilt känsliga för ljusförorening?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Olika lokalisering av projektet kan beröra ljusstörningskänsliga boende- och andra miljöer. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att ljusstörning diskuterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet bör lokaliseras så att man i görlig mån undviker boendemiljöer som är särskilt känsliga mot ljusförorening. Ljuskänsliga miljöer kan kartläggas.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att ljusstörning diskuterats i planläggningsprocessen. Antal bostäder som kan nås av oönskat ljus från trafik eller väg/gatubelysning.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggarbetet kan förläggas till tider som inte kräver belysning som kan vara störande för djur- eller friluftsliv.  
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på störande belysning från byggverksamhet.
Drift och underhåll:  Underlag för diskussion om målsättning: Planera för byte till belysningsutrustning som minimerar ljusstörning av kringboende. Förlägg DoU-arbeten till dygnets ljusa timmar.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på störande belysning från DoU-verksamhet.
Avveckling: Ej relevant.										Lokalisering

		12.4		LOKALISERING I OBELYSTA LANDSKAP: Berör projektet naturmiljöer som är obelysta i dagsläget?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan vara möjligt att välja en transportlösning som inte berör obelysta naturmiljöer. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att ljusstörning diskuterats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet lokaliseras så att naturmiljöer som inte är belysta i dagsläget undviks. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att ljusstörning diskuterats i planläggningsprocessen. Antal kvadratkilometer obelysta naturmiljöer som kan nås av oönskat ljus från trafik eller vägbelysning.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggarbetet fördelas mellan tider som kräver och inte kräver belysning som kan vara störande för djurlivet eller friluftsliv. 
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på störande belysning från byggverksamhet.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Byte till belysningsutrustning som minimerar ljusstörning av kringboende kan planeras. DoU-arbeten bör förläggas till dygnets ljusa timmar.
Exempel på indikatorer: Antal klagomål på störande belysning från DoU-verksamhet.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Områdets karaktär av "ostörd natur" kan förstärkas efter avvecklingen av vägen/järnvägen. Analysera om belysningen i området fortfarande är nödvändig trots avvecklingen.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att man i avvecklingsplanen diskuterat möjligheten att begränsa områdets belysning.										Lokalisering i obelysta landskap

		12.5		VÄGYTAN: Har vägbeläggningens yta reflekterande egenskaper och kan den påverkas av exempelvis nederbörd?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Beläggningsmaterial med liten reflektion kan väljas där vägen går genom områden känsliga för ljusföroreningar och där risk för bländning är stor.
Exempel på indikatorer: Antal km väg med sådan beläggning.
Byggfas: Se Planläggning.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Beläggning med liten reflektion kan användas vid reparationsarbeten. 
Exempel på indikatorer: Andel beläggningsarbeten i det ljusstörningskänsliga området som utförs med sådan beläggning.
Avveckling: Ej relevant.										Vägytan

		12.6		RISK FÖR BLÄNDNING: Riskerar förbipasserande trafik att blända kringboende och andra trafikanter eller riskerar strålkastare i omgivningen att blända trafikanter?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Förbipasserande fordons strålkastare ska inte rikta sitt ljus mot annan trafik eller kringboende. Strålkastare i omgivningen ska inte riskera att blända fordonsförare. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att bländningsrisk diskuterats i planläggningsprocessen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Se Planläggning.
Exempel på indikatorer: Klagomål från trafikanter och kringboende avseende bländning.
Drift och underhåll: Se Byggfas.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Se Planläggning.
Exempel på indikatorer: Klagomål från trafikanter och kringboende avseende bländning. Dokumentation av att bländningsrisk diskuterats i avvecklingsplanen.										Risk för bländning

		12.7		BYGG- OCH DoU-ARBETEN NATTETID: Sker bygg- och DoU-arbeten under dygnets mörka timmar?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Ej relevant.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: I särskilt ljusstörningskänsliga boende- och naturmiljöer bör byggarbeten i görlig mån förläggas till dygnets ljusa timmar. 
Exempel på indikatorer: Antal (bostäder x nätter) som nattetid nås av ljus från arbetsmaskiner och -fordon vid det planerade projektets byggande.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: I särskilt ljusstörningskänsliga boende- och naturmiljöer bör DoU-arbeten i görlig mån förläggas till dygnets ljusa timmar. 
Exempel på indikatorer: Antal (bostäder x nätter) per år som nattetid nås av ljus från arbetsmaskiner och -fordon vid DoU-arbeten
Avveckling: Ej relevant.										Bygg- och DoU-arbeten nattetid



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		7

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Behov av belysning																0

		2		Väg- och gatubelysning																0

		3		Lokalisering																0

		4		Lokalisering i obelysta landskap																0

		5		Vägytan																0

		6		Risk för bländning																0

		7		Bygg- och DoU-arbeten nattetid																0







Luftkvalitet

		LUFTKVALITET																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Luftföroreningar från trafiken, infrastrukturen och dess DoU har negativa effekter på människor och på djur, växter, mark, vatten, byggnader och kulturarv. Trafik emitterar både avgaser och slitagepartiklar, där avgaserna innehåller bl.a. kväveoxider (NOx), partiklar (mäts som t.ex. sot, nedsmutsning, partikelantal, PM10 eller PM2,5), kolmonoxid (CO), svaveloxider (SOx), tungmetaller och ett mycket stort antal organiska föroreningar, medan slitagepartiklarna främst bidrar till PM10 och tungmetaller. Halkbekämpning och dammbindning av vägar tillför också salter och sand m.m., som bidrar till partikelutsläppen. Järnvägen emitterar främst slitagepartiklar, men även dieselavgaser där tågen inte är elektrifierade. 
Bygg- och underhållsarbeten kan medföra utsläpp av avgaser och slitagepartiklar samt damning. Vid konstruktionsarbeten och DoU bör utsläppen av luftföroreningar och damm minimeras genom val av lämplig teknik.
Hur mycket människa och miljö exponeras för föroreningar beror i stor utsträckning av källans lokalisering i relation till den exponerade. Antalet exponerade människor blir naturligtvis avsevärt mindre om trafiken lokaliseras utanför en tätort jämfört med dragning genom tätorten. Om utsläppen sker i blåsig terräng späds de ut snabbare än i en djup dalgång, i skog eller i trånga gaturum. Meteorologiska fenomen som inversion minskar utspädningen stort och halterna kan bli mycket höga. Likaså kan korridorer genom särskilt känsliga landskap undvikas. En dragning som minimerar höjdskillnaderna och ger trafik med utjämnad hastighet bidrar till en minskning av luftföroreningsutsläpp. Olika föroreningar ger också olika effekter på människa och miljö; särskilt för partiklar bör detta uppmärksammas, då partiklar kan vara av olika storlek och övrig beskaffenhet.

		Aspekter av temat

				• Trafikens utsläpp av avgaser
• Trafikens utsläpp av slitagepartiklar och uppvirvling av damm
• Utsläpp från arbetsfordon och -maskiner i byggfas, DoU, samt vid avveckling 
• Luftföroreningar av andra slag, t.ex. lösningsmedel 
• Luftföroreningshalter, ventilation och befolkningstäthet kring utsläppskällan 

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Utsläpp av luftföroreningar från trafik ska beaktas i tidiga planeringsskeden, tillsammans med tankar om möjliga åtgärder för att reducera utsläppen. Olika åtgärder kan leda till olika trafikmängd, körstil eller fördelning över fordonsslag, eller påverka situationer med begränsad ventilation.
Planläggning: Korridorval och linjeföring har stor betydelse för trafikens utsläpp av luftföroreningar under infrastrukturens hela livstid. Även möjligheten till utspädning av föroreningar, samt närhet till människa och känslig natur och utspädningssituation bör beaktas i planläggningsfasen. Ofta eftersträvas en linjeföring som minimerar höjdskillnaderna, samt begränsat antal korsningar/avfarten, för att minska avgasutsläppen. I stora projekt görs ofta modellberäkningar av förväntad trafik och åtföljande luftföroreningshalter. Det finns även enkla modeller där halterna kan uppskattas. I dessa arbeten bör även slitagepartiklarna tas i beaktande.
Byggfas: Byggnation kan medföra omfattande damning. Lämpligt val av teknik och metod kan minska damningen. Vidare bör man använda arbetsfordon och -maskiner med låga emissioner av luftföroreningar. Markarbeten i förorenad mark kan riskera att emittera föroreningarna till luften.
Drift och underhåll: Väl genomtänkt ruttplanering kan bidra till minimering av avgasemission från exempelvis fordon som används i vinterväghållningen. Vinterväghållning, samt tidpunkt för sandupptagning på våren, påverkar partikelhalterna kring vägen.
Avveckling: Vid vägarbeten i samband med avvecklingen av infrastruktur bör man använda teknik som minimerar damningsproblemen. Dammet kan också innehålla miljöstörande ämnen som inte bör spridas.

		Bästa branschpraxis

				Korridorval, linjeföring och vägutformning har stort inflytande på trafikens utsläpp av luftföroreningar under infrastrukturens hela livstid. Exponeringen för luftföroreningar påverkas starkt av antalet boende nära utsläppskällan. Behovet av emissions- och haltbegränsande åtgärder bör analyseras tidigt i planeringsprocessen.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer		Trafikens utsläpp av avgaser

		13.1		TRAFIKENS UTSLÄPP AV AVGASER: Medför projektet förändringar i trafikvolym, fordonssammansättning, hastighet på transportleden eller någon annan förändring av utsläppsnivåer, t.ex. för elvägar?				ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av åtgärd kan trafikvolymer och emissioner till luft minimeras. Åtgärdsvalet kan påverka fördelningen av tung trafik. 
Exempel på indikatorer: Beräknade trafikvolymer (uppdelat på fordonskategorier). Beräknade emissioner. Beräknade emissioner per transporterad enhet.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av korridor, linjeföring och vägutformning kan vägens horisontella kurvatur och höjdskillnader minimeras. Genom val av ytmaterial i vägbana/räler kan energibehovet/avgasutsläppen minskas.
Exempel på indikatorer: Beräknade trafikvolymer (uppdelat på fordonskategorier). Modellberäknade halter av NO2, PM10 eller PM2,5 från trafiken (uppdelat på fordonskategorier).
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Ej relevant. 
Avveckling: Ej relevant.										Trafikens utsläpp av slitagepartiklar samt återuppvirvling av damm

		13.2		TRAFIKENS UTSLÄPP AV SLITAGEPARTIKLAR SAMT UPPVIRVLING AV DAMM: Medför projektet förändringar i trafikvolym, fordonssammansättning, hastighet på transportleden eller vägbeläggning?				ja		Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av åtgärd kan trafikvolymer och emissioner till luft minimeras. Förekomst av grusvägar bör kartläggas. 
Exempel på indikatorer: Uppskattade trafikvolymer (uppdelat på fordonskategorier). Uppskattade emissioner. Uppskattade emissioner per transporterad enhet. 
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av ytmaterial i vägbana/räler kan slitageutsläppen  minskas. Grusvägar ger stor damning. Bra sikt minskar behovet av snabba inbromsningar.
Exempel på indikatorer: Beräknade trafikvolymer (uppdelat på fordonskategorier). Modellberäknade halter av PM10 och PM2,5 från trafiken (uppdelat på fordonskategorier).
Byggfas: Ej relevant.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av ytmaterial i vägbana/räler kan slitageutsläppen  minskas. Grusvägar ger stor damning. Damning kan minskas med åtgärder såsom dammbindning, städning av vägbanor, vattenbegjutning etc.
Exempel på indikatorer: Antal km eller tillfällen då dammbindning eller annan dammningsåtgärd har genomförts. Dokumentation om att damning har tagits i beaktande i DoU-planeringen.
Avveckling: Ej relevant.										Damning från arbetsfordon och -maskiner

		13.3		UTSLÄPP FRÅN ARBETSFORDON OCH -MASKINER: Används arbetsfordon och -maskiner i projektet?				nej		Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Ej relevant.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Miljöpåverkan och olägenheter orsakade av luftföroreningar kan minimeras under den aktuella fasen. Eldrift eller andra utsläppsbegränsande tekniker kan användas för arbetsfordonens energibehov. Användningen av arbetsfordon kan effektiviseras.
Exempel på indikatorer: Förekomst av dammpålagring. Halt av PM10. Synpunkter/klagomål från kringboende. EURO-klass på arbetsfordonen. Maximal drifttid för arbetsfordon.
Drift och underhåll: Se Byggfas.
Avveckling: Se Byggfas.										Emission av avfaser och slitagepartiklar från arbetsfordon och -maskiner

		13.4		LUFTFÖRORENINGAR AV ANDRA SLAG: Kan andra utsläpp än från förbränning och slitage förväntas?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Förorenad mark kan vid byggnation riskera att orsaka luftföroreningar av annat slag, t.ex. freoner, kvicksilver. Olika flyktiga ämnen kan avgå till luft vid användning.
Exempel på indikatorer: Kartering av förorenad mark. Kartering av användning av lösningsmedel och andra ämnen som kan avgå till luft.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Olika flyktiga ämnen kan avgå till luft vid användning.
Exempel på indikatorer: Kartering av användning av lösningsmedel och andra ämnen som kan avgå till luft.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.										Luftföroreningshalter, ventilation och befolkningstäthet kring utsläppskällan

		13.5		LUFTFÖRORENINGSHALTER, VENTILATION OCH BEFOLKNINGSTÄTHET KRING UTSLÄPPSKÄLLAN: Kommer ventilationen eller befolkningstätheten kring det planerade projektet att förändras?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Genom val av åtgärd kan emissioner lokaliseras till platser och tider där de gör minst skada, tex utanför tätbebyggt område, i blåsiga miljöer och vid tillfällen då luftkvaliteten inte redan är begränsad. 
Exempel på indikatorer: Beräknade halter av luftföroreningar. Beräknade exponering av människor.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Utsläpp bör minimeras i områden med begränsad ventilation, t.ex. trånga gaturum, samt i tätbefolkade områden. Risken för inversioner i området kan studeras.
Exempel på indikatorer: Beräknat antal personer som påverkas av haltbidrag över en viss nivå.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Utsläpp bör minimeras under perioder med begränsad ventilation, t.ex. vid vinterinversioner, eller damning under våren då det kan vara mycket torrt och höga partikelhalter i bakgrunden. 
Exempel på indikatorer: Beräknat haltbidrag över en viss nivå vid olika tidpunkter under året.
Drift och underhåll: Ej relevant.
Avveckling: Ej relevant.



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		5

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effeken inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer		ja

		1		Trafikens utsläpp av luftföroreningar		Beställare (B)		Driftfas 		Uppfyllande miljökvalitetsnormerna för luft		MKN PM10								ja

		2		Trafikens utsläpp av slitagepartiklar samt återuppvirvling av damm																nej

		3		Utsläpp & damning från arbetsfordon och -maskiner																0

		4		Emission av avfaser och slitagepartiklar från arbetsfordon och -maskiner																0

		5		Luftföroreningshalter, ventilation och befolkningstäthet kring utsläppskällan







Marken som resurs

		MARKEN SOM RESURS																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Mark är en ändlig naturresurs. Marken är en väsentlig komponent i alla landbaserade ekosystem och tillhandahåller en rad ekosystemtjänster som  bidrar till den biologiska mångfalden (ex. produktion av biomassa, råmaterial, tillgång till näring samt rening av vatten och nedbrytning av föroreningar). Marken utgör en arena för mänsklig verksamhet och en bas för samhällets tekniska strukturer. Vidare hyser marken kulturhistoriska lämningar. Världen över utsätts marken för ett ökande tryck från exploatering och miljöpåfrestning av många olika slag. Ekonomiska och andra samhälleliga verksamheter tillsammans med allmän föroreningsbelastning hotar de markbaserade ekosystemens funktioner och markens förmåga att leverera ekosystemtjänster. 

Projekt tar alltid mark i anspråk, låt vara att det är skillnad på om infrastrukturen byggs på produktiv mark eller naturmark jämfört med om marken redan är exploaterad för exempelvis industriell aktivitet, handel eller parkeringsplatser. Jord används också i anläggningsarbeten i anslutning till infrastruktur och som underlag för vegetationsetablering. Temat Marken som resurs berör flertalet miljömål, så som Myllrande våtmarker, Levande skogar och Levande sjöar och vattendrag.

Mark belastas med föroreningar från olika komponenter i vägkonstruktioner och banvallar. Marken får också motta föroreningar från trafiken, fordonen, transporterat gods och olika typer av DoU-verksamhet. Bland föroreningskällor kan nämnas:
    • föroreningar och andra kemiska ämnen i olika komponenter av väg- och bankonstruktionerna och i olika typer av väg- och banutrustning
    • spill av kemikalier, oljor, smörjmedel, drivmedel m.m. från arbetsmaskiner och -fordon
    • transport av kemiska ämnen 
    • fordon och laster
    • vägavrinningsvatten
    • spray och stänk från trafiken
    • luftföroreningar från trafiken
    • skräp som kastas från fordon eller lämnas kvar på rastplatser o.dyl.

		Aspekter av temat

				• Plan för hantering av markfrågorna
• Hantering av mark och jordmassor
• Markens fysiska och kemiska egenskaper
• Markbiologi

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Hur mycket och vilka typer av mark som tas i anspråk är beroende av om ny infrastruktur ska byggas, om befintlig infrastruktur ska uppgraderas eller om det identifierade åtgärdsbehovet ska lösas på något annat sätt.
Planläggning: Infrastrukturen bör lokaliseras så att så lite mark som möjligt tas i anspråk eller så att utnyttjande av mark som ur en eller flera aspekter bedöms som särskilt värdefull minimeras. Högproduktiv jordbruksmark och attraktiva bostadslägen är några exempel. På samma sätt kan förorenade marker behöva undvikas eller hanteras. En plan bör upprättas för hur markfrågorna, inklusive hantering av massor, ska behandlas genom hela planläggningsprocessen och även därefter. 
Byggfas: Markfrågornas behandling följer riktlinjerna i den plan  som upprättades tidigt i planläggningsprocessen. Påträffas tidigare okända förekomster av förorenad mark ska särskilda åtgärder vidtas. Massor av olika kvalitet lagras på betryggande sätt för senare återanvändning. Kompaktering av jord- och skogsbruksmark skall undvikas och skador ska åtgärdas. Kontaminerat vatten omhändertas på sådant sätt att mark inte förorenas. Rastplatser förses med utrustning för avfallshantering.
Drift och underhåll: Hanteringen av kemikalier, inklusive vägsalt, i samband med DoU följer planen för behandling av markfrågorna. Spill av kemikalier undviks. Avvattnings- och dräneringsanläggningar inspekteras och underhålls så att avsedd funktion upprätthålls och förorening av mark och vatten undviks. Dikesmassor omhändertas i regel som miljöfarligt avfall.
Avveckling: Mark där infrastruktur avvecklas bör om möjligt återgå till ursprunglig markanvändning efter platsspecifika återställningsåtgärder. Särskild uppmärksamhet ägnas förorenad mark.

		Bästa branschpraxis

				I all verksamhet som berör mark följs planen för markfrågornas hantering. Minimal areal bör tas i anspråk och särskilt värdefull mark undviks. Onödig kompaktering av mark, särskilt jordbruksmark, undviks. Mark belastas inte med föroreningar vare sig från byggverksamhet, DoU eller trafikering. Dagvatten hanteras på ett miljöanpassat sätt. Avvattnings- och dräneringsanläggningar underhålls för bibehållen funktion, dikesmassor tas om hand på ett miljöanpassat sätt. Rastplatser har adekvat avfallshantering.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		14.1		PLAN FÖR HANTERING AV MARKFRÅGORNA: Medför projektet risk för att mark förorenas eller tas i anspråk?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan innebära olika ianspråktagande av mark.
Exempel på indikatorer: Areal mark med olika markanvändning och i olika kvalitetsklasser som de olika åtgärdsalternativen tar i anspråk.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas en plan för markfrågornas behandling genom hela planläggningsprocessen.
Exempel på indikatorer: Framtagen plan för markfrågorna.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas en plan för markfrågornas behandling genom hela byggprocessen. 
Exempel på indikatorer: Uppföljning av markhanteringsplanen. Antal krav avseende förorening av mark, dagvattenanläggningar etc. i upphandling av byggentreprenader.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Planen för hantering av markfrågorna ska följas. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av uppföljningar. Antal krav avseende förorening av mark i upphandling av DoU-entreprenader.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Planen för markfrågornas behandling ska följas.
Exempel på indikatorer: Uppföljning av markhanteringsplanen.										Plan för hantering av markfrågorna

		14.2		HANTERING AV MARK OCH JORDMASSOR: Kommer projektet att producera jordmassor som kan återanvändas?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Infrastrukturen bör inte ta mark i anspråk som i något avseende bedöms som särskilt värdefull. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att markanvändning och markkvalitet beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Områden med särskilt värdefull mark (utifrån exempelvis jordbrukets, naturvårdens, kulturmiljövårdens eller bostadsmarknadens intresse) ska undvikas.
Exempel på indikatorer: Areal mark med olika markanvändning och kvalitetsklasser som tas i anspråk. Plan för återanvändning av avbanade jordmassor.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Jordmassor kan återanvändas för specificerade ändamål.
Exempel på indikatorer: Fördelning av mängden kvalitetssorterade jordmassor som tillfälligt upplagrats inför senare användning. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Jordmassor sorteras efter avsedd användning, och återanvänds.
Exempel på indikatorer: Fördelning av mängden kvalitetssorterade jordmassor som tillfälligt upplagrats inför senare användning. Dokumenterad härkomst av jord för slutbehandling av slänter efter ombyggnadsarbeten. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Jordmassor av olika kvalitet bör återanvändas på miljöanpassat sätt. 
Exempel på indikatorer: Procentuell fördelning av jordmassor som återvunnits för olika typer av senare användning.										Hantering av mark och jordmassor

		14.3		MARKENS FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER: Kommer de fysiska eller kemiska förhållandena i marken påverkas av projektet? (Fysiska förhållanden är till exempel markkompaktion)						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Jordbruksmark av särskilt hög kvalitet kan förekomma. Förorenad mark kan förekomma. Vatten för dricksvattenuttag kan förekomma. 
Exempel på indikatorer: Kartering av markanvändning i alternativa projektkorridorer. Förekomst av särskilt värdefull jordbruksmark, föroreningskänsliga vatten etc dokumenteras.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Markkompaktering och kontaminering av mark ska undvikas. Förorenad jord ska hanteras på ett adekvat sätt. Det bör finnas anläggningar för behandling av spillvatten från byggverksamhet, byggbodar etc. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation från inspektioner av byggplatser. Dokumentation av spill samt hur de omhändertagits.  Maximal mängd transporterad mark (behov eller kvittblivning).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Kontaminering av mark ska undvikas.  Användningen av vägsalt och andra kemikalier bör miljöanpassas. 
Exempel på indikatorer: Plan för underhåll av diken. Uppföljning av inspektion och underhåll av avvattnings- och dräneringsanläggningar. Dokumentering av avfallshantering vid rastplatser. Ton använt vägsalt/säsong. Dokumentation för dikesmassor och sediment från dagvattendammar. Dokumentation av spill av olika slag och hur de omhändertagits.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Omhändertagandet av jord bör miljöanpassas.
Exempel på indikatorer: Antal ton förorenad jord. Dokumentation av slutanvändning (slutdestination).										Markens fysiska och kemiska egenskaper

		14.4		MARKBIOLOGI: Kommer de biologiska förhållandena i marken att påverkas av projektet?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Jordbruksmark av särskilt hög kvalitet och förorenad mark kan förekomma.
Exempel på indikatorer: Kartering av jordbruksmark. Inventering av förorenade markområden.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Jordbruksmark av särskilt hög kvalitet, förorenad mark och vatten för dricksvattenuttag kan förekomma.
Exempel på indikatorer: Kartering av markanvändning i alternativa korridorer. Förekomst av särskilt värdefull jordbruksmark, föroreningskänsliga vatten etc.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Ingen risk bör föreligga för att invasiva arter introduceras via jord av externt ursprung. Projektet kan via annan påverkan på marken även förändra de biologiska förhållandena. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation från inspektioner av byggplatser. Dokumentation av biologiskt spill och hur det omhändertas. Dokumentation av härkomst av eventuellt ej platsegna massor.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Kontaminering av mark ska undvikas. Användningen av vägsalt och annat spritt material bör miljöanpassas. 
Exempel på indikatorer: Plan för underhåll av diken. Uppföljning av inspektion och underhåll av avvattnings- och dräneringsanläggningar. Dokumentation av avfallshantering vid rastplatser. Ton använt vägsalt per säsong. Inventering av saltskador utefter vägen. Dokumentation av spill av olika slag och hur de omhändertagits. Dokumentation av härkomst från ej platsegna jordmassor som används vid ombyggnadsarbeten (t.ex. slänter).
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Omhändertagandet av jord ska miljöanpassas. Jord bör återföras till jordbruksmark (där så är lämpligt). 
Exempel på indikatorer: Antal ton förorenad jord; dokumentation av slutanvändning (slutdestination). Plan för återställande av marken.										Markbiologi



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		4

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Plan för hantering av markfrågorna																0

		2		Hantering av mark och jordmassor																0

		3		Markens fysiska och kemiska egenskaper																0

		4		Markbiologi																0







Naturresurshushållning

		NATURRESURSHUSHÅLLNING																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Återanvändning och återvinning av produkter och material bidrar till hushållningen med naturresurser, samtidigt som det leder till minskad miljöbelastning från utvinning och bearbetning av naturresurserna samt från användning av produkterna. Infrastrukturen kan göras mer resurseffektiv genom att:
    • uttaget av naturresurser, särskilt jungfruliga resurser, minimeras 
    • redan utvunnet material och befintliga produkter återanvänds
    • materialet i befintliga produkter återvinns
    • produkter designas för lång hållbarhet
Temat Naturresurshållning berör främst miljömålet God bebyggd miljö och dess specifikation Hushållning med energi och naturresurser.
(Naturresurshushållning har även bäring på följande teman: Energieffektivitet, Avfall och Vattenkvalitet.)


		Aspekter av temat

				• Konsumtion av jungfruliga material
• Återanvändning och materialåtervinning


		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Att bygga en ny väg eller järnväg medför användning av naturresurser. Resursanvändningen jämförs med resursanvändningen vid andra lösningar av åtgärdsbehovet.
Planläggning: I planläggningen bör man sträva efter att minimera behovet av jungfruliga naturresurser och i stället söka tillgodose behovet av material genom återanvändning och återvinning av befintliga resurser, material och produkter. Upphandlingen kan gärna användas för att ge incitament till okonventionella lösningar på materialbehovet. Långsiktigt hållbara lösningar inkluderar material, produkter och anläggningar med lång livslängd, vilket ska vägas mot kvaliteten hos det material som används. Massbalansering kan minimera behovet av utvinning och transport av ballast och andra geologiska resurser. 
Byggfas: I materialvalen prioriteras återanvändning och återvinning av redan uttagna naturresurser, dock med beaktande av materialens långsiktiga livslängd. Likaså bör man beakta i vilken mån det valda materialet i sin tur är återanvändbart. I vissa fall kan material behöva lagras inför kommande behov. I fråga om vattenanvändning för konstruktionsarbeten bör man i första hand  undvika att använda vatten av dricksvattenkvalitet. Undvik alltid att blanda olika resurser, eftersom möjligheten till återanvändning då minskar. 
Drift och underhåll: Se Byggfas; I materialvalen prioriteras återanvändning och återvinning av redan uttagna naturresurser, dock med beaktande av materialens långsiktiga livslängd. Likaså bör man beakta i vilken mån de material som väljs är återanvändbara. I vissa fall kan material behöva lagras inför kommande behov. I fråga om vattenanvändning för DoU-arbeten bör man i första hand undvika att använda vatten av dricksvattenkvalitet. Undvik alltid att blanda olika resurser eftersom möjligheten till återanvändning då minskar. 
Avveckling: Möjligheten att återanvända och/eller återvinna material ska alltid övervägas.

		Bästa branschpraxis

				Anläggningar med lång livstid och minimerat uttag av jungfruliga naturresurser är två goda principer för hushållning med naturresurserna. Materialens beräknade livslängd beaktas vid valet mellan återanvänt, återvunnet och nyutvunnet material. Vid upprustning av en väg eller järnväg finns det i den befintliga anläggningen ofta ballast och annat material med tillräcklig kvalitet för att användas i det nya projektet. Framsynt planering kan även reducera behovet av färskvatten för konstruktions- och DoU-aktiviteter. Undvik att blanda olika material.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		15.1		UTTAG AV JUNGFRULIGA MATERIAL: Kräver projektet nyutvinning av ballast och andra geologiska resurser? 						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan innebära olika behov av nyutvunnet material. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att naturresurshushållningen beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Tekniska lösningar kan minimera uttaget av nytt material, likaså valet av material, produkter och anläggningar med lång livslängd. Detta ska dock vägas mot kvaliteten hos det material som används. Onödig användning av färskvatten i konstruktionsarbetet bör undvikas. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att naturresurshushållningen beaktats i planläggningsprocessen. Nyutvunnet ballastmaterial i procent av total ballastanvändning inom projektet. Megatonkilometer intransporterad ballast (och andra geologiska material). Megaton återvunnen (återanvänd) asfalt.
Byggfas: Se Planläggning.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Tekniska lösningar kan minimera uttaget av nytt material.
Exempel på indikatorer: Total användning av återvunnet material (t.ex. krossat berg) i procent av totalt använt material.
Avveckling: Ej relevant.										Uttag av jungfruliga material

		15.2		ÅTERANVÄNDNING AV MATERIAL OCH PRODUKTER: Kan projektet använda återvunnet material eller återanvända produkter? 						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan finnas tekniska lösningar som är inriktade mot återanvändning och återvinning. Det kan vara möjligt att i den nya infrastrukturen utnyttja material och produkter från den eventuellt befintliga infrastrukturen.  
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att återanvändning och återvinning beaktats i planläggningsprocessen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Användning av jungfruliga material ska undvikas till förmån för återanvändning av befintliga material (och produkter). Massbalans ska eftersträvas inom projektet. Återvunnen asfalt kan användas. Uttjänta bergmaterial kan återanvändas i mindre krävande funktioner (t.ex. gammalt ballastmaterial till skoningar; material i bro för biltrafik till GC-bro). Konstruktioner bör designas för att kunna återanvändas i framtiden. Möjligheterna att återanvända material flera gånger kan undersökas.
Exempel på indikatorer: Total användning av återvunnet material (t.ex. asfalt, järn) i procent av totalt använt material. Dokumentation av material/installationer som designats för att kunna återanvändas/återvinnas. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamheten ska undersöka möjligheten att använda återvunna och återanvända material samt produkter/produktkomponenter. 
Exempel på indikatorer: Andel återanvänt sandningsmaterial av totala mängden sandningsmaterial. Andel återanvänd asfalt av totala mängden asfalt för ombeläggningar.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Material och produkter bör återanvändas och återvinnas. 
Exempel på indikatorer: Fördelningen mellan (återanvänt + återvunnet) material och material lagt på deponi. Plan för mellanlagring av bergs- och jordmaterial för senare användning till specificerade ändamål.										Återanvändning av material & produkter

		15.3		MATERIAL OCH KOMPONENTER MED LÅNG HÅLLBARHET: Har några material i anläggningen kortare livslängd än anläggningen i stort?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Val av material och komponenter med lång livslängd. 
Exempel på indikatorer: Kartering av tillgängliga material och komponenter med längre livslängd än de som traditionellt väljs.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning:  Kan projektet välja material och komponenter med en livslängd som närmar sig hela anläggningens? Kan anläggningen byggas med material och komponenter som förlänger anläggningens livslängd?
Exempel på indikatorer: Beräknad förlängning av anläggningens livslängd tack vare användningen av material och komponenter med lång hållbarhet. Dokumentation av val av material och komponenter med optimal livslängd.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Vid DoU-verksamhet kan material och komponenter som förlänger anläggningens livslängd användas.
Exempel på indikatorer: Beräknad förlängning av anläggningens livslängd tack vare användningen av material och komponenter med optimal hållbarhet.
Avveckling: Ej relevant.										Material & komponenter med lång hållbarhet



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		3

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effeken inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Uttag av jungfruliga material																0

		2		Återanvändning av material & produkter																0

		3		Matarial & produkter med lång hållbarhet																0







Personalengagemang

		PERSONALENGAGEMANG																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Ämnesområdet inriktas mot åtgärder för att stärka medvetenheten kring en långsiktigt hållbar utveckling hos all personal som arbetar i det planerade projektet så att hållbarhet blir en viktig del av företagskulturen. Begreppet långsiktigt hållbar utveckling har tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ämnesområdet berör olika typer av informations- och utbildningsverksamhet för att öka kunskapen om innebörden i långsiktig hållbarhet hos all personal. Verksamheten syftar också till att säkra personalens engagemang för organisationens arbete för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Viktiga nyckelaktiviteter är:
    •  Grundläggande hållbarhetsutbildning för all personal, inklusive
         - definitioner och bakgrund
         - principer (ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet)
         - infrastrukturprojektets projektmål, hållbarhetsmål och miljöpraxis
    •  Riktade kurser med övningar, för t.ex. ingenjörer, planerare, projektledare, entreprenörer
    •  Tillämpningskurser med övningar och diskussioner
    •  Utvärdering av fortbildningsaktiviteterna
    •  Fortlöpande aktiviteter och diskussioner för att upprätthålla och vidareutveckla medvetenheten om var och ens roll i hållbarhetsarbetet inom projektet och i sin yrkesroll överhuvudtaget

Forskning har visat på vikten av diskussioner och handgripliga övningar anpassade för den aktuella yrkesgruppen och den specifika arbetssituationen för att budskap ska nå fram. Den här typen av vuxenfortbildning bör därför inte bara innefatta undervisning utan även moment där deltagarna får diskutera hållbarhetsbegreppets tillämpning i den vardagliga verksamheten och applicera principerna i situationsspecifika tillämpningsövningar. 

Utvärderingarna ger värdefull input till förbättring av utbildningsinsatserna. 

		Aspekter av temat

				• Grundläggande hållbarhetsutbildning för all personal
• Tillämpningskurser
• Utvärdering av utbildningsaktiviteterna

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Personalen bör kunna identifiera den långsiktigt mest hållbara lösningen på transportproblemet (enligt fyrstegsprincipen). Förmåga att engagera interna och externa aktörer (inkl. intressegrupper) på ett sätt som säkerställer att projektet beaktar det omgivande samhällets behov, även på lokal och regional nivå.
Planläggning: Personalen bör kunna identifiera och välja det alternativ som minimerar de negativa miljökonsekvenserna, söker möjligheter att åstadkomma miljöförbättringar som speglar lokalsamhällets behov och önskemål samt är samhällsekonomiskt hållbart.
Byggfas: Personalen bör vara medveten om att ett infrastrukturprojekt inte bara måste minimera negativa miljökonsekvenser utan även söka möjligheter för projektet att bidra till förbättrad miljökvalitet. Personalen bör vara medveten om möjligheterna att i projektet spegla den ekologiska, sociala och samhällsekonomiska kontexten i det lokalsamhälle och det landskap dit infrastrukturprojektet är lokaliserat. Dessa mål måste vara möjliga att nå inom den budget som är avsatt för projektet och de ekonomiska ramar som kan komma att sättas för upprätthållande av projektets funktion över infrastrukturens livstid.
Drift och underhåll: Personalen bör vara medveten om vikten av att forma DoU-verksamheten på ett sätt som är resurseffektivt, ekologiskt, samhällsekonomiskt hållbart och socialt godtagbart. Identifiering och utnyttjande av möjligheter för DoU-verksamheten att bidra till miljöförbättringar, ekonomisk och social hållbarhet, folkhälsoarbetet och nollvisionen. Identifiering av möjligheter att nå dessa mål inom ramen för den budget som avsatts.
Avveckling: Personalen bör kunna identifiera möjligheterna att planera och genomföra avvecklingen på ett sätt som gynnar miljö och samhälle lokalt och som ligger i linje med att stärka transportsystemets långsiktiga hållbarhet. 

		Bästa branschpraxis

				Aktiviteterna för att säkerställa en gedigen hållbarhetskultur hos all personal som involveras i projektet bör åtminstone omfatta ett formellt program för grundläggande utbildning samt fortbildning och fortlöpande insatser som omfattar diskussioner och praktiska tillämpningsövningar. Genomförandet och resultaten av insatserna bör fortlöpande följas upp och insatsernas genomslag i verksamheten utvärderas. Uppföljnings- och utvärderingsresultaten återförs till respektive organisation så att de kan nyttiggöras för att förbättra och effektivisera de fortsatta utbildningsinsatserna. Vidare kan uppmuntran till hållbarhetsinriktade diskussioner i den dagliga verksamheten vara ett effektivt sätt att upprätthålla och förstärka en god hållbarhetskultur hos all personal. Hållbarhet bör vara en viktig del av företagskulturen. Detta kan underlättas av att flera anställda går kursen ungefär samtidigt så att ämnesområdet lyfts i de dagliga samtalen.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		16.1		GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING FÖR ALL PERSONAL: Har all personal som engageras i projektet en god kunskapsbas i fråga om långsiktigt hållbar utveckling?						Åtgärdsvalsstudie/Planläggning/Byggfas/Drift och Underhåll/Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som involveras i projektet bör ha medverkat i riktade övningar rörande långsiktigt hållbar utveckling utformade för respektive yrkesroll.
Exempel på indikatorer: Andel personal (i de organisationer/företag som är involverade i projektet) som medverkat i hållbarhetsinriktade övningar utformade för respektive yrkesroll.										Grundläggande hållbarhetsutbildning

		16.2		RIKTADE KURSER MED ÖVNINGAR: Har all personal som är involverad i projektet deltagit i riktade övningar anpassade till respektive yrkesroll och verksamhet?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: All personal bör delta i riktade övningar rörande långsiktig hållbar utveckling anpassade till yrkesinriktning. 
Exempel på indikatorer: Översiktlig sondering av personalens deltagande i hållbarhetsinriktade övningar. Andel av planeringsmötena där hållbarhet diskuteras.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som involveras i byggnationen av infrastrukturen bör ha fått tillfälle att genomföra övningar utformade för respektive yrkesroll. 
Exempel på indikatorer: Andel personal som fått genomföra sådana övningar. Andel av projektmötena där hållbarhetsfrågor diskuterats.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som involveras i DoU-verksamheten bör ha fått tillfälle att genomföra övningar utformade för respektive yrkesroll. 
Exempel på indikatorer: Andel personal som deltagit i övningarna. Andel av planeringsmötena där hållbarhet diskuteras.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som engageras i avvecklingen av  infrastrukturen bör ha fått tillfälle att genomföra övningar utformade för respektive yrkesroll. 
Exempel på indikatorer: Andel personal som deltagit i övningarna. 										Riktade kurser med övningar

		16.3		TILLÄMPNINGSKURSER: Har all personal som är involverad i projektet fått möjlighet att genomgå relevant utbildning?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: All personal bör delta i tillämpningskurser rörande långsiktigt hållbar utveckling.
Exempel på indikatorer: Översiktlig sondering av personalens deltagande i hållbarhetsinriktade tillämpningskurser. Andel av projekttiden som vikts åt arbete med hållbarhet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som involveras i byggnationen av infrastrukturen bör ha fått tillfälle att genomgå en hållbarhetsinriktad tillämpningskurs där det ingår övningar utformade för respektive yrkesroll. Olika yrkesgrupper kan ha olika inställning till hållbarhetsbegreppet vilket bör påverka utformning av kursen.
Exempel på indikatorer: Andel personal som fått genomgått en sådan kurs. 
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som involveras i DoU-verksamheten bör genomgå en hållbarhetsinriktad tillämpningskurs där det ingår övningar utformade för respektive yrkesroll. Olika yrkesgrupper kan ha olika inställning till hållbarhetsbegreppet vilket bör påverka utformning av kursen.
Exempel på indikatorer: Andel personal som fått genomgått en sådan kurs. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som engageras i avvecklingen av vägen/järnvägen bör ha fått tillfälle att genomgå en hållbarhetsinriktad tillämpningskurs där det ingår övningar utformade för respektive yrkesroll. 
Exempel på indikatorer: Andel personal som fått genomgått en sådan kurs.										Tillämpningskurser

		16.4		UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSAKTIVITETERNA: Har utbildningsinsatserna utvärderats?
						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning/Byggfas/Drift och underhåll/Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Utbildningsinsatser bör utvärderas och erfarenheterna tillvaratas för fortsatt utveckling av hållbarhetsutbildningen och stärkt hållbarhetskultur inom de företag som involveras. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation och effekter av utvärderingar. Antal formella möten då hållbarhetsfrågor diskuterats. Antal frågor som väckts från personalen inom hållbarhetsområdet.										Utvärdering av utbildningsaktiviteter



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		4

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Grundläggande hållbarhetsutbildning																0

		2		Riktade kurser med övningar																0

		3		Tillämpningskurser																0

		4		Utvärdering av utbildningsaktiviteter																0







Samråd

		SAMRÅD/BRUKARMEDVERKAN																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Samråd, eller brukarmedverkan i vidare bemärkelse, avser kommunikation mellan verksamhetsutövare och alla som berörs av verksamheten eller projektet. Samråd bygger på tvåvägskommunikation. Samråd ingår i den sociala pelaren av hållbarhetsbegreppet. Samråd och andra former av brukarmedverkan syftar till att säkerställa att beslut rörande projektet stöds av de brukare som är målgrupp. Genom samråden får verksamhetsutövare ta del av värdefulla synpunkter och information om förhållanden och önskemål kring projektet. Samråden är också ett sätt för verksamhetsutövaren att föra ut information om projektet till dem som berörs av det, och till den intresserade allmänheten.

Till samråden bjuder verksamhetsutövaren i typfallet in myndigheter, offentliga organisationer, privata organisationer, intresseorganisationer, föreningar, byalag, markägare och allmänheten. Dessa användargrupper berörs av infrastrukturåtgärden på många olika sätt, exempelvis genom:
    • påverkan på företag, verksamheter, fastigheter och boende
    • påverkan på parker, vägar, gator och torg, offentliga byggnader och inrättningar samt andra komponenter i den offentliga miljön
    • förändrade trafikförhållanden
    • förändrad tillgänglighet till målpunkter och möjligheter att utnyttja olika kommunikationsmedel
    • miljöförändringar 

Genom samråden kan man hitta bättre lösningar, utarbeta skademildrande åtgärder, identifiera möjligheter till miljöförbättringar i samband med infrastrukturinvesteringen och utforma ett projekt som inte bara nått en godtagbar acceptans utan även är väl förankrat hos berörda grupper. Det finns krav på samråd inom planeringsprocessen.

		Aspekter av temat

				• Privata fastigheter och privat företagande
• Offentliga byggnader och inrättningar
• Trafik
• Tillgänglighet till målpunkter
• Val av transportslag
• Miljökvalitet

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: I vilken utsträckning boende, verksamheter och miljö påverkas är mycket avhängigt av vilken åtgärd som väljs för att lösa det identifierade behovet. Kommunala översiktsplaner ger en god indikation på strävanden och utvecklingstendenser i kommunen. Genom att tidigt gå ut med översiktlig information om åtgärdsplanering kan man bereda väg för att i ett senare skede få en god tvåvägskommunikation mellan verksamhetsplanerare och berörda grupper i lokalsamhället.
Planläggning: Tidiga och kontinuerligt återupptagna samråd är ett sätt att identifiera, förebygga och åtgärda negativa konsekvenser av projektet, stärka projektets bidrag till ett långsiktigt hållbart transportsystem och i bästa fall finna sätt som gör att projektet kan bidra till en förbättrad miljö. Genom samråden kan onödiga miljöstörningar undvikas och åtgärder utarbetas för att motverka eller lindra konsekvenserna av oundvikliga störningar på boende, aktiviteter och miljö.
Byggfas: Samråd och öppenhet för synpunkter inför och under byggfasen möjliggör tidiga och effektiva insatser för att identifiera störningar och åtgärda dem. Störningar som ofta lätt kan åtgärdas är exempelvis buller, vibrationer, damning, störande ljus från arbetsmaskiner och -fordon, byggverksamhet nattetid, säkra temporära cykelvägar till skolan, tillfälliga tillfartsvägar till inrättningar och tydlig vägvisning till tillfälliga busshållplatser. Snabbhet i kommunikationen är viktigt i byggfasen då störningar kan vara intensiva men kortvariga.
Drift och underhåll: Samråd om DoU kan ge en förbättrad vinterväghållning, energieffektivare gatu- och vägbelysning, säkrare skolvägar och ökad trygghet för personer med funktionsvariation.
Avveckling: Genom samråd kan den frigjorda marken ges en användning och utformning som de mest berörda har varit med att besluta om.

		Bästa branschpraxis

				Samråd bör planeras mycket tidigt i planeringsprocessen. Detta ger möjligheter till ömsesidigt informationsutbyte som ger ett stabilare beslutsunderlag, tillvaratar intressen och synpunkter hos lokala användare, ökar acceptansen för projektet och stärker projektets möjligheter att bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det är ofta en grupp som kommer till tals vid samrådsmöten. Genom innovativa sätt kan information förmedlas till alla grupper (invånare med annan kultur, män, kvinnor, ungdomar och barn) det bör vara attraktivt att medverka i planeringsprocessen. Identifiera de grupper som inte har kunnat medverka i samrådsprocessen så att även deras intressen kan tillvaratas. Samråd i olika stadier kan t.ex.:
- Identifiera lokalbefolkningens farhågor och önskemål relaterade till projektet
- Frambringa relevant information från lokalbefolkningen och annan lokal kunskap
- Kartlägga viktiga platser och funktioner som inte syns på kartan
- Minimera och lindra störningarna på boende, verksamheter och miljö
- Identifiera möjligheter för projektet att bidra till miljöförbättringar som inte är direkt relaterade till projektet
- Undvika onödiga projektförseningar orsakade av okända hinder och problem som kräver tid för att åtgärdas
- Öka traktens attraktivitet för boende och verksamheter
- Utforma kostnadseffektivare lösningar än de som vanligen tillämpas
- Avväga för- och nackdelar mellan olika intressentgrupper och samhällsintressen
- Identifiera och tillvarata den uppväxande generationens synpunkter på hållbara transporter och god miljö
- Öka acceptansen för komplicerade eller kontroversiella projekt



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		17.1		PRIVATA FASTIGHETER OCH PRIVAT FÖRETAGANDE: Förväntas projektet medföra konsekvenser för privat fastighetsägande, boende eller privat företagande?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: En översiktlig kartering över intressegrupper i det berörda utredningsområdet kan göras. 
Exempel på indikatorer: Översiktlig kartering av intressegrupper.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Alla berörda fastighetsägare och näringsidkare i utredningsområdet bör identifieras. 
Exempel på indikatorer: Förteckning över intressenter. Antalet representanter för näringsidkare som deltagit i samråd.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Närboende och näringsidkare i närområdet ska informeras innan byggstart. De bör ges möjlighet till kontinuitet i näringsidkares verksamhet under byggtiden. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av information till dessa grupper. Antalet inkomna och behandlade synpunkter från närboende.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Störningar för boende och företag ska minimeras under DoU-verksamhet (inklusive ombyggnads- och reparationsarbeten). 
Exempel på indikatorer: Antal åtgärdade klagomål på DoU-verksamhet.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Boende och fastighetsägare kan ha önskemål och synpunkter rörande markens användning efter avveckling.
Exempel på indikatorer: Antal inkomna och behandlade synpunkter. Antal deltagare i hållna samråd inför avveckling.										Privata fastigheter och privat företagande

		17.2		OFFENTLIGA BYGGNADER OCH INRÄTTNINGAR: Förväntas projektet påverka offentliga byggnader eller offentliga inrättningar (ex: såsom parker,  kollektivtrafik, publika verksamheter, lokal verksamhet)?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Offentliga inrättningar i utredningsområdet som kan påverkas av åtgärdsvalet bör inventeras. 
Exempel på indikatorer: Inventeringsresultat.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Alla offentliga inrättningar i utredningsområdet som kan påverkas av projektet bör inventeras. 
Exempel på indikatorer: Antal inrättningar som deltagit i samråd i procent av antalet identifierade inrättningar.
Byggfas: Se Planläggning.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Alla offentliga inrättningar i utredningsområdet som kan påverkas av mer omfattande underhållsåtgärder, t.ex. ombyggnad av infrastrukturen, bör inventeras. 
Exempel på indikatorer: Antal inkomna och behandlade synpunkter.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan finnas önskemål och synpunkter från representanter för offentliga inrättningar rörande markens användning efter avveckling. 
Exempel på indikatorer: Antal inkomna och behandlade synpunkter. Antal deltagare i hållna samråd inför avveckling.										Offentliga byggnader och inrättningar

		17.3		TRAFIK: Kan projektet påverka trafikflöden på befintligt vägnät (främst lokalt)?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärdsalternativen kan medföra olika förväntade förändringar i trafikflöden.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att trafikflöden beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Boende, skolbarn, näringsidkare, fastighetsägare och andra berörda kan ha intressen som inte sammanfaller med majoriteten användare av den planerade investeringen.
Exempel på indikatorer: Antal deltagare i samråd.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Omledningstrafik under byggtiden kan medföra olägenheter för närboende, pendlare, skolbarn, näringsidkare m.fl. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av information till närboende och andra berörda grupper. Antal inkomna och åtgärdade klagomål/synpunkter.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Omledningstrafik under ombyggnads- eller reparationstiden kan medföra olägenheter för närboende, pendlare, skolbarn, näringsidkare m.fl.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av information till närboende och andra berörda grupper. Antal inkomna och åtgärdade klagomål/synpunkter.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Bedömning av omlokalisering av dagens trafik på den avvecklade infrastrukturen. 
Exempel på indikatorer: Antal hushåll som får bättre respektive sämre boendemiljö efter avvecklingen.										Trafik

		17.4		TILLGÄNGLIGHET TILL MÅLPUNKTER: Kan projektet förväntas förändra tillgängligheten till målpunkter (såsom arbetsplatser, skolor, dagligvarubutiker, köpcentra, lokal handel, sjukvårdsinrättningar, kollektivtrafik etc.)?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättnin: En översiktlig kartläggning bör göras av välfrekventerade målpunkter till vilka tillgängligheten väsentligt kan påverkas av åtgärdsvalet. 
Exempel på indikatorer: Inventeringsresultat.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Alla välfrekventerade målpunkter, till vilka tillgängligheten kan  påverkas av projektet, bör inventeras. Särskilda insatser kan göras för att nå representanter för berörda intressentgrupper som sällan engageras i samråd. 
Exempel på indikatorer: Karteringsresultat. Dokumentation av insatser för att nå vanligtvis underrepresenterade intressentgrupper.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Välfrekventerade målpunkter ska vara tillgängliga även under byggtiden.
Exempel på indikatorer: Dokumentation på att tillgängligheten till lokala målpunkter under byggtiden diskuterats med lokala näringsidkare.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Välfrekventerade målpunkter ska vara tillgängliga även under den tid ombyggnads- och reparationsarbeten pågår. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att tillgängligheten till lokala målpunkter under byggtiden diskuterats med lokala näringsidkare.
Avveckling: Se DoU.										Tillgänglighet till målpunkter

		17.5		VAL AV TRANSPORTSLAG: Påverkar projektet möjligheterna att välja transportslag?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd påverkar valet av transportsätt för person- och godstransporter.
Exempel på indikatorer: Dokumentation på att åtgärdsvalets inverkan på person- och godstransporternas fördelning på olika färdmedel har diskuterats med representanter för lokala intressen i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Tillkomsten av infrastruktur påverkar möjligheterna att välja transportsätt för person- och godstransporter. Särskilda insatser kan göras för att nå representanter för berörda grupper som sällan engageras i samråd. Tillse att 100 % av alla intressenter har fått chans att delta i samråd.
Exempel på indikatorer: Antal deltagare i samråd där tillgängligheten till olika transportmedel diskuterats.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Driftstandarden på bilvägar och GC-vägar påverkar valet av transportsätt.
Exempel på indikatorer: Antal inkomna klagomål på vinterväghållningen på GC-vägar.
Drift och underhåll: Se Byggfas.
Avveckling: Ej relevant.										Val av transportslag

		17.6		MILJÖKVALITET: Påverkar projektet natur- och kulturmiljön lokalt?
						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Huruvida åtgärdsbehovet löses genom att ny infrastruktur byggs eller befintlig infrastruktur uppgraderas blir helt avgörande för vilken inverkan projektet får på den yttre miljön. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av övergripande diskussion med lokala och regionala intressen om miljöpåverkan vid olika åtgärdsval.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Miljöfrågorna är vanligen centrala diskussionsämnen i samråd om väg- och järnvägsprojekt. Särskilda insatser kan göras för att nå representanter för berörda grupper som sällan engageras i samråd.
Exempel på indikatorer: Antal personer som deltagit i offentliga samrådsmöten då miljöfrågor diskuterats. 
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Miljöfrågorna är vanligen centrala diskussionsämnen i samråd om det planerade projektet. Särskilda insatser kan göras för att nå representanter för berörda grupper som sällan engageras i samråd.
Exempel på indikatorer: Antal personer som deltagit i offentliga samrådsmöten då miljöfrågor diskuterats. Dokumentation av särskilda insatser för att engagera ungdomar, äldre etc. i samråd.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Såväl löpande DoU-verksamhet som ombyggnads- och reparationsarbeten påverkar miljön på många sätt. Allmänheten kan ofta bidra till åtgärder för minskad miljöbelastning såväl från DoU som från ombyggnadsarbeten. 
Exempel på indikatorer: Antal personer som deltagit i offentliga samrådsmöten då miljöfrågor diskuterats. Antal inkomna klagomål på vinterväghållning etc.
Avveckling: Se Byggfas.										Miljökvalitet



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		6

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effeken inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Privata fastigheter och privat företagande																0

		2		Offentliga byggnader och inrättningar																0

		3		Trafik																0

		4		Tillgänglighet till målpunkter																0

		5		Val av transportslag																0

		6		Miljökvalitet																0







Säkerhet och trygghet

		SÄKERHET OCH TRYGGHET																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Temat innefattar inte bara trafiksäkerhet för dem som använder infrastruktur, inklusive oskyddade trafikanter, utan även de som utför bygg- och DoU-arbeten och andra typer av infrastrukturrelaterat arbete. Här ingår även åtgärder vid avbrott i trafiken till följd av exempelvis extrema väderförhållanden (jämför med tema Anpassning till förändrat klimat).

		Aspekter av temat

				• Design och åtgärder för berörda trafikanters säkerhet och trygghet
• Säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter
• Åtgärder för säkerhet och trygghet för bygg- och DoU-personal
• Beredskap för avbrott i trafiken och andra trafikstörningar
• Åtgärder mot vandalisering och sabotage mot infrastruktur
• Beredskap för extrema vädersituationer (se även "Anpassning till förändrat klimat")

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Ett områdes utsatthet för översvämning och andra väderrelaterade riskfaktorer bör beaktas i valet av åtgärd, tillsammans med trygghetsaspekter vid användande av infrastrukturen. Man bör inventera möjligheterna till omledning av trafiken vid avbrott och andra väderrelaterade driftstörningar. 
Planläggning: Trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper är en viktig faktor när infrastrukturinvesteringar planeras. I planläggningsprocessen bör det även ingå planering för att säkerställa trygghet och säkerhet för dem som engageras i bygg- och DoU-verksamheten. Vidare inarbetas åtgärder för att skydda anläggningarna mot åverkan, vandalisering och sabotage. Trafiksäkerhet samt miljömässig och socialt godtagbar omledning av trafiken beaktas vid driftstörningar. Även möjligheterna till säker borttransport/evakuering vid allvarliga olyckor och omfattande trafikstörningar bör inventeras.
Byggfas: Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder för oskyddade trafikanter bör prioriteras. Alla som engageras i byggverksamheten bör inkluderas i en plan för säkerhet och trygghet. All personal bör säkerhetsutbildas. Omledningsvägar vid trafikavbrott behöver ha säker samt socialt och miljömässigt acceptabel standard.
Drift och underhåll: DoU-arbeten planeras i linje med Nollvisionen, både avseende trafikanterna och de som engageras i DoU-arbetena. De omledningsvägar som används har säker samt socialt och miljömässigt acceptabel standard. Uppgradera infrastrukturens robusthet i samband med reparation av det planerade projektet efter inträffad skada eller vandalisering. God belysning kan ge en ökad säkerhet och trygghet för GC-trafikanter. 
Avveckling: Efter projektets livslängd kan området bli otryggt om inte åtgärder vidtas med t.ex. belysning och en inbjudande miljö.

		Bästa branschpraxis

				I all verksamhet följs Nollvisionens principer för trafiksäkerhetsarbetet. Här ingår exempelvis åtgärder för minskad distraktion och sömnighet bakom ratten och åtgärder som bidrar till att göra vägområdet till en förlåtande miljö. Förhållandena för GC-trafikanter förbättras t.ex. genom säkra och trygga korsningar mellan GC-väg och bilväg, tillräcklig väg- och gatubelysning och en vinterväghållning som inte avhåller cyklister från att cykla vintertid. Personal som engageras i väg- och banarbeten och DoU-verksamhet måste ha adekvat säkerhetsutbildning och vidta gällande försiktighetsregler. Trafikavbrott till följd av extrema väderhändelser minimeras genom successiv förbättring av infrastrukturens motståndskraft mot klimatrelaterade påfrestningar. Beredskapsplan finns för trafikomledning vid trafikavbrott och andra trafikstörningar. Nya sätt prövas för åtgärder mot vandalisering av infrastruktur och utrustning samt åtgärder som ökar säkerhet och trygghet för alla trafikantgrupper. 



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		18.1		DESIGN OCH ÅTGÄRDER FÖR BERÖRDA TRAFIKANTERS SÄKERHET: Kan projektet bidra till ökad trafiksäkerhet för berörda trafikantgrupper?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan ha betydelse för uppfyllandet av nollvisionen. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att trafiksäkerhet och identifiering av risker beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Lokalisering, linjeföring, design och utformning av infrastrukturen ska bidra till ökad trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Tänk på att trafikanter ska kunna lämna vägområdet t.ex. vid ett fordonshaveri.
Exempel på indikatorer: Plan för trafiksäkerhet i projektet. Dokumentation av analys om trygghet.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas en trafiksäkerhetsanalys för projektet, bl.a. i form av god belysning och säker trafikantmiljö inklusive god skyltning. 
Exempel på indikatorer: Krav på säkerhetspolicy vid upphandling av entreprenader. Beaktande av TS-synpunkter och trygghetsaspekter som inhämtats från allmänheten vid samråd i olika skeden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder ska inarbetas i planer för reparations- och uppgraderingsverksamhet. Trafiksäkerhet för kringboende ska beaktas vid omledning av trafik vid trafikstörningar. Vinterväghållning kan påverka trafiksäkerheten.
Exempel på indikatorer: Plan för säker omledning av trafik. Intyg om TS-utbildning för anlitad DoU-personal.
Avveckling: Ej relevant.										Design för alla trafikanters säkerhet

		18.2		DESIGN OCH ÅTGÄRDER FÖR BERÖRDA TRAFIKANTERS TRYGGHET: Finns det områden där tryggheten är åsidosatt? 						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Valet av åtgärd kan påverka den upplevda tryggheten. 
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att trygghet beaktats i åtgärdsvalsstudien.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden ska innebära säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter, bl.a. i form av trygga skolvägar.
Exempel på indikatorer: Dokumentation av att trygghet och identifiering av otrygga områden beaktats.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Infrastruktur och trafikmiljö ska vara säker och trygg för oskyddade trafikanter under byggfasen. Detta innebär bl.a. god belysningsstandard på vägar och gångvägar, trygga skolvägar samt god miljö på tillfälliga GC-vägar. 
Exempel på indikatorer: Plan för belysning av GC-vägar. Plan för säker och trygg trafik under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Standarden på vinterväghållningen av GC-vägar, hållplatser etc. ska vara tillräckligt hög. 
Exempel på indikatorer: Budget för vinterväghållning av GC-vägar. Inkomna klagomål på belysning av GC-vägar.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Tillse att avvecklingen inte skapar en otrygg miljö.
Exempel på indikatorer: Plan där trygghetsaspekter inkluderats efter avvecklingen, inklusive belysning efter avveckling										Säkerhet för oskyddade trafikanter

		18.3		ÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHET FÖR BYGG- OCH DoU-PERSONAL: Säkerställs tryggheten och säkerheten för personal involverad i projektet?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: All personal som engageras i byggverksamheten ska genomgå trafiksäkerhetsutbildning. Design av byggområdet kan påverka både trygghet och säkerhet för personalen.
Exempel på indikatorer: Krav på säkerhetspolicy vid upphandling av entreprenad. Dokumentation av trafiksäkerhetsutbildning för personal verksam i byggverksamheten. Krav på trygg passage till/från arbetsplatsen.
Byggfas: Se planläggning
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Vid upphandling av driftentreprenader ska det finnas krav på säkerhetspolicy. Arbetsmiljön ska vara säker och trygg för personal i DoU-verksamhet.
Exempel på indikatorer: Antal arbetsmiljörelaterade krav i upphandlingen av driftentreprenad.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Vid avvecklingsarbetet ska en säker arbetsmiljö säkerställas.
Exempel på indikatorer: Plan för säker arbetsmiljö vid avvecklingsarbetet.										Säkerhet för bygg- och DoU-personal

		18.4		BEREDSKAP FÖR AVBROTT I TRAFIKEN OCH ANDRA TRAFIKSTÖRNINGAR: Kan anläggningen förväntas behöva omledas vid avbrott eller andra störningar i trafiken? 
						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Trafik bör kunna omledas vid trafikstörningar.
Exempel på indikatorer: Plan för omledning av trafik vid trafikavbrott.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör vara möjligt att ordna säker omledning av trafik för det fall det blir trafikavbrott under byggtiden. 
Exempel på indikatorer: Plan för omledning under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Säker omledning av trafik vid vägavstängning eller andra trafikstörningar. Vid omledning av trafik där både trafikanter och kringboendes säkerhet beaktas. Under omledningstiden bör säkra skolvägar ordnas.
Exempel på indikatorer: Plan för säker omledning av trafik vid trafikavbrott.
Avveckling: Ej relevant.										Beredskap för avbrott i trafiken

		18.5		ÅTGÄRDER MOT VANDALISERING OCH SABOTAGE MOT INFRASTRUKTUR: Kan anläggningen förväntas bli föremål för sabotage, vandalisering, skadegörelse, graffiti och annan åverkan?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Val av konstruktion, design och åtgärder kan minska risken för vandalisering, sabotage, graffiti och annan åverkan på anläggningen. Underlätta insyn från allmänheten.
Exempel på indikatorer: Plan för minimering av vandalism etc. Plan för inspektion av viltstängsel.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Val av konstruktion, design och åtgärder kan minska risken för vandalisering, graffiti och annan åverkan på anläggningen. Bevakning/larmsystem under byggtiden kan underlätta.
Exempel på indikatorer: Plan för minimering av vandalism etc. riktad mot anläggningen. Plan för skydd mot intrång, vandalisering o.dyl. av byggbodar, arbetsredskap, arbetsfordon etc. under byggtiden. Andel åtgärdade klagomål rörande klotter, skadad gatubelysning, lagningar av (vilt)stängsel.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärder mot vandalisering, sabotage etc. kan förbättras.
Exempel på indikatorer: Plan för bekämpning av vandalisering av infrastruktur och utrustning. Plan för klottersanering. Plan för drift av övervakningskameror. Andel åtgärdade klagomål rörande klotter, skadad gatubelysning etc. Antal lagningar av stängsel.
Avveckling: Ej relevant.										Åtgärder mot vandalisering

		18.6		BEREDSKAP FÖR EXTREMA VÄDERSITUATIONER:  Är anläggningen förlagd till områden med risk för klimat- eller väderrelaterade extremhändelser?						Åtgärdsvalsstudie: Underlag för diskussion om målsättning: Det kan finnas områden som är särskilt utsatta för väderrelaterade risker av betydelse för valet av åtgärd.
Exempel på indikatorer: Kartläggning av översvämningsbenägna och/eller stormutsatta områden etc.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Infrastrukturen bör lokaliseras till områden som inte är riskutsatta i fråga om extremväderhändelser. Det bör finnas beredskap för åtgärder vid extrema vädersituationer. 
Exempel på indikatorer: Kartering av klimat/väderrelaterade riskområden. Beredskapsplan för extremväderhändelser, t.ex. undvikande av att individer blir avskurna från sitt omedelbara närområde.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det bör finnas beredskap för extremväder under byggtiden. 
Exempel på indikatorer: Beredskapsplan för extremväderhändelser under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Driftstörningar till följd av extremväderhändelser ska minimeras. Funktionen hos avvattnings- och dräneringsanläggningar bör upprätthållas kontinuerligt. 
Exempel på indikatorer: Beredskapsplan för extremväderhändelser. Uppdatering av beredskapsplanen. Plan för underhåll av avvattnings- och dräneringsanläggningar. Protokoll från trumrensning etc. Uppdaterad plan för trädsäkring. 
Avveckling: Ej relevant.										Beredskap för extremväder



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		6

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Design för berörda trafikanters säkerhet																0

		2		Design & åtgärder för trafikanters trygghet																0

		3		Design & åtgärder bygg och DoU-personal																0

		4		Beredskap för avbrott i trafiken																0

		5		Åtgärder mot vandalisering																0

		6		Beredskap för extremväder																0









Tillgänglighet

		TILLGÄNGLIGHET TILL DAGLIGA AKTIVITETER																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Ökad tillgänglighet till arbetsplatser, skolor, affärer och andra servicepunkter är ofta starka drivkrafter till investeringar i transportinfrastruktur. Infrastrukturen påverkar vanligtvis resornas längd och restid. Planeraren måste därför skaffa sig information om lokala och ofta även regionala resmönster. För att analysera tillgängligheten till olika målpunkter måste man differentiera mellan olika trafikantgrupper såsom icke-bilägare, pendlare, kvinnor/män, äldre, barn, funktionsvariationer, människor från olika kulturer etc.

		Aspekter av temat

				• Förbättrad tillgänglighet till följd av förkortad restid
• Förändrad resupplevelse (t.ex. stökighet under byggtiden, förbättrad resupplevelse när infrastrukturen väl är färdigställd)
• Barriärverkan och påverkan på lokal GC-transport
• Tillgänglighet för trafikanter med funktionsvariation

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudie: Förbättrad tillgänglighet och kortare restider bör vara nyckelfaktorer i de tidiga planläggningsskedena. Dessa faktorer kan skilja avsevärt mellan olika åtgärdsalternativ. 
Planläggning: Förbättrad tillgänglighet och kortare restider bör vara nyckelfaktorer i de tidiga planläggningsskedena. Dessa faktorer kan skilja avsevärt mellan olika korridoralternativ. Det kan vara angeläget att förkorta restiderna, inte bara för biltrafiken eller järnvägspendlingen, utan också för GC-trafiken och kollektivtrafikanter i övrigt. Man måste också bedöma i vilken utsträckning barriärverkan kan uppkomma till följd av det planerade projektet eller ändrade trafikflöden. Exempelvis kan projektet skapa en barriär mellan ett bostadsområde och servicepunkter. Som grupp kan fotgängare bedömas vara mer känsliga för sådan barriärverkan än vad cyklister och särskilt bilister är. Det kan också vara angeläget att beakta behoven hos äldre och barn samt hos trafikanter med funktionsvariation. I planläggningsskedet kan man behöva analysera  i vilken utsträckning det är möjligt att anlägga provisoriska vägar eller söka andra omledningslösningar för biltrafik, cyklister och fotgängare, samt personer med funktionsvariation.
Byggfas: Under byggtiden kan buller, förfulad landskapsbild och ändrade trafikflöden försämra resupplevelsen för olika trafikantgrupper. Byggverksamheten kan också ge förlängd restid inte bara för bilister utan även för GC-trafikanter när GC-vägar stängs av, blir ofarbara för vissa grupper eller andra passagemöjligheter temporärt försvinner. Sådana störningar kan vara särskilt kännbara för trafikanter med funktionsvariation. Byggverksamheten kan också ge förlängd restid för GC-trafikanter när GC-vägar stängs av, blir ofarbara för vissa grupper eller andra passagemöjligheter temporärt försvinner. Störningar kan vara särskilt kännbara för trafikanter med funktionsvariationer, men även för kollektivtrafikresenärer som måste passa avgångstider.
Drift och underhåll: Resupplevelsen kan försämras genom exempelvis ökad exponering för trafik, minskad trafiksäkerhet, ökad otrygghet i trafiken, obehag av buller, damning och luftförorening samt störning från själva byggaktiviteten. Pågående DoU-verksamhet kan också ge ökade restider. DoU-arbeten kan utgöra hinder för fotgängare om GC-vägar stängs av eller omledning ger ökad restid; detta kan vara särskilt viktigt för trafikanter med nedsatt rörlighet eller annan funktionsvariation.
Avveckling: Se Byggfas.

		Bästa branschpraxis

				Som exempel på god praxis kan nämnas anläggande av cykelvägar, GC-tunnlar, gångbroar och andra passagemöjligheter. Säkerhet och trygghet är viktiga kriterier i planeringen av sådana anläggningar.



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		19.1		RESTID: Kommer projektet att påverka tillgängligheten till arbetsplatser, skolor, affärer och andra servicepunkter till följd av förändrad restid?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden kan förändra restiden till lokala arbetsplatser, skolor, affärer, vårdcentraler, sporthallar och liknande målpunkter. 
Exempel på indikatorer: Förändring i beräknad restid till/från sådana samhällsrelevanta målpunkter, viktad avseende antal personer. Lokal GC-trafik och känsliga grupper.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Trafikstörningar som ger ökad restid under byggtiden bör minimeras.
Exempel på indikatorer: Total restidsförlängning (per fordonsslag) för resor till/från specifika målpunkter under byggtiden. Ojämna underlag på GC-väg.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Ökad restid på grund av DoU-verksamhet bör minimeras.
Exempel på indikatorer: Total restidsförlängning (per fordonsslag) för resor till/från samhällsrelevanta målpunkter till följd av DoU-verksamhet.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingen av infrastruktur kan öka restiden för trafikgrupper. 
Exempel på indikatorer: Total restidsförlängning (per fordonsslag) för resor till/från samhällsrelevanta målpunkter efter avveckling.										Restid

		19.2		RESUPPLEVELSE: Förväntas projektet förändra upplevelsen av resan (t.ex. förfulad närmiljö under byggtiden eller vackrare vyer över omgivande landskap)?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Den nya infrastrukturen kan medföra förbättrad resupplevelse. 
Exempel på indikatorer: Upplevd skillnad i resupplevelse före/efter infrastrukturens tillkomst.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Försämrad resupplevelse under byggtiden bör minimeras. 
Exempel på indikatorer: Erhållna synpunkter/klagomål från trafikanter under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Försämrad resupplevelse på grund av DoU-verksamhet bör minimeras. 
Exempel på indikatorer: Erhållna synpunkter/klagomål från trafikanter avseende DoU-åtgärder.
Avveckling: Ej relevant.										Resupplevelse

		19.3		BARRIÄRVERKAN FÖR MÄNNISKOR: Medför projektet en barriärverkan för människor?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Det planerade projektet ska inte medföra barriärverkan utan snarare göra det lättare för människor att röra sig mellan områden på ömse sidor om infrastrukturen. 
Exempel på indikatorer: Bedömning av antalet människor vilkas rörelser inom det berörda området underlättas respektive försvåras av den nya vägen.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggverksamhetens påverkan på människors rörlighet inom det område som berörs av projektarbetena ska minimeras. 
Exempel på indikatorer: Antal människor vilkas rörelser inom det berörda området påverkas av byggverksamheten.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Underhållsarbetens påverkan på människors rörlighet inom det område som berörs av projektarbetena ska minimeras. 
Exempel på indikatorer: Antal människor vilkas rörelser inom det berörda området påverkas av DoU-verksamheten.
Avveckling: Ej relevant.										Barriärverkan för människor

		19.4		TILLGÄNGLIGHET FÖR TRAFIKANTER MED FUNKTIONSVARIATION: Kommer projektet påverka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer att använda transportsystemet?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Åtgärden bör anpassas för trafikanter med funktionsvariation. 
Exempel på indikatorer: Antalet planskilda passagemöjligheter, signalreglerade övergångsställen eller övergångsställen med taktil vägledning, eller andra passagemöjligheter.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Byggarbetet bör anpassas för trafikanter med funktionsvariation. 
Exempel på indikatorer: Antalet temporära planskilda passagemöjligheter eller övergångsställen med signalreglering eller taktil vägledning, eller andra passagemöjligheter som används under byggtiden.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: DoU-verksamhet bör anpassas för trafikanter med funktionsvariation. 
Exempel på indikatorer: Antalet temporära övergångsställen med signalreglering eller taktil vägledning, eller andra passagemöjligheter.
Avveckling: Ej relevant.										Tillgänglighet för funktionshindrade



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		4

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Restid																0

		2		Resupplevelse																0

		3		Barriärverkan för människor																0

		4		Tillgänglighet för funktionshindrade																0







Vattenresurser

		VATTENRESURSER OCH VATTENKVALITET																		TRUE

		BESKRIVNING AV TEMAT

		Vatten är en oumbärlig resurs för alla slags organismer. Hållbar användning av vattenresurser och undvikande av förorening av yt- och grundvatten är nyckelfrågor i alla aktiviteter där vatten används eller förorenas vid passage av infrastrukturen. Temat Vattenresurser och vattenkvalitet berör flertalet miljömål, så som Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Resurshållning med vatten innefattas också av Vattendirektivet (2000/60/EG), som främst har implementerats i svensk lagstiftning genom 5 kap. miljöbalken, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Vatten används vid flera aktiviteter under infrastrukturens konstruktion och DoU och även vid dess avveckling. Mängden som används kan minimeras genom smarta val av produktions- och DoU-metoder och genom att eftersträva återanvändning eller flerfaldig användning av den vattenmängd som tas ut. Kvaliteten på det använda vattnet kan variera stort och källor till vattenförorening är:
     • kemikalier som härstammar från konstruktionsarbeten
     • kemikalier i byggmaterial och produkter som används i olika DoU-aktiviteter
     • läckage (utsläpp/spill) av kemikalier, olja, bensin, o.s.v. från arbetsmaskiner och fordon
     • föroreningar som förs till eller från platsen via mark eller vatten
     • ytavrinning från vägar (dagvatten), inklusive vägslitage
     • stänk och spray från trafiken
     • luftförorening, t.ex. genom utsläpp från trafiken
     • förorenad mark nära vägen eller järnvägen
Inom projektet bör man utarbeta en plan för vattenförsörjning och vattenhantering. Planen bör omfatta hela projektets livstid men vidareutvecklas specifikt för varje skede.  Det finns också risker förenade med biologisk påverkan av vattnet såsom hinder för fiskparning, förändring av livsmiljöer etc. 

		Aspekter på temat:

				• Vattenmängd som används
• Återanvändning av vatten
• Kemiskt och fysikaliskt vattentillstånd
• Vattnets biologi

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel:

				Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Hur projektet ska försörjas med vatten och hur avloppsvattnet ska hanteras bör planeras tidigt i processen. För att minimera behovet av vatten ska möjligheter för sekventiell vattenanvändning övervägas. Privata brunnar kan behöva ersättas eller kompenseras. För uppföljning av vattenkvaliteten kan före-data behöva säkerställas före byggnation. Tidpunkten för vägbyggnadsarbeten kan behöva planeras så att störningar för flora och fauna samt onaturliga vattennivåer undviks.
Val av system för omhändertagande av dagvatten sker under planläggningsfasen. Förorening av vatten som passerar infrastrukturen under användning måste undvikas. Vidare beaktas behovet av skydd mot stänk och spray (ev. tillsammans med bullerplank). Vinterväghållningen påverkar också spridningen av föroreningar (till mark och vatten). Användning och rening av vatten från toaletter, tvätt- och andra anläggningar på rast- och parkeringsplatser måste planeras under planläggningsfasen. Varken arbeten eller användningen av infrastrukturen får förorena yt- eller grundvatten.
Byggfas: Planen för vattenhantering måste följas. Arbetena får inte förorena yt- eller grundvatten. Effektiviteten hos skydds- eller riskreducerande åtgärder kontrolleras regelbundet. Vattenprov kan behöva analyseras så att miljökonsekvenserna kan bedömas. 
Drift och underhåll: Arbetena får inte förorena yt- eller grundvatten. Planen för vattenhantering måste följas. DoU-åtgärder såsom beläggningsarbeten, saltning, rengöring av arbetsmaskiner och -fordon eller underhåll av vägutrustning och vägmarkeringar ska utföras så att vattenförorening ej uppkommer. Underhållsarbeten måste ta hänsyn till årstider som är känsliga för djur, t.ex. fortplantnings- och migrationsperioder. Funktionaliteten hos installationer för dagsvattenhantering måste kontrolleras regelbundet. Diken, utjämningsbassänger o.s.v. kan behöva rensas. Vattenkvaliteten kan behöva testas regelbundet.
Avveckling: Avvecklingsarbeten får inte förorena yt- eller grundvatten.

		Bästa branschpraxis

				Att hushålla med vattenresurser innebär att minimera vattenmängden som används och att undersöka möjligheter att återanvända det uttagna vattnet. Planer för vattenhanteringen ska utvecklas för varje steg i projektet, även under användning av infrastrukturen då främst trafiken kan förorena vattnet. För att förhindra förorening måste åtgärder vidtas så att den kemiska och fysikaliska vattenkvaliteten bevaras eller förbättras och att den biologiska mångfalden i vattenekosystem främjas. Det finns många olika sätt att behandla dagvatten; dessa skiljer sig åt i reningseffektivitet. Reningsanläggningar behöver regelbundet underhåll. Avvecklingsarbeten får inte störa eller kontaminera grund- eller ytvatten. 



		VAL AV ASPEKTER ATT ARBETA MED

		Trafikverket bör i tidiga skeden utföra nedanstående sondering för att utarbeta nyckelaspekterna som ska tas upp inom SUNRA-projektet. Sonderingsutförare kan variera under olika faser av ett projekt (se fliken När/hur använda SUNRA). Baserat på denna sondering tas aspekter upp eller väljs bort i det fortsatta arbetet. Om aspekter tas upp så tillhandahåller verktyget förslag på mål och indikatorer. Alternativt kan användaren själv välja mål och indikatorer.



		För att välja tema: Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare.



		Nr		Sonderingsfråga				Svar		Överväganden för målsättningen. Föreslagna indikatorer. 								Kommentarer

		20.1		VATTENMÄNGD SOM ANVÄNDS: Behövs vatten under byggfasen eller för DoU?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Vattenförbrukningen bör minimeras.
Exempel på indikatorer: En plan för vattenhantering för projektet och för infrastrukturens DoU.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Det ska finnas en plan som beaktar målsättningen att minimera vattenförbrukningen. Vatten av dricksvattenkvalitet ska inte användas i onödan. Uttaget vatten kan återanvändas. 
Exempel på indikatorer: Förbrukning av färskvatten för byggnationen (m³/km väg eller järnväg). Totala volymer dricksvatten, icke-dricksvatten (t.ex. regn- eller åvatten) och återanvänt vatten (m³).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Det ska finnas en plan som beaktar målsättningen att minimera vattenförbrukningen. Vatten av dricksvattenkvalitet ska inte användas i onödan.
Exempel på indikatorer: Totala volymer dricksvatten, icke-dricksvatten (t.ex. regn- eller åvatten) och återanvänt vatten (m³), t.ex. i vinterväghållningen.
Avveckling: Ej relevant.										Vattenmängd som används

		20.2		ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN: Kan vattenbehovet tillgodoses med återanvänt vatten? 						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Återanvändning av vatten bör inkluderas i en plan. 
Exempel på indikatorer: En plan för vattenhantering för projektet och för infrastrukturens DoU.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Återanvändning av vatten bör inkluderas i en plan. 
Exempel på indikatorer: Volym återanvänt vatten som procent av den totalt uttagna volymen vatten för byggnationen (%-flerfaldig användning ska adderas).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Återanvändning av vatten bör inkluderas i en plan. 
Exempel på indikatorer: Volym återanvänt vatten som procent av den totalt uttagna volymen vatten för DoU (%, medelvärde per år, flerfaldig användning ska adderas).
Avveckling: Ej relevant.										Återanvändning av vatten

		20.3		VATTNETS KEMISKA OCH FYSIKALISKA TILLSTÅND: Riskerar konstruktionsarbeten eller infrastrukturens DoU att påverka den kemiska eller fysikaliska statusen hos grund- eller ytvatten?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Vattenförorening ska förhindras. Möjligheter att förbättra det kemiska och fysikaliska tillståndet hos yt- och grundvatten ska utnyttjas. Vägslitage kan förorena dagvattnet.
Exempel på indikatorer: En plan för vattenhantering för byggfasen och för infrastrukturens DoU. Vattenkvaliteten följs upp.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Vattenförorening ska förhindras. Möjligheter att förbättra det kemiska och fysikaliska tillståndet hos yt- och grundvatten ska utnyttjas.
Exempel på indikatorer: Kemiskt och fysikaliskt tillstånd hos berörda naturvatten (t.ex. ledningsförmåga, halter av klorid och toxiska organiska föreningar, pH-värde, turbiditet).
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Vattenförorening ska förhindras. Möjligheter att förbättra det kemiska och fysikaliska tillståndet hos yt- och grundvatten ska utnyttjas.
Exempel på indikatorer: En plan som säkerställer underhåll av anläggningar för omhändertagande av dagvatten. Lättillgänglig dokumentation av tidsserier för vattenkemiska och -fysikaliska analyser, t.ex. pH, klorid, turbiditet, ledningsförmåga. 
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Utjämningsbassäng (eller annan behandlingsanläggning) kan omvandlas till ett naturligt vatten. 
Exempel på indikatorer: Plan för hantering av vattnets kemi och fysik efter avveckling. Mätning av vattnets status.										Vattnets kemiska och fysikaliska tillstånd

		20.4		VATTNETS BIOLOGI: Riskerar konstruktionsarbeten eller infrastrukturens DoU att påverka den ekologiska statusen hos grund- eller ytvatten?						Åtgärdsvalsstudie: Ej relevant.
Planläggning: Underlag för diskussion om målsättning: Förorening och störning av berörda ytvattenförekomster (och grundvatten) ska förhindras. Möjligheter att förbättra vattnets ekologiska status ska identifieras och tillvaratas. 
Exempel på indikatorer: En plan för vattenhanteringen under konstruktionsarbeten och för infrastrukturens DoU. Ett program för uppföljning av vattenkvaliteten.
Byggfas: Underlag för diskussion om målsättning: Förorening och störning av berörda ytvattenförekomster (och grundvatten) ska förhindras. Möjligheter att förbättra vattnets ekologiska status ska identifieras och tillvaratas. 
Exempel på indikatorer: Biologisk karaktäristik av viktiga naturliga vattenförekomster (vattendrag, sjöar etc.), t.ex. förekomst av indikatorarter (växter och djur), föryngring, fiskvandring etc.
Drift och underhåll: Underlag för diskussion om målsättning: Förorening och störning av berörda ytvattenförekomster (och grundvatten) ska förhindras. Möjligheter att förbättra vattnets ekologiska status ska identifieras och utforskas. 
Exempel på indikatorer: Biologisk kvalitet hos viktiga naturliga vattenförekomster (vattendrag, sjöar, etc.), t.ex. förekomst av indikatorarter inom djur- och växtriket, fiskvandring, osv.). Den ekologiska statusen i dagvattendamm eller annan behandlingsanläggning. Kloridhalt i berörda privata brunnar.
Avveckling: Underlag för diskussion om målsättning: Avvecklingsarbeten ska inte orsaka störning av berörda vattenförekomster. Utjämningsbassäng (eller annan behandlingsanläggning) kan omvandlas till ”naturlig” vattendamm. 
Exempel på indikatorer: Vattnets turbiditet. Förekomst och biologisk mångfald av fiskar.										Vattnets biologi



		MÅL OCH HÅLLBARHETSINDIKATORER

		Trafikverket eller annan beställare som arbetar med projektet ska sätta mål och indikatorer för varje ämnesaspekt som ska tas upp inom SUNRA-projektets ram.
För varje aspekt (och efterföljande mål) ska en ansvarig aktör utnämnas.
Projektstadiet, då effekten förväntas inträffa, bör identifieras. Detta är inte nödvändigtvis samma skede som när effekten måste beaktas och hanteras (undvikas, begränsas, kompenseras för, eller åtgärdas på annat sätt) av den ansvariga aktören.
Det kan vara nödvändigt att sätta flera delmål för en ämnesaspekt för att ta hänsyn till alla delar av aspekten. Tilldela separata mål till de olika aktörerna nedan och tilldela olika mål för olika projektfaser.



				Lägg till rad för ny aspekt						Välj vilken aspekt du vill lägga till ny mål/indikator-rad



		0		Ta bort rad				Välj radnummer på målet/indikatorn du vill ta bort

		4

		Nr		Aspekt		Ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör) 		Projektstadie (då effekten inträffar)		Mål		Indikator		Resultat (dokumentation; bifoga datum; intitialer; resultat)		Måluppfyllelse		Kommentarer

		1		Vattenmängd som används																0

		2		Återanvändning av vatten																0

		3		Vattnets kemiska och fysikaliska tillstånd																0

		4		Vattnets biologi																0







Processinriktade teman

		PROCESSINRIKTADE TEMAN



		Denna sida innehåller sex processinriktade teman. För varje tema ställs ett antal frågor för att avgöra om temat ska ingå i hållbarhetsbedömningen eller ej. För processinriktade teman anges inga mål eller mått/indikatorer. Blir svaret "Ja" på någon av temafrågorna så väljs "Ja" i sonderingssvarsmenyn. Om inget av temafrågorna överrensstämmer väljs svaret "Nej".

		TEMAN



		Infrastrukturkapitalet

		Presentation av temat

				Det samhällsekonomiska värdet av en väg- eller järnvägsinvestering kan beräknas med olika angreppssätt, normalt används samhällsekonomisk kalkyl som är en helt kvantitativ version av samhällsekonomisk analys (CBA; cost benefit analysis). I samhällsekonomisk kalkyl ställs nyttan av investeringen i relation till kostnaden för att få den till stånd. I samhällsekonomiska termer är det tre huvudgrupper av kostnader som räknas in: byggandet, underhållet och finansieringskostnaderna. Härtill kommer miljökostnaderna och kostnaderna för samhället i stort. De nyttor (eller kostnader) som vanligen räknas in beskrivs positivt som restidsvinster, ökade godstidsvärden, minskade fordonskostnader, ökad trafiksäkerhet, minskade olyckskostnader, minskad bullerexponering, minskad emission av luftföroreningar samt minskad emission av växthusgaser. Vid transportrelaterade samhällsekonomiska beräkningar används i regel samhällsekonomiska principer och kalkylvärden publicerade av ASEK (Trafikverket).

Den planerade infrastrukturens livscykelkostnader (konstruktion, DoU och avveckling) kan beräknas med hjälp av livscykelkostnadsanalys (LCCA).

Infrastrukturen är utsatt för ständigt pågående nedbrytning. Denna kan i viss mån hejdas med underhållsåtgärder och reinvestering. Att finna en lämplig avvägning mellan förebyggande och avhjälpande underhåll är en viktig men komplicerad uppgift. Behovet av underhåll påverkas också starkt av valet av olika material vid vägens eller järnvägens konstruktion men även av materialvalen i samband med underhållsåtgärder och reinvestering. Lång hållbarhet och litet underhållsbehov är naturligtvis en eftersträvansvärd kombination.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Den samhällsekonomiska kalkylen har kommit att få stort inflytande vid prioriteringen mellan olika investeringsförslag och i själva väg- och järnvägsplaneringen, då den är ett effektivt sätt att bedöma vilka projekt som ger den största samlade samhällsnyttan relativt investeringskostnaderna. Användningen och tillämpningen av samhällsekonomisk analys kan skilja sig mellan de olika planeringsstadierna, och det är därför inte meningsfullt att här föreslå några allmänt applicerbara sätt att använda samhällsekonomisk analys.

		Bästa branschpraxis

				Det finns en lång rad kostnader och nyttor som det inte (åtminstone ännu) är möjligt att beräkna i monetära termer och som därför inte inkluderas i den samhällsekonomiska kalkylen. I tillämplig utsträckning är det därför nödvändigt att komplettera den samhällsekonomiska kalkylen med modellberäkningar eller kvantitativa uppskattningar. Detta görs exempelvis för emission och även halter av vissa luftföroreningar, för bullernivåer och ibland för intrång i landskapet. Där inte heller detta är möjligt, kompletteras analyserna med kvalitativa beskrivningar. Kvantitativa och kvalitativa beskrivningar av icke-prissatta faktorer ska behandlas parallellt med de samhällsekonomiska kalkylerna. Det är också viktigt att den samhällsekonomiska analysen kompletteras med känslighetsanalyser som är relevanta för det specifika planeringsfallet. 



				Samhällsekonomisk analys		Vilka indikationer angav den samhällsekonomiska kalkylen i fråga om projektets samhällsekonomiska lönsamhet?                        Vilka analyser behöver resultaten av den samhällsekonomiska kalkylen kompletteras med för att ge en allsidig belysning av projektets samhällsekonomiska hållbarhet?

				LCCA		Har projektets livscykelkostnader beräknats? Finns det viktiga komponenter som inte blivit föremål för LCCA? Vilka kompletterande analyser behövs för att ge en allsidig belysning av projektets ekonomiska hållbarhet?

				Infrastrukturen som kapital		Har man i planläggning, väg/järnvägsplan och bygghandling diskuterat möjligheterna att på olika sätt optimera det långsiktigt bestående värdet av det kapital som investeras i projektet?



		Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöbeskrivning

		Presentation av temat

				Om betydande miljöpåverkan kan antas föreligga vid genomförandet av en verksamhet eller en åtgärd ska en specifik miljöbedömning genomföras. Det är länstyresens som beslutar om detta. Arbetet med en specifik miljöbedömning  regleras i 6 kap. miljöbalken och förordning (SFS 2017:966) om miljöbedömningar. Syftet med miljöbedömning som anges i 6 kap. 1 § miljöbalken, är att ”integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. Miljöbedömning är en process som innehåller vissa moment som ska genomföras på ett visst sätt och i en viss ordning: t.ex. hålla samråd och utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning. Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla vid en specifik miljöbedömning anges i 6 Kap. 35–36 §§ MB och 16–19 §§ förordning 2017:966. Där framgår att den bl.a. ska innehålla ”identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser”.

Planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt regleras i väglagen (SFS 1971:948) respektive lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649). För projekt som inte antas medföra betydande miljöpåverkan och som således varken kräver att en specifik miljöbedömning genomförs ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden i en ”liten miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge” (6 kap.  47 § MB). I sådana fall ska också vägplanen eller järnvägsplanen innehålla ”uppgifter om verksamhetens förutsebara påverkan på människors hälsa och miljön” (16 § 3 väglag 1971:948, 9 § 3 lag [1995:1649] om byggande av järnväg.  

Samråd om en betydande miljöpåverkan kan antas (undersökningssamråd), hur en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), miljökonsekvensbeskrivningen och samråd med andra länder när det är aktuellt är viktiga delar i arbetet med en specifik miljöbedömning. När samråd i olika skeden ska äga rum och med vilka samrådspartners regleras i miljöbalken. För att underlätta kommunikationen är det viktigt att samrådsunderlaget har en utformning och ett språk som är lättillgängligt för alla som kan tänkas deltaga i samrådet.

Där uppföljning av den specifika miljöbedömningen blir aktuellt är det viktigt att säkra tillgången på före-data som representerar en tillräckligt lång tid. Detta kräver ofta fältarbete.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (stor eller liten) bör påbörjas tidigt i projektet och utarbetas  kontinuerligt utifrån det aktuella projektets förutsättningar och utifrån ny kunskap i aktuellt planeringsskede. Trafikverkets handböcker och Naturvårdsverket ger god vägledning om hur detta kan ske. Förutom tillståndsprövning enligt miljöbalken och dess förordningar, måste vissa åtgärder som planeras i samband med infrastrukturella projekt prövas även enligt andra lagar och förordningar. Detta gäller exempelvis avfall, artskydd och vattenverksamhet. Planering inför sådana prövningar måste sättas i gång vid ett tidigt stadium.

		Bästa branschpraxis

				Samverkan mellan arbetet med specifik miljöbedömning och övrigt planläggningsarbete för projektet är eftersträvansvärd. Hur det arbetet inklusive integrering av den specifika miljöbedömningen med planläggningsprocessen i övrigt ska läggas upp måste klarläggas på ett tidigt stadium och anpassas till projektets specifika förutsättningar. Detta är väsentligt bl.a. inför eventuell upphandling av miljöbeskrivning och andra tjänster. Planläggningsprocessen måste också ta hänsyn till den kommunala planeringen, varför tidiga och löpande kontakter med berörd(a) kommun(er) är en nödvändighet.

Där också väsentligt att tidigt ta kontakt med länsstyrelsen och andra berörda regionala myndigheter. Det är länsstyrelsen som prövar om tillstånd kan ges för projektet (verksamheten eller åtgärden) med bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen som grund. 

Vid planeringen av eventuell miljöuppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen   för att t.ex. undersöka om projektet hade den miljöpåverkan som man bedömde eller om de åtgärder som vidtogs för att minska eller eliminera negativa effekter hade avsedd verkan bör man tidigt identifiera vilka effekter och vilken miljöpåverkan som ska följas upp och skaffa data och information som gör en uppföljning möjlig innan arbeten påbörjats.
Tillsammans med prissatta variabler ingår även icke-prissatta variabler i MKB-arbetet. Här kan exempelvis nämnas vegetation, djurliv, lukt, landskap och kulturarvet. Strävan är ofta att även beskriva fler mjuka faktorer såsom trivsel och trevnad i bostadsområden och offentliga miljöer.  
 



				Situationsanpassat planeringsarbete		Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöbeskrivning måste visserligen följa givna regler och processbeskrivningar, men planering och utförande måste samtidigt anpassas till platsens och det aktuella projektets specifika förutsättningar. Länsstyrelsen och kommunen kan lämna information om lokal planeringspraxis och olika typer av planeringsförutsättningar. Man måste också beakta policy- och inriktningsdokument som kan finnas lokalt eller regionalt. Det kan hos planerare och befolkning också finnas regionala traditioner och synsätt som MKB-arbetet har att ta hänsyn till. Hur stor den obligatoriska samrådskretsen är regleras av Miljöbalken. Formellt är det endast i projekt som förväntas kunna medföra betydande miljöpåverkan som allmänheten ingår i den obligatoriska samrådskretsen. Innan länsstyrelsen tar beslut i frågan om betydande miljöpåverkan, ska samråd emellertid genomföras med dem som är särskilt berörda av projektet. Det är dock en god regel att vidga samrådskretsen även i projekt som inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Intresseorganisationer och den lokala befolkningen är ofta underutnyttjade källor till relevant information som behövs i arbetet med såväl miljökonsekvensbeskrivning som miljöbeskrivning. Har detta beaktats?

				Miljöuppföljning		”Blev det som det var tänkt?” är en fråga som man har möjlighet att besvara genom MKB-uppföljning. Vilka projekt som ska följas upp och vilka miljöaspekter som ska belysas måste diskuteras tidigt i projektet. En viktig förutsättning för uppföljningsarbete är att relevanta före-data (d.v.s. data för utgångssituationen) finns eller införskaffas, ofta genom fältarbete. Viktigt att tänka på är dels att miljöinformation som är lättillgänglig långt ifrån alltid är aktuell, dels att säkerställandet av aktuella före-data vanligen fordrar fältarbete. Fältarbetet kan i många fall behöva omfatta lång tid för att täcka in säsongsvariation och variation mellan år. Se vidare temat Hållbarhetsuppföljning. Har detta beaktats?



		Hållbarhetsuppföljning

		Presentation av temat

				Uppföljningar kan vidtas av olika skäl och inriktas exempelvis mot 
- kontroll av att leverans av en produkt eller tjänst skett enligt avtal
- effektiviteten hos en åtgärd, t.ex. för miljöanpassning
- realiserade miljökonsekvenser jämfört med vad som angavs i MKB
- behov att åtgärda oförutsedda konsekvenser (miljömässiga, sociala eller ekonomiska)
- behov av korrigerande åtgärd
- förbättring av en vidtagen åtgärd så att avsett syfte nås
- underlag för återkoppling till utföraren (och till beställarorganisationen)
- effektivare kravformulering i framtida upphandling
- erfarenhetsåterföring till framtida åtgärder eller uppföljningsverksamhet
- underlag för förbättrade handledningar, riktlinjer, regelverk o.dyl.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Behovet av olika typer av uppföljning diskuteras tidigt i planläggningsprocessen. Uppföljning måste följa ett uppföljningsprogram. Vissa typer av uppföljning kräver detaljerad information om förhållandena före åtgärden. Aktörer som behöver engageras i uppföljningsarbetet kan behöva rekryteras tidigt. Vilken uppföljning som ska ske bör också tidigt klargöras gentemot presumtiva utförare. Man måste dessutom planera hur uppföljningsresultaten ska tas om hand, förvaltas och nyttiggöras.

		Bästa branschpraxis

				Beställarorganisationen kan behöva vidta flera åtgärder, såväl internt som riktade mot omvärlden, för att höja statusen på uppföljning som verktyg i det kontinuerliga arbetet för att hållbarhetsanpassa byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur. Ändamålsenlig och väldokumenterad uppföljningsverksamhet samt tydlig och lättillgänglig redovisning av resultat från uppföljningar kan också ha en pådrivande effekt på hållbarhetsarbetet hos uppdragstagarna. Detta är särskilt relevant i nuvarande system där leveransen av produkter och tjänster i hög grad är utlagd på externa aktörer. Uppföljning kan inriktas mot miljömässiga, sociala eller ekonomiska konsekvenser. Se även temat Miljökonsekvensbeskrivning.



				Uppföljningsprogram		Ska projektet följas upp i något avseende? Finns uppföljningsprogram? Finns en organisation för planering, upphandling, genomförande, resultatrapportering, resultatanvändning, kommunikation och erfarenhetsåterföring? Är det miljömässiga, sociala eller ekonomiska effekter som ska följas upp? Har andra organisationer redan (planer på eller resultat från) uppföljning? Finns samordningsvinster? Hur ska eventuella kumulativa effekter identifieras, dokumenteras och följas upp?

				Kontroll av leveranskvalitet		Vilken typ av kontroll av leveranskvalitet är planerad? Hur har detta kommunicerats till anbudsgivare och andra relevanta aktörer? Vilka åtgärder är planerade om avtalad kvalitet inte levereras?

				Före-data (beskrivning av förhållanden före projektet)		Kräver uppföljningen före-data (dvs dokumentation av utgångssituationen)? Vilka relevanta före-data finns att tillgå? Är dessa kvalitetssäkrade och giltiga för dagens situation? Behöver nya före-data tas fram? Behöver före-data insamlas under en lång period? Finns beredskap för upphandling av före-data? Hinner före-data tas fram innan projektet startar?

				Uppföljning av åtgärd		Ska någon planerad åtgärd, t.ex. miljöanpassningssåtgärd, följas upp? Vilka funktioner ska följas upp? Ingår uppföljningen i något uppföljningsprogram? Hur ska resultaten tas om hand och nyttiggöras?

				Anpassning av åtgärd		Kan uppföljning bidra till att nästa åtgärd av detta slag kan bli effektivare? Vem tar ansvar för planering och genomförande av åtgärden samt resultatredovisning? 

				Uppföljningsresultat		Behöver aktör med ansvar för omhändertagande och nyttiggörande av uppföljningsresultaten identifieras?

				Återföring av uppföljningserfarenheter		Vem har ansvar för att kommunicera uppföljningsresultaten internt och till utföraren och andra avnämare? Finns en organisation för att ta tillvara erfarenheterna från uppföljningen? Kan dessa erfarenheter tillföras någon nationell erfarenhetsbank? Hur kan kunskap i en sådan erfarenhetsbank användas för nästa projekt? Hur kan återföring av erfarenheter från uppföljningen av detta projekt bidra till ett mer hållbarhetsanpassat infrastrukturbyggande miljömässigt, socialt och ekonomiskt?



		Hållbarhetsmål

		Presentation av temat

				Genom det transportpolitiska målets skrivning ”… säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning…” är hållbarhet inskrivet som en av de ledande principerna för transportsystemets utveckling i Sverige. Funktionsmålets skrivning ” …bidra till utvecklingskraft i hela landet” respektive ”Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, …” har tydliga implikationer för hållbarhetsbegreppets ekonomiska respektive sociala pelare. Den sociala pelaren kommer även till uttryck i hänsynsmålets skrivning att …”transportsystemet [ska] vara jämställt…”. Den miljömässiga pelaren berörs genom skrivningarna om ”säkerhet, miljö och hälsa” och att transportsystemets utformning ska ”… bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås…”.

Flertalet av riksdagens miljökvalitetsmål har bäring på transportsystemet. Särskilt relevanta är miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv samt inte minst God bebyggd miljö.

Projektet har även att beakta regionala och kommunala hållbarhetsmål. Trafikverket kan också ha ställt upp särskilda miljö- eller andra hållbarhetsmål för det specifika projektet. Därutöver kan entreprenören/utföraren ha hållbarhetsmål av olika slag som projektet har att förhålla sig till.


		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Åtgärdsvalsstudien omfattar vanligtvis ett relativt stort geografiskt område. Då är det relevant att förutom nationella hållbarhetsmål fästa stor uppmärksamhet vid regionala hållbarhetsmål. Även mål som berör lokalisering bör tidigt beaktas, t.ex. bullerexponering. Ju mer projektet konkretiseras, desto viktigare blir ofta de hållbarhetsmål som kan finnas på den kommunala/lokala skalan. Att skapa och utveckla ett väl förankrat hållbarhetsmål för det specifika projektet kan ofta lägga grunden för ett hållbarhetstänkande som kan bli bärande genom hela projektet och omfattat av alla aktörer i projektet.

		Bästa branschpraxis

				Det är beställaren som initierar och driver på arbetet med att välja eller utveckla hållbarhetsmål för projektet. Genom att tidigt klargöra sin ambition anger beställaren en inriktning och sätter en nivå för hållbarhetsarbetet. Ambitionen måste exempelvis tydligt klargöras i förfrågningsunderlaget. För att få genomslag i och prägla projektet måste hållbarhetsmålen uppmärksammas genom hela projektet och kommuniceras till alla involverade aktörer.

Traditionellt har hållbarhetsbegreppet främst inbegripit miljöaspekter. Det kan därför vara befogat att lägga viss energi vid hållbarhetsbegreppets ekonomiska och sociala aspekter. Exempelvis kan ett LCA/LCCA-perspektiv på väg- och bankonstruktionsmaterial öppna tanken för samspelet mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer. Likaså kan exempelvis en diskussion om ett infrastrukturprojekts påverkan på den lokala marknaden för småföretag ge ett vidgat perspektiv som inbegriper såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.



				Miljömässiga aspekter		Finns miljömässiga aspekter som är relevanta att inkludera i diskussioner om hållbarhetsmål för projektet? Vilka hållbarhetsrelaterade mål, policies, riktlinjerer o.dyl. finns på nationell, regional och kommunal nivå som kan vara relevanta för projektet? Hållbarhetsmål hos beställaren? Hos utföraren?

				Ekonomiska aspekter		Finns ekonomiska aspekter som är relevanta att inkludera i diskussioner om hållbarhetsmål för projektet? Vilka hållbarhetsrelaterade mål, policies, riktlinjer o.dyl. finns på nationell, regional och kommunal nivå som kan vara relevanta för projektet? Hållbarhetsmål hos beställaren? Hos utföraren?

				Sociala aspekter		Finns sociala aspekter som är relevanta att inkludera i diskussioner om hållbarhetsmål för projektet? Vilka hållbarhetsrelaterade mål, policies, riktlinjer o.dyl. finns på nationell, regional och kommunal nivå som kan vara relevanta för projektet? Hållbarhetsmål hos beställaren? Hos utföraren?



		Ledningssystem

		Presentation av temat

				Ledningssystem av olika slag har utarbetats för att initiera, styra, vidareutveckla och följa upp åtgärder för att säkerställa att en organisation lever upp till lagar, regler, strategier, policies och olika typer av mål som etablerats inom organisationen. Ledningssystem som inbegriper eller inriktas mot långsiktig hållbarhet innehåller verktyg och modeller för att hantera, följa upp och utveckla hållbarhetsarbetet i organisationen och för att svara upp till hållbarhetskrav från organisationer och andra aktörer som organisationen samspelar med. Det finns verktyg och modeller för att över tid mäta eller på annat sätt dokumentera i vilken utsträckning organisationen lever upp till uppsatta mål och krav för hållbarhetsarbetet. Verktygslådan innehåller system för att planera, kvalitetssäkra, dokumentera och rapportera resultaten av uppföljningsaktiviteterna och för att nyttiggöra resultaten. Hållbarhetsarbetet karaktäriseras ofta som ett ständigt pågående förbättringsarbete som ska engagera all personal i organisationen. Resultat kommuniceras, ofta i olika grad av sammanfattning, i regel till uppdragsgivare, myndigheter och omvärlden i stort. Detta ger många gånger tydliga signaler till uppdragsgivare, kunder, samarbetspartner, konkurrenter, myndigheter och andra aktörer och bidrar till samhällets samlade hållbarhetsarbete.

Många ledningssystem (eller verksamhetssystem) har sitt ursprung i miljöledningssystem. Ledningssystem kan kopplas till olika typer av standarder, certifieringssystem o.dyl. Exempel är ISO 14001, Balanserat styrkort och olika miljöledningssystem. Det finns emellertid en rik flora av tillvägagångssätt för att organisera hållbarhetsarbetet inom olika typer av organisationer.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Ledningssystem omfattar normalt all verksamhet inom organisationen. Hur ledningssystemet inverkar på olika planeringsstadier i ett väg- eller järnvägsprojekt skiljer sig från fall till fall. Att tidigt i planeringen söka information om hur ledningssystemet ska appliceras på det aktuella projektet kan vara en god utgångspunkt.

		Bästa branschpraxis

				Uppdragsgivaren har en viktig roll i samhällets hållbarhetsarbete genom att till myndigheter, kunder och andra externa aktörer kommunicera att organisationen har ett ledningssystem som präglar organisationens arbete och förhållningssätt. Speciellt viktigt är att beställaren i god tid och mycket tydligt kommunicerar vilka krav organisationen ställer i upphandlingen av varor och tjänster i olika planeringsskeden.



				Hållbarhetsverktyg som uppdragsgivaren använder		Använder uppdragsgivaren hållbarhetsinriktade verktyg eller modeller som är relevanta för det aktuella projektet? Kräver uppdragsgivaren av utföraren att dessa verktyg används eller på annat sätt beaktas?

				Hållbarhetsverktyg som utföraren använder		Har utföraren hållbarhetsinriktade verktyg eller modeller som har bäring på upphandlingen eller på relationen mellan utföraren och uppdragsgivaren?



		Hållbar upphandling

		Presentation av temat

				Med hållbar upphandling menas upphandling av varor och tjänster som tagits fram under hållbara och ansvarsfulla förhållanden och som kännetecknas av långsiktigt hållbar kvalitet. Hållbar upphandling bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

		Relevans för olika stadier av investeringens livscykel

				Upphandling är ett effektivt verktyg i organisationens hållbarhetsarbete. Ett genomtänkt och välutformat system för hållbar upphandling är en nyckelfunktion som kan användas i många olika skeden av en vägs eller en järnvägs livscykel. Processen för upphandlingen måste naturligtvis utformas med ledning av den specifika upphandlingssituationen i det aktuella projektet. Upphandling av ett MKB-arbete skiljer sig exempelvis mycket från upphandling av vinterväghållning eller en brokonstruktion. För ett bra resultat av upphandlingen är det en nödvändighet att beställaren tidigt informerar marknaden om att hållbarhetskrav kommer att ställas och att kraven är tydliga. Vidare kan naturligtvis den hållbara upphandlingen se olika ut beroende på vilken entreprenadform som upphandlas.

		Bästa branschpraxis

				Hållbar upphandling är inte bara ett sätt för organisationen att införskaffa varor och tjänster präglade av långsiktig hållbarhet. Rätt använd är den hållbara upphandlingen också ett effektivt verktyg för att påskynda hållbarhetsanpassningen hos de varu- och tjänsteleverantörer som anlitas. Detta kan ha en pådrivande verkan på hela marknaden. Hållbar upphandling kan därför ses som en storskalig process som bidrar inte bara till utvecklingen av ett hållbart transportsystem utan även till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i stort.

Miljöaspekter som inkluderas i den hållbara upphandlingen kan t.ex. inriktas mot krav på miljökompetens hos personal eller miljöcertifiering av tjänster som upphandlas.

Ekonomiska hållbarhetsaspekter kan exempelvis inriktas mot ett LCC/LCCA-perspektiv på de upphandlade produkterna.

Social hållbarhet kan i upphandlingen exemplifieras av jämställdhetsaspekter eller krav på dokumenterad CSR-strategi (socialt ansvarstagande) hos entreprenörer som anlitas.



				Miljöaspekter i upphandlingen		Ställs miljökrav i upphandlingen? Hur utvärderas de?

				Sociala aspekter i upphandlingen		Ställs socialt inriktade krav i upphandlingen? Hur utvärderas de?







Klientsammanfattning

		Beställarens hållbarhetsteman, mål och indikatorer

		Hållbarhetstema		Aspekt på temat		Ansvarig aktör		Projektstadie (då effekt/påverkan inträffar)		Mål		Indikator		Resultat		Prestanda		Kommentarer







Planläggaresammanfattning

		Planläggarens hållbarhetsteman, mål och indikatorer

		Hållbarhetstema		Aspekt på temat		Ansvarig aktör		Projektstadie (då effekt/påverkan inträffar)		Mål		Indikator		Resultat		Prestanda		Kommentarer

		ANPASSNING TILL FÖRÄNDRAT KLIMAT		Översvämning		B-P

		ANPASSNING TILL FÖRÄNDRAT KLIMAT		Torka eller Fukt		B-P





Entrepenörsammanfattning

		Entreprenörens hållbarhetsteman, mål och indikatorer

		Hållbarhetstema		Aspekt på temat		Ansvarig aktör		Projektstadie (då effekt/påverkan inträffar)		Mål		Indikator		Resultat		Prestanda		Kommentarer









Functions

		Ja		Beställare		Byggfas		Mål överskridet		Beställare (B)

		Nej		Planläggare		Driftfas 		Mål uppnått		Planläggare (P)

				Konsult		Underhåll		Mål minst 50% uppnått		Entreprenör (E) 

						Avveckling		Mål mindre än 50% uppnått		B-P

										B-E

										P-E

										B-P-E





Användarguide

				SUNRA Projektverktyg





				ANVÄNDARGUIDE





				Projektramverket SUNRA är en trestegsprocess som Trafikverket eller andra beställare, planläggare och entreprenörer kan använda för att beakta hållbarhetsaspekter i sitt arbete samt för att mäta och registrera måluppfyllelse i vägprojekt. 



				Denna användarguide ger grundläggande information om hur SUNRA-verktyget fungerar. Guiden stöds av skärmdumpar till höger om texten (klicka på bilderna för att förstora – för att stänga klickar du utanför bilden och sedan på bilden igen). 



				Steg 1: Sondering



				Sonderingsfasen ska genomföras av Trafikverket eller andra beställare, baserat på dess prioriteringar och strategier. Sonderingsvalen kan göras en gång och tillämpas på alla projekt, för att sedan revideras periodvis. De kan också göras i samarbete med planläggare/entreprenör.

				Projektramverket innefattar 26 teman som tillsammans är avsedda att representera en mängd olika aspekter av hållbarhet för vilka ett antal nyckelaspekter är beskrivna. Sonderingen är baserad på hållbarhet under hela livscykeln; det vill säga åtgärdsval, analys, byggfas, drift och underhåll av vägen/järnvägen, samt avveckling. Varje nyckelaspekt sammankopplas med en sonderingsfråga som vägleder användaren i beslutet om att inkludera aspekten eller ej. Inom ett specifikt tema kan således olika aspekter väljas att tillämpas eller exkluderas.

				Sonderingssteget gör det möjligt för Trafikverket eller andra beställare att formulera omfattningen av de hållbarhetsteman som anses vara relevanta i deras projekt. Sonderingen blir då standardiserad och systematisk. Till höger om sonderingstabellen finns ett kommentarsfält där det är möjligt att motivera varför vissa aspekter inte inkluderas i projektramverket. 

				Projektramverket innehåller två typer av teman – 20 konsekvensbaserade teman och 6 processinriktade teman. Arbetet med processinriktade teman når bara sonderingssteget; sonderingsfrågorna för processinriktade teman är utformade för att bedöma huruvida temat i fråga är relevant och kan tillskrivas projektet, t.ex. en MKB. Alla processinriktade teman är samlade på en och samma sida och nås genom länken längst ner till höger i tabellen på detta dokuments startsida. 

				Fig 1. Använd länkarna i tabellen på startsidan för att komma till de olika temasidorna. Temasidorna kan även nås från sammanfattningssidan. 

				Fig 2. Välj Ja/Nej i rullgardinsmenyn under "Svar" för att svara på sonderingsfrågorna. Eventuellt i samarbete med planläggare/beställare. (Det rekommenderas att Trafikverket eller andra beställare gör dessa val.)



				Steg 2: Sätta mål och identifiera indikatorer



				För varje hållbarhetstema och aspekt som väljs i ramverket ska mål sättas och mått/indikatorer identifieras. Även om verktyget föreslår mål och relevanta mått/indikatorer så är det upp till användaren att besluta om dessa ska nyttjas. Projektramverket är utformat för att uppmuntra användarna att sätta mål och använda lämpliga metoder för att registrera måluppfyllelsen inom dessa mål, däribland metoder för att samla in data över prestanda. 

				Varje mål/indikator-rad ska tilldelas en ansvarig aktör (beställare, planläggare eller entreprenör, eller en kombination av de tre). Den ansvarige aktören avser den person som under hela projektet ansvarar för det mål som satts.

				Flera mål kan sättas för en ämnesaspekt. För att lägga till eller ta bort mål används knapparna “Lägg till” eller “Ta bort” med tillhörande rullgardinsmenyer ovanför mål/indikator-tabellen på varje temasida. 

				Notera att mål och indikatorer ej definieras för processinriktade teman. Dessa teman tillhandahåller en förteckning över de förfaranden som är relevanta och implementeras i ett projekt. 

				Fig 3. För varje aspekt som väljs i ramverket ska mål specificeras och mått/indikatorer identifieras. Varje mål ska tilldelas en ansvarig ”aktör” (organisationen som är ansvarig för målet under projektet; detta kommer också att hjälpa till att avgöra när i projektstadiet aspekten ska beaktas) och projektstadie (stadiet då effekten eller påverkan inträffar, t.ex. planläggning, DoU etc.). 



				Steg 3: Bokföra måluppfyllelse



				Det sista steget är att registrera och jämföra projektets måluppfyllelse gentemot de mål som satts upp för varje aspekt. Måluppfyllelse registreras enkelt som ” mål överskridet”, ” mål uppnått”, ” mål delvis uppnått” eller ”mål ej uppnått”. Urval och målsättning är avsedda att färdigställas vid stadierna åtgärdsvalsstudie och planläggning, med mätning av relevanta mål som gäller över projektets hela livscykel. Det kan dock vara möjligt att under planläggning uppskatta eller beräkna måluppfyllelsen för DoU-mål, t.ex. att eliminera operativ energi genom att bygga bort behovet av belysning och annan energikrävande utrustning (se även Fig 3.). 

Vi rekommenderar att Trafikverket och dess leverantörer för lämpliga register för att ge underlag för de val som gjorts i sonderingen och prestandarapporteringen i verktyget. En förteckning över lokaliseringen av dessa register bör inkluderas i ”Verktygets utdata” och i kommentarsfälten i verktyget. Detta skulle underlätta en framtida granskning eller revision inom Trafikverket eller annan användare. 



				Verktygets utdata



				Sammanfattningssidan ger en översikt över de framsteg som gjorts genom verktyget, inklusive andelen temaaspekter som tas med i verktyget, andelen mål och indikatorer som formulerats och måluppfyllelsen inom varje aspekt. Observera att processinriktade teman bara visar framsteg som andel satta mål och indikatorer; att bokföra måluppfyllelsen är inte relevant för dessa teman. 

				Fig 4. Grafen visar en sammanfattning över andelen sonderingsfrågor som tagits med eller inte tagits med i ramverket samt återstående obesvarade frågor. För de aspekter som tagits med visar den andra halvan av grafen en sammanfattning av prestandan mot de fyra kategorierna eller visar var ingen måluppfyllelse har registrerats.

				Fig 5. Under den sammanfattande grafen finns en tabell med detaljerad information om andelen mål och indikatorer som angivits för aspekter som tagits med i verktyget. 

				Projektverktyget har också tre sidor med utdata som genererar tabeller över apekter, mål och indikatorer baserat på den ansvariga aktör som identifierats under sonderingsteget. Detta gör att den organisation som har en ansvarig roll – beställare, planläggare eller entreprenör – får en tabellerad sammanfattning över alla mål som de tilldelats ansvar för. Notera att processinriktade teman inte sammanfattas på dessa sidor. 

				Fig 6. De sammanfattande tabellerna nås antingen via samfattningssidan eller startsidan (notera att dessa tabeller uppdateras automatiskt när verktyget uppdateras). Navigera mellan de tre tabellerna m.h.a. knapparna längst upp på sidan. 



				Allmänna råd



				Makron måste vara aktiverade för att denna arbetsbok ska fungera. Denna inställning görs i Excel säkerhetscenter, se startsidan.



				Användare kan lägga till kommentarer i verktyget i de ljusgula cellerna till höger om sonderingfrågorna och mål/indikator-tabellerna. 



				Verktyget bör navigeras med hjälp av de hyperlänkar som finns på startsidan och längst upp på varje sida. Det går också att aktivera flikar för att bläddra mellan blad. Gå till: Arkiv - Avancerat - Visa alternativ för den här arbetsboken - Visa bladflikar.





Figur 1: Startsida

Klicka på bilderna för att förstora...

Figur 2: Temasida sonderingsfrågor

Figur 3: Temasida mål och indikatorer

Figur 4: Sammanfattning av framsteg - graf

Figur 5: Sammanfattning av framsteg - tabell

Figur 6: Resultattabell
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Aktiviteter
 Test på ett projekt hos Drift- och underhåll på Trafikverket (våren 2020)
 Uppdatering av SUNRA baserat på resultaten från testet

 Granskning av Hållbarhetsgruppen Trafikverket (under avslut)
 Test (skarp) på ett investeringsprojekt hos Trafikverket av uppdaterad version (ska 

påbörjas runt årsskiftet 2020/2021)

 Utveckling av beslutsstöd verktyg för VA påbörjas december 2020
 Utveckling av ”light” version för gata påbörjas 2021 Q3
 Rapportering

 Rapport med beskrivning av uppdaterat verktyg för TRV Drift- och underhålla samt 
Investering (delges Trafikverket årsskiftet 2020/21 som version för granskning)

 Uppdaterad SUNRA (Excel) till Trafikverket (test version årsskiftet 2020/21)
 Rapport/artikel 

 (Metod för väg)
 Metod för VA
 Metod för Gata
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2.1 Systemlogik och 
anpassning av 
affärsmodeller i smart 
underhåll av infrastruktur
Amelie Bennich (KTH)



Vad handlar det om?

 Digitaliseringen slår igenom på bred front 
i samhället
 Vad innebär digitaliseringen för VA-

sektorn?
 Tekniken finns, men hur ska den 

användas?
 Inte alltid tekniken i sig som är problemet
 Hur passar den in i befintliga system, hur 

skapar den värde och hur fångas det av 
affärsmodellerna?

73

Bild: Amelie Bennich



Vad har hänt hittills?

 Teknik problemlösare - men vilka problem ska lösas?
 Första studie!

 Syfte: Förstå hur representanter från VA-verksamheter själva beskriver 
VA-sektorn samt de utmaningar de står inför idag

 Preliminärt resultat:
 Fem generella utmaningar: åldrande infrastruktur, ekonomi, kompetens, politik, 

splittrad sektor

 290 kommuner med olika förutsättningar
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Vad händer framöver?

Avsluta pågående studie

Planerar att påbörja ny studie efter årsskiftet 

Handledning av exjobb

 Smart vattenmätare

 Digitalisering och säkerhet
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Frågor?
Kontakt: amelie.bennich@indek.kth.se
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2.2 Procurement Arena

Fredric Norefjäll   Åsa Flydén
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ARENA - Implementering av innovation i befintliga kontraktsmodeller/kriterier

Nya tekniker för uppföljning och utvärdering av underhållsbehov
Samverkan i kontrakt som drivkraft för innovation (samarbete Proscibe)

ARENA - Asset management som drivkraft för cirkularitet

Krav på cirkularitet i underhållsupphandlingar  
…

ARENA - Samhällskostnad som utvärderingskriterie i Upphandling

Fallstudier:
Klimatkostnad som exempel på samhällskostnad 
Vad kostar ett öppet schakt samhället?

Scientific paper 
VTI – Samhällskostnader 
vid underhållsåtgärder
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Efterlysning -
Upphandling av 
ledningsförnyelse VA

Vi ser helst att den är:
- Öppen för schaktfritt eller 

traditionellt schakt
- Totalentreprenad
- Väl avgränsad sträcka
- I tätort/trafikstörande
- Pågående eller avslutad

Intresserad?

 Skriv i chatten så kontaktar vi er

 Vad vill ni lyfta?

Åsa Flydén
asa.flyden@ri.se

Fredric Norefjäll
fredric.norefjäll@ri.se
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2.3 samt 2.4 
“Asset management”

Robert Jonsson (CKS), Jens Alm (Vti) 
och Alexander Paulsson (LU) 



Projekt 2.3: Syfte & metod 

• Syftet med studien är att analysera kommunernas kapacitet eller brist på kapacitet i 
förhållande till underhåll av infrastruktur och varför och på vilka sätt kommuner har 
utvecklat en förmåga att organisera, styra och arbeta med vardagligt underhåll av 
infrastruktur

• Sammanlagt 13 intervjuer med politiker och tjänstemän i sju skånska kommuner 
samt samarbetsorganen VA SYD och NSVA (hintintills)

• Dokument i form av utredningar, strategiska planer, mötesprotokoll och budgetar



Tentativa resultat

• Större behov av egen teknisk kapacitet inom vatten- och avloppssektorn

• Minskat institutionella utmaningar med VA-underhåll genom bildandet av horisontella 
kopplingar (VA SYD och NSVA)

• Större grad av tolerans för olika standarder på vägnätet jämfört med VA innan hela 
systemet går sönder.

• Kommuner agerar mer på egen hand och det finns inga etablerade horisontella kopplingar 
till andra kommuner när det gäller vägunderhållsarbete.

• Finns vertikala förbindelser med Trafikverket och många vägsamfälligheter, men dessa 
kopplingar är inte så institutionaliserade som de inom VA och ökar inte på samma vis den 
kommunala kapaciteten.



Projekt 2.4 
Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

 Syftet med vår studie är att synliggöra och diskutera omständigheter samt 
strategier som kommuner med eftersatt underhåll använder för att arbeta 
med asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning.



Tentativa resultat - Omständigheter

 Kriser leder till medvetenhet och förändring… asset management blir 
viktigare..
 God ekonomi i kommunen som helhet underlättar balansen mellan 

samhällsbyggande verksamheter… kan gå i takt!
 Nyinvesteringar/exploateringar skapar utrymme till ”att arbeta ifatt med” 

OBS! för mycket nyinvesteringar/exploateringar gör att väldigt lite 
underhåll hinns med. 



Tentativa resultat - strategier
Övergripande: Asset management har ”blivit” viktigt!
Politiskt:
 Strategin - Vårda det man har!
 Strategin - Fokus på hög genomförandegrad!
 Strategin - Fokus på en hållbar och transparent investeringsbudget

Förvaltning: 
 Arbeta med statusbesiktningar, förnyelseplanering och underhållsplanering
 Arbeta genomtänkt med investeringsverksamheten – formalisera den och beskriv den i 

formella dokument som budget och årsredovisning

Övrigt: 
 Var överens på strategisk, taktisk och operativ nivå om att asset management är 

viktigt…. 



2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

Utmaning
 Saknas struktur för Asset 

Management i många
verksamheter – våra projekt
kommer bidra med det men det 
måste samordnas

Förväntat resultat
 Ett ramverk som bade små och

stora kommuner kan använda
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3.1a Roadmap för
kompetensbyggande

3.1b Processer och metoder
för lärandet

Anna Land IQ Samhällsbyggnad
Kristina Björn, RISE

Gunn-Mari Löfdahl, RISE



Mikrolärande
Samverkansprojekt
GAP analys tillgångsförvaltning

https://mistrainframaint.se/wp-
content/uploads/2018/11/Rapport-2019-04-Roadmap-
kompetens-Mistra-InfraMaint-kortversion.pdf
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Roadmap
Kompetensutveckling

https://mistrainframaint.se/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-2019-04-Roadmap-kompetens-Mistra-InfraMaint-kortversion.pdf
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3.2 Utbildningsmaterial
och kurser

Gunn-Mari Löfdahl, RISE





Syfte:
 Stöd till samlad greppbar bild av 

verksamhetens arbete med 
tillgångsförvaltning
 Metod att diskutera och stämma av aktuellt 

läge, behov och prioriteringar
 Lärande i form av en liten grund, med 

ingång till fördjupningar…

https://mistrainframaint.se/wp-
content/uploads/2020/09/Arbetsbok-for-sjalvskattning-1.1.pdf

91

Tillgångsförvaltning –
självskattning (status & mål)

https://mistrainframaint.se/wp-content/uploads/2020/09/Arbetsbok-for-sjalvskattning-1.1.pdf


 Planera in ca 3 timmar (eller mer) där ni kan jobba 
ostört tillsammans.
 Läs igenom materialet innan – det blir bäst.
 Det är inte den absoluta siffran som är det viktiga, 

och högsta nivå behöver inte vara rätt för din 
verksamhet – viktigast är diskussionen på vägen 
fram!
 Förflyttning behöver få ta tid. Välj ut vad som är 

viktigast och sätt en rimlig tids- och resursplan! 
 Titta gärna på filmen “The Asset Management 

Journey” från IAM innan!  
https://www.youtube.com/watch?v=Zp62O373q3c
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Guide för användning vid workshop

0
1
2
3
4
5

1…
2 Förutsäga…

3 Policy och…

4 Strategisk…

5 Operativ…

6 Besluts-…

7…
8 Utförande

9…
10…

11 Risker…

12 Ledning…

13 Resurser

14 Kompetens

15…
16…

Aktuell…

https://www.youtube.com/watch?v=Zp62O373q3c


3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Utmaning
 Dra nytta av de stora

forskningssatningar som görs inom
järnvägsområdet, bl.a. genom
forskningsprogrammet Shift2Rail

Förväntat resultat
 Tillgång till kunskap som kan

spridas inom och från programmet.



Avslutning



Kommunerna står 
inför stora utmaningar
Investeringarna i infrastruktur behöver öka, 
framför allt inom VA och väg.
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En komplex verklighet
Att fatta rätt beslut, från de 

dagliga till de strategiska, 
är en komplex verklighet.
Det behövs planering och 

bra verktyg för att se till att 
det fungerar operativt, 
taktiskt och strategiskt på 
bästa sätt.
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Det vi gör kan hjälpa kommunerna att fatta bättre 
beslut
Vi gör en massa bra saker!
Vi förändrar arbetssätt
Vi bidrar till digitalisering
Vi utvecklar metoder för beslutsunderlag
Vi analyserar organisationer och beslutsvägar
 etc

Vi jobbar för att gå från reaktivt till proaktivt underhållsarbete



Beslutsunderlag Beslut
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